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Twee gedichten
Door Frederik van Eeden.
De verre scheiding - de schemer - de nacht.
Nu weet mijn hart geen beter raad
dan al wat hunkert te begeven
en op een liefelijker leven
te wachten en een beter staat.
Hoe pijnlijk smachten nu wij beiden
naar het vergaan van wat ons scheidt.
Ach! zelfs de zee van innigheid
dooft nog de vlam niet van ons lijden.
Wij zijn geboren tot verlangen
naar wat dit leven niet vermag,
wat wij alleen van heller dag
en later glorie gaan ontvangen.
----------
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Het donkert zachtkens - en de dagen
zijn gansch van avondrood getint.
't Is enkel in uw armen, kind!
dat ik wat komen gaat kan dragen.
--------De nacht is vriendlijk. D'Oceaan
wordt tot een fijne lijn verminderd
en door geen ruimten meer verhinderd
voel ik uw hart aan 't mijne slaan.
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Toen ons kindje glimlachte.
Toen hij geglimlacht heeft, 't eerst van zijn leven,
kwam hij uit verre, stille landen zweven.
Daar had hij geen gehoor en geen gezicht,
en leefde alleenlijk bij inwendig licht.
Daar is het eenzaam en geen enkel ding
wordt er verwacht of laat herinnering.
Alles is daar zeer ernstig, en de nacht
heeft er geen weemoed, en ook niets dat lacht.
Met al de strengheid in zich van die sferen
kwam hij het luide, lichte leven leeren,
de klanken en de groote mensch-gezichten,
de schitteringen en de lampelichten.
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't Was alles hem oneigen en om 't even,
want niets verbond hem met dit nieuwe leven.
Tot hij zijn moeder en zijn vader zag,
opmerkzaam op het wonder van hun lach.
Dat vreemde teeken dat hij niet verstond,
dat wonderlijk bewegen van hun mond,
dat sein van liefde, met een zacht verdriet
door 't weten van Verleden en Verschiet,
dat zocht hij stil te ontvangen met begrip,
zoo ernstig als de stuurman van een schip
die zoekt op onbekende zee zijn koers
en ziet een lichtsignaal door 't nevelfloers.
Hij liet zijn ooge' als tweelingsterren gaan
en zag ons beurtlings d'een na d'ander aan,
alsof hij omzocht in zijn hartegrond
of hij geen antwoord voor dat teeken vond.
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Toen was het plotseling of een vogel diep
in hem ontwaakte, die daar heel lang sliep,
en met een schoone stem aan 't zingen ging,
liedren van blijdschap en herinnering.
En als een bloem uit 't verre schemerland
ontbloeide in hem herkenning en verstand.
Hij zond het liefde-teeken tot ons weer,
Hij lachte zelf - en was niet eenzaam meer.
BOSTON, 7 Nov.
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Het ‘Ezelken’.
Wat niet vergeten was. Door Cyriel Buysse.
I.
Een ver kanonschot dreunde,.... en nog een,.... en nog een....
Juffrouw Constance, bevend van ontroering, trok het bovenvenster open, leunde
voorover, keek in 't verschiet der vlaggende, versierde, feestvierende straat. Meteen
rinkelde de deurbel van het huisje aan den overkant, en koster Craeynest, op zijn
deftigst-best gekleed, geheel in 't zwart, met rond, zwart hoedje, verscheen levendig
op zijn drempel, groette, wuivend als 't ware, juffrouw Constance aan haar raam,
riep haar in opgewonden geestdrift toe: ‘Ze komen, iefer Constance!’ en verdween
met groote, vlugge passen van zijn schrale, ietwat kromme beenen door de menigte,
haastig naar de kerk toe.
Op den kerktoren begonnen alle drie de klokken plotseling triomf te luiden.
Juffrouw Constance keerde zich om, liep naar de half open gebleven deur, riep in de
trap:
- Céline! Céline! Zij-je gij doar? Toe, hoast ou, kom boven, ze zillen doar goan
zijn!
Een snel geruisch van rokken, en licht-wippende, als 't ware nog boven opvliegende
voeten, en nog vóór juffrouw Constance weer bij 't raam was, kwam een heel jong
meisje, haast een kind, hijgend, met roode wangen en glinsterende oogen, in
uitgelaten, ongeduldige blijheid, de kamer binnengehold. Dadelijk was ze naast
juffrouw Constance aan het venster, sterk-vooroverleunend, juichend-vragende:
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- O! woar zijn ze, iefer Constance! Toe, toe, 't es amoal zwart van 't volk! Toe, teug
ze mij!
- Houdt ou 'n beetse stille! Let e-kier op ou respekt! De meinschen kijken noar ou
op, wa zoên ze peizen! snauwde juffrouw Constance, met plotsen nijdblik en een
klem van toorn, de spontane jubeling van 't kind terug. Maar terstond weer milder
onder den invloed der geluksstemming, terwijl het meisje vol schuchterheid in haar
schulpje terugkroop:
- Ze'n zijn doar nog niet, moar ze komen. Hé-je 't kanon nie g'heurd? Ze zijn nou
zeker aan de stoassie, woar da menier den burgemeester zijnen discours afleest. Moar
ze kennen hier toch alle menuten goan zijn.
- Ah, joa joa, zei 't meisje vaag teleurgesteld. En kalmer bleef zij naast juffrouw
Constance op de feestvierende drukte staren.
Het gansche dorpje vlagde en sierde onder den zachtblauwen lentehemel. 't Was een
krioelend-drukke wappering van blauwe en witte en gele en roode vlaggetjes aan
alle huizen, als een levende trilling van geluk en geestdrift over alles heen. Zwarte
menschendrommen stroomden onophoudend door de straat, versmolten zich als 't
ware tot een somber meer onder de boomen van de markt, waar een triomfboog
prijkte, die door een eereweg van kleine sparretjes met golvend-wit bespannen, dwars
over 't kerkhof heen, in het heimelijk halfduister van 't wijd-openstaande kerkportaal
verdween. De hooge zon scheen als een glorie over 't gansche tafereel, en in de
zalig-reine, kalme lucht, zweefden doordringende bloemen-aroma's.
Het was de plechtige inhuldiging van den nieuwen pastoor; en die nieuwe pastoor
was Zijn Eerwaarde Désiré Vervaecke, juffer Constance's jongere broer.
Juffer Constance gloeide.... gloeide van ontroering, van geluk en trots. Dàt wat nu
geschiedde was de bekroning van haar jarenlange zelfopoffering en eigen werk. Van
kindsbeen af, na moeder's dood, had zij haar broeder opgevoed, grootendeels van
haar geld zijn studies in 't college en in 't seminarie bekostigd; zij was met hem gaan
wonen op het klein, verafgelegen dorp, waar hij voor 't eerst tot onderpastoor werd
benoemd, had hem daar, als een meid, geholpen en gediend, voor hem gezwoegd,
gestreden, en, als een trouwe bewaarengel, geduldig gewaakt en gewacht en
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gehoopt, tot eindelijk de grootste ambitie van haar leven: een pastoor in haar familie
te bezitten - aan hem was volbracht. Nu mocht zij rusten en genieten, genieten van
zijn eer en zijn geluk, zooals een moeder van de eer en het geluk haars kinds geniet.
Sinds dagen was zij reeds op 't dorp, alleen in de ruime, door haar zorgen opgefrischte
oude pastorij, met het heel jong meisje dat zij zich de weelde had veroorloofd te
huren en wel vast van plan was, naar haar eigene begrippen, tot volmaakte dienstmeid
op te voeden. Alles was klaar voor zijn komst, en op die komst en zijn gelukkige
verrassing als hij zou zien hoe alles keurig en kraakzindelijk, met toch zoo weinig
middelen was ingericht, verheugde zij zich bij voorbaat als een kind, dat in stilte
wonderen heeft verricht.
Juffrouw Constance was een oude vrijster van reeds bij de veertig. Zij was klein
en schraal en eenigszins misvormd van gestalte. Zij had geen schouders, geen borst,
geen heupen, en op haar rug welfde een soort van ronde hoogte, die wel geen bochel
was, maar op een bochel leek. 't Gezicht was bleek, en smal, en lang, met ingevallen
wangen, omdat zij geen voortanden meer had, behalve nog drie gele, scheeve,
buitengewoon lange, op haar onderste kakebeen, die tegen elkaar schenen te kijven
en te willen vechten, terwijl zij, altoos, onder 't spreken, met een soort van
zenuwachtige gezichtsvertrekking, wijd haar lippen van elkaar hield. De oogen,
zonder wenkbrauwen, achter den grooten, ouderwetschen bril, hadden een fletse
uitdrukking, maar die soms plots, onder een prikkel van toorn, tot nijdvolle
kwaadaardigheid kon overslaan; en de dunne, plat naar achter weggestreken haren,
bleven zoo goed als onzichtbaar, onder de, bijna tot op het smalle voorhoofd
neergetrokken zwarte pijpjesmuts met zwarte linten, die ze altijd bedekte.
Céline, het dienstmeisje, was het jongste dochtertje uit het talrijk gezin van den
dorps-blikslager. Juffrouw Constance was wel niet bizonder ingenomen met haar
keus, maar zij had er geen ander gevonden en rekende op haar strenge tucht om goed
te maken wat er nog aan haperde. Céline was een donker type, met sterk gezonden
blos en buitengewoon lichamelijk ontwikkeld voor haar jeugdigen leeftijd. Zij was
wel reeds een half hoofd langer dan juffrouw Constance, kreeg een zacht-zwellende
borst en voorspoedige heupen, en haar donkere, jeugdig-lachende oogen hadden een
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stralende uitdrukking van levenslustige geestdrift, alsof zij voortdurend
openbarings-wonderen bijwoonden.
Die hartstocht-uitdrukking van 's meisjes oogen was een bron van groote ergernis
voor juffrouw Constance's eigen streng-zedige ingetogenheid.
- 'n Kijkt toch zeu wild nie mee ou eugen! bromde zij telkens wanneer Céline's
aangezicht als in een stralengloed ontlook. En het jong meisje, van elke schuld
onbewust, gehoorzaamde dadelijk, sloeg schuchter haren blik ten gronde en wist
eigenlijk niet hoe ze zich houden moest. Maar 't duurde slechts een korte poos; bij
de geringste afleiding gingen de wangen weer aan 't gloeien en de donkere oogen
weer aan 't glanzen en aan 't flikkerlachen, alsof er in haar binnenste een vuur van
kracht en passie brandde, dat niet uit te blusschen noch te temmen was.
In de woelige straat golfde een groot gedeelte van de menigte nu terug, die in de
reeds stampvolle kerk geen plaats had kunnen vinden. Al dezen, die den plechtigen
dienst niet zouden mogen bijwonen, wilden althans de feestelijke intrede zijn. In
dichte rijen stonden zij opeengedrongen langs de huizen, alle hoofden naar één
richting, waar de stoet in aantocht was, gekeerd.
Daar kwam hij, heel aan 't verste uiteinde der lange straat, onder aanhoudend
klokkengegalm en kanongebulder, als een bonte, drukke wemeling, waarin vooreerst
niets duidelijks te onderscheiden was. 't Vermengde en versmolt zich in de helle
zonneflikkering en in het rijkkleurig gewapper van de vlaggen; het naderde, en 't
was of huizen, vendels, wimpels mede-naderden; 't werd eerst tastbaar concreet en
reëel, toen men, als reuzen boven de deinende menigte uit, de boeren op hun paarden
zag en de jubeltonen der muziek doorheen 't gebimbam van de klokken en 't gedreun
van de kanonnen hoorde galmen, terwijl al duidelijker en al luider, als een zwellende,
ruischende golfslag, in geestdriftig gezwaai van hoeden en petten, de hoezeekreet
opsteeg:
- Vivat onze nieuwe páster! Vivat onze nieuwe páster!
Bleek en trillend van ontroering hield juffrouw Constance zich met beide handen
aan de vensterbank van 't open raam gekneld.
- Och Hiere! och Hiere! da 'k ik dat toch nog mag beleven! Da 'k ik dat toch nog
mag beleven! kreunde zij onophoudend, de tranen van vóór haar benevelde oogen
wegvegend, om toch goed
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te kunnen zien. En zij was zóó meegesleept, dat zij niet eens meer waakte op de
houding van Céline, die, weer alle ingetogen zedigheid vergetend, reikhalzend, met
vuurroode wangen en hartstochtelijk glinsterende oogen, half uit het venster hing,
haast op gevaar van neer te storten.
Daar ging de stoet onder hun ramen! De boeren, twee aan twee op hun dikke,
schichtig-schuwe paarden, hadden zwarte kaplaarzen en witte broeken aan, en witte
en roode sjerpen, - de kleuren van 't kasteel - om hun middel. Talrijk waren zij; wel
honderd. Soms sprong een paard woest-hinnikend op zij, tot grooten schrik der even
gillend-uit-elkaar-stuivende menigte. Daarna kwam de muziek. Met afgemeten, korte
passen, de koperinstrumenten in rythmisch maatgewieg op-en-neer gaande, de
opgeblazen wangen purperrood, de oogen uitgepuild van inspanning, de speknekken
als vurig-roode kussens over den rand der kragen bochelend, speelden de muzikanten
een triomfmarsch. De groote trommel bomde, de schijven kletterden, de tuba's
proestten alsof ze gingen barsten, de trombone's boerden, de klarinetten kermden,
en 't fluitje, dat door een heel klein ventje met een bocheltje bespeeld werd, gilde
klagelijk daar tusschen door om hulp, als een gedrochtelijke dwerg, die door reuzen
wordt ter dood gepijnigd. Het volk liep mee en grinnikte, als altijd wanneer de muziek
plechtig uitging; en dat maakte een kleine onderbreking in den stoet vóór den
‘maagdekenswagen’ die op de muziek volgde, een ruimte als van
onbewust-eerbiedigen afstand, die al het mooie en frissche en lieflijke der bekoorlijke
verschijning liet bewonderen.
Al de mooiste meisjes-kinderen van het dorp waren er voor uitgekozen. Men had
ze gansch in 't wit gekeed met hemelsblauwe sjerpen en zij hadden mandjes vol
bloemen op haar knieën, die zij met kleine greepjes, in zacht-sierlijke bewegingen,
rechts en links, als een schat van kleurenpracht en weelde, over de straat uitstrooiden.
- Och Hiere! Och Hiere! kreunde aanhoudend juffrouw Constance. En zij kon er
geen enkel ander woord aan toevoegen, om haar overweldigende emotie te uiten.
Maar Céline was strak, als door een springveer bewogen, overeind gerezen, en zij
riep, met korte, schorre, snel elkander-opvolgende klanken:
- O! iefer Constance!.... Kijk ne kier: Mietje van de Keere!....
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En Sietje Laveur!.... En Emma Note!.... En Siednie Moagdebeum!.... En Evelien Van
de Wattijne!....
Zij herkende om de beurt al haar vriendinnetjes en kennisjes, en het was telkens
een emotie om er niet van te bekomen. Haar uitgezette, strakke oogen glinsterden,
haar mond stond half open, als om het van ontroering uit te gillen. In sierlijk gewuif
en gewiegel, als een vizioen van frissche lente, dreef de virginale meisjeswagen
voorbij; en daarop volgde een lange, lange optocht andere vrouwen: de Congregatie
van de Onbevlekte Ontvangenis.
In een dubbele, als 't ware geometrisch afgemeten rij, fiks en stijf, de oogen zedig
neergeslagen, de lippen op elkaar geknepen, de handen biddend in elkaar gevouwen
en het hard-blauw lint der Congregatie, met de zilveren medalje over haar
platgedrongen borst, zoo liepen zij deftig en statig, de ontelbare oude vrijsters en
kwezels, ter eere van hun nieuwen pastoor. Er was geen enkel knap gezicht onder,
het geheel leek opvallend stug en onbehaaglijk, en er ging ook iets angstwekkends
van uit, als van een groep verbitterde slachtoffers, aan wie een onbekend en akelig
leed is overkomen. Maar zulk een naren indruk maakte hun lange, stijve stoet
voorzeker niet op juffrouw Constance, die nu ook een aantal pas gemaakte kennissen
ontdekte, en met een halfluide stem van eerbiedige vroomheid opsomde:
- O! Kijk ne kier, iefer Jeannette, van den ontvanger,.... iefer Marie, van den
notoaris,.... iefer Julie en iefer Elodie, van de postmiester.... Céline, Céline, toe, kijk
ne kier, es dat iefer Toria Schouwbroeck niet, mee d'iefers Muyshondt? En doarachter
d'iefers Veugeloare? En doarachter iefer Josephine Speekoart, mee iefer Emerance
Verzucht?....
De lange, lange dubbele rij scheen zonder eind, en 't was of de gezichten ook
naarmate ouder, leelijker, verlepter, griezeliger werden. Er kwamen hooge ruggen,
scheeve schouders, scheele oogen, kreupele beenen; en toen zij plots, eenstemmig,
als gehoorzamend aan een onhoorbaar bevel, halfluid begonnen gebeden te
mummelen, klonk het alsof zij al hun onbekende akeligheid in een somber klaagkoor
uitjammerden.
Daarna kwamen de zwarte en witte nonnetjes van 't Armenhuis, altijd dezelfde,
met kalme, frissche, stil-gelukkige gezichten, sereenverheven in haar zelf
bespiegelende godsvrucht overal het wereldsch omgevende; en eindelijk de rijtuigen:
eerst de twee boersche,
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ouderwetsche landauwers, met de boersche, roode tronies van den dorpsgemeenteraad,
en 't laatst van al de staatsiekoets van het kasteel, waarin de nieuwe Eerwaarde aan
de rechterhand van den baronburgemeester was gezeten, met tegenover zich, op 't
bankje naar den rug der paarden toe, de beide wethouders van 't dorp.
De feestklokken bamden, de kanonnen dreunden, de muziek speelde, de vlaggetjes
wapperden en het volk juichte; en groetend rechts en links, met zijn steek in de hand,
kwam de nieuwe pastoor, in het aristocratische rijtuig, zijn nieuwe parochie als 't
ware zacht binnengewiegd. Wat was hij veel jonger dan juffrouw Constance en wat
zag hij er innemend en vriendelijk uit! Hij had jeugdige oogen en blozende wangen;
hij lachte van geluk en blijdschap; hij zag er uit of hij wel iedereen naar zich had
willen toehalen en in zijn armen drukken; en toen hij zijn zuster naast Céline aan het
bovenraam der pastorij ontdekte, trilde zijn hand jubelend in de hoogte, als om haar
een triomfgroet toe te roepen.
Maar juffouw Constance zou het wellicht niet gehoord hebben. Juffrouw Constance
zag, noch hoorde iets meer, gansch meegesleept en overweldigd als zij was door de
triomphale intocht van haar geliefden jongeren broeder. Juffrouw Constance schreide,
en zij schreide heviger omdát zij schreide, en de tranen haar het heerlijk schouwspel
van zijn zegepraal benevelden. Zij propte met haar zakdoek op haar oogen; zij klaagde
en jammerde; zij wilde zien en kon niet;.... zij zag eerst weer toen het voorbij was,
toen hij onder den triomfboog uitstapte; toen hij, steeds groetend en buigend, met
den steek in de hand, omringd van burgemeester en wethouders, onder 't gejuich der
menigte, het gloriepad tusschen de wit-behangen sparretjes naar de kerk volgde.
- Toe, Céline, toe! riep juffer Constance, als 't ware plotseling weer tot het besef
der werkelijkheid ontwakend; toe, hoast ou, hoal mijne kapmantel! We goan te loate
komen!
Als verloren liep zij even gejaagd in de kamer heen en weer, terwijl het meisje
den kapmantel haalde; en 't oogenblik daarna waren zij samen op straat, haastig door
den volksdrom naar de kerk toe loopend, waar de koster last gekregen had haar, tot
het bijwonen van den plechtigen eeredienst, twee voorplaatsen te bewaren.
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II.
De dorpspastorij was een ouderwetsch gebouw, maar geriefelijk en gemakkelijk
ingericht, en met heel weinig bediening te bewonen. De vroegere, oude pastoor, die
er gestorven was, hield er maar eén meid; en juffrouw Constance had ook dadelijk
ingezien dat zij, met zelf wat mee te helpen, aan een heel jong meisje als Céline ruim
genoeg zou hebben. Er liep een tamelijk breede gang dwars door het huis, van de
zware eiken voordeur naar de lichte glazen tuindeur, die omlijst was door een
eigenaardig kunstwerk van grillig in elkaar gelegde blauwe en oranje ruitjes. Links,
aan den straatkant, was een spreekkamer: vier naakte, witgekalkte muren met een
ronde tafel en vier stoelen, en een modern Christusbeeld in plaats van spiegel op den
schoorsteenriggel. Daarachter, uitkijkend in den tuin, een grooter vertrek, salon of
ontvangkamer, ook streng, en koud, en slechts met het strikt-noodige gemeubileerd.
Rechts van de gang, insgelijks aan den straatkant, de eetkamer, en daarnaast, aan
den tuinkant, de keuken. Dat was alles. Boven, op de eenige verdieping, herhaalde
zich precies dezelfde indeeling: een gang van voren naar achter, met twee slaapkamers
rechts en twee slaapkamers links.
't Besteden van die kamers had juffrouw Constance wel eenig hoofdbreken gekost.
Het kon gebeuren, en het zóú ook gebeuren dat meneer de pastoor 's nachts bij een
sterf bed werd geroepen. Daarom was het wel wenschelijk dat hij aan den voorkant
sliep, om 't gauw genoeg te hooren, wanneer de koster hem bij ontijde kwam wekken.
Maar niet alleen meneer de pastoor, ook juffrouw Constance of de meid diende te
hooren als er 's nachts aan de deur geklopt of gebeld werd; en juist daarover was
juffrouw Constance gaan tobben en aarzelen, of zij, dan wel de meid zou open doen.
Een innig plichtsbewustzijn drong juffrouw Constance 't gevoel op, dat zij, evenals
vroeger, die taak op zich moest blijven nemen. Maar, iets waar juffrouw Constance
sterk behoefte aan had, was nachtelijke rust, en aangezien ze nu toch een dienstmeid
gehuurd had, besloot zij eindelijk, al was het ook niet zonder eenig zelfverwijt en
heimelijken tegenzin, voortaan Céline dien last op te dragen. Daarom werd aan 't
jong meisje het slaapvertrek boven
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de spreekkamer aangewezen, terwijl juffer Constance zelve de rustige achterkamer,
boven de keuken, met uitzicht op den tuin, betrad. Meneer de pastoor sliep boven de
eetkamer, en het laatste vertrek, de ruime logeerkamer boven het salon, werd voor
eventuëele gasten bewaard.
En zij begonnen hun nieuw leven....
Voor meneer de pastoor was dat leven met één enkel woord, in al zijn heerlijkheid,
te omschrijven: Geluk!
Hij was gelukkig, zoo volmaakt gelukkig als een mensch op aarde zijn kan; en dat
geluk glansde van binnen naar buiten, als een stralende macht, over zijn gansche
wezen uit. Niet alleen had hij ten volle bereikt wat hij verlangde; hij waardeerde en
koesterde dat bereikte elk oogenblik van den dag, zonder nog één andere
toekomstbehoefte dan de bestendigheid van datzelfde geluk, een bestendigheid die
hij in zijn macht gevoelde en zeker was in zijn bezit te kunnen houden, zoolang hij
wilde en zoolang zijn leven duurde.
Uit zulk volmaakt geluk kon wel niet anders dan meedeelende goedheid en
tevredenheid geboren worden. Hij wás dan ook goed, en mededeelzaam-vriendelijk,
en overal waar hij verscheen: in de kerk, in zijn huis, bij de menschen, bracht hij die
sympathieke atmosfeer van geluk en goedheid met zich mede.
Het duurde niet lang of hij werd op het dorp verafgod. Waar hij over straat liep,
kwamen de menschen soms op hun drempel staan, om het louter genot hem voorbij
te zien komen en een groet met hem te wisselen. De rijke oude vrijsters zonden hem
discreete, maar milde giften in geld en lekkere dingen, op het kasteel was hij de gast
wanneer hij wilde, en in zijn kerk vierde hij dagelijks stille triomfen, vooral 's zondags,
als daar een gansche bevolking vóór hem neergeknield, of in roerloos-gespannen
aandacht naar zijn sermoen, als naar de goddelijke openbaringen van een profeet, te
luisteren zat.
Voor juffrouw Constance, in die oogenblikken, was hij als 't ware God zelf. Zij
verweet zich dat gevoel bijna als een heiligschennende ketterij, maar zij kon het niet
helpen, telkens kwam het weer terug en drong zich aan haar op, taai en sterk als een
hartstochtelijke ondeugd. Zij raakte in een soort van hypnose zoodra hij op het
hoogaltaar verscheen onder zijn schitterende staatsiekleeren; hij was haar broer niet
meer; hij was een incarnatie
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van 't opperste Wezen, in zacht bedwelmende wierookwolken uit den hemel op aarde
neergedaald; en telkens, na een dienst, wanneer zij hem in zijn gewone priesterkleeren
weer naar huis zag komen, moest zij er even aan wennen en was het haar een doffe
treurnis hem ook weer als gewoon mensch in zijn alledaagschen handelen wandel
te zien.
Die handel en wandel waren dan ook wel deze van een zéér gewoon, gezond,
natuurlijk mensch. Zoodra meneer de pastoor, met flinken eetlust na het lange
ochtendvasten, van de kerk terugkwam en zijn steek aflei, was het zijn eerste vraag,
terwijl hij, opgeruimd, zijn handen door elkaar wreef:
- Hawèl, zusterken, wa krijgen we ten beste, van den noene?
Nooit noemde hij haar anders dan met den streelnaam ‘zusterken’; dat was zoo
met hem opgegroeid, van sinds hij spreken kon; en vroeger zei zij ‘broer’, maar na
zijn wijding Désiré, en nu dat hij pastoor geworden was, had zij ook wel graag een
nog eerbiediger naam willen gebruiken.
- Wat da we van den noene goan eten? herhaalde zij, doorgaans voorkomend zijn
vraag, ‘wel 'n heul malsch rosbuufken, of 'n gigotsjen, of 'n kieksken; kijk, 'k hè mijn
beste gedoan om 't scheune te broân....’; en niet zelden trok zij hem bezorgd mee
naar de keuken, om er 't rosbuufken, 't gigotsjen of 't kieksken aan zijn goedkeuring
te onderwerpen.
Toen glimlachte hij, gelukkig en tevreden, wrijvend in zijn handen, streelend met
zijn oogen de lekkere schotels, die hij weldra zou mogen verorberen. Céline was
daar ook, bezig met poetsen of omwasschen, hij groette haar met een vriendelijk
knikje, zei of vroeg haar 't een of 't ander, minzaam, doch zonder familiariteit, op
zijn prestige lettend. Maar Céline, met haar wilde oogen, die voortdurend
openbaringen schenen bij te wonen, kreeg een kleur als vuur bij 't minste wat hij zei
en wist soms niet hoe haar bedeesde en ongemotiveerde ontreddering te verbergen.
Zijn enkele verschijning was telkens een gebeurtenis waar zij niet over heen geraakte,
een wonder mengsel van ontzag-inboezemende bewondering en griezeling, iets om
er tevens van te gloeien en te huiveren. Hij was een man en geen man; hij was een
God en geen God; zij vreesde hem en zij verlangde naar hem; zij durfde haast niet
naar hem opkijken wanneer hij in zijn zwarte priesterskleeren vóór haar stond, en
meteen stelde zij hem zich als gewoon
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mensch, zonder 't prestige van die kleeren voor, en voelde dat ze bij dat zicht als gek
zou weggeloopen zijn. Soms kreeg ze plots, en zonder eenige aanleiding daartoe,
een vurige kleur, terwijl ze roerloos in de keuken op iets stond te peinzen; soms werd
haar gezicht eensklaps bleek en ernstig, alsof ze heel diep in haar binnenste over
zwaarmoedige dingen tobde. Een keer in de maand, moest ze, op streng bevel van
juffrouw Constance, bij hem te biecht, en dat was iets wat haar tot in 't diepste van
haar ziel ontstelde en het overwinnen van den ontzagvollen angst dien hij, ondanks
al zijn goedige en gelukkige vergevingsgezindheid, haar inboezemde, tot een
onmogelijkheid maakte.
Na zijn middagmaal nam meneer de pastoor gaarne een uurtje rust. Bij twijfelachtig
weer verkoos hij daarvoor zijn kamer; maar als het warm, en mooie zon was buiten,
en geen hinderlijke wind, ging hij achter in zijn tuin in een gemakkelijken rietstoel
zitten, op het bergje, tegen de hooge, dichte beukenheg, onder het beschuttend lommer
van 't priëeltje, met halfdichte oogen van genoegen en een lekkere sigaar tusschen
de lippen.
Van daar uit overzag hij 't gansche erf en den lichtgeelgekalkten achtergevel van
de pastorij. Zacht golfde een rond grasveld tusschen kronkelbleeke paden; er was
een perkje met lichtroze rozen bij de stoep, er waren vele donkere sparren en hier en
daar ook andere naaldboomen, die den tuin wel een ietwat kerkhofachtig uitzicht
gaven, maar alle onbescheiden blikken van wege de buren verhinderden; en aan het
linker uiteinde lag een tamelijke groote moestuin, waar Ivo, een werkman uit het
dorp, driemaal in de week kwam arbeiden.
Dat uurtje was wel het gelukkigst moment van geheel meneer de pastoor's
gelukkigen levensdag! De zoete vogeltjes zongen en kweelden om hem heen, de
fijne damp van zijn sigaar omhulde hem als een wierook; hij leunde achterover,
opende zijn soutane, strekte zuchtend zijn beenen op een bankje uit en bleef zoo
droomerig, met halfdichte oogen, van uit zijn koel, gezellig hoekje, over het omgevend
schouwspel liggen turen. De keukenramen stonden open, hij zag van verre, door 't
gewirwar der frissch-groene bladeren, iets van de stille omwaschdrukte van zijn
zuster en Céline bij de de aanrechtbank en hoorde af en toe 't gedempte geluid van
haar kalm gesprek; hij soesde weldra weg in zachte mijmeringen, zijn oogen vielen
heelemaal dicht en eindelijk snurkte hij, het uit-
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smeulend sigaartje in de neerhangende hand, de armen, slap als kinderarmen, rechts
en links over de leuning van zijn stoel.
Als hij weer wakker werd, had de zon telkens al een flink reisje verder in den
blauwen hemel afgelegd en zaten juffrouw Constance en Céline rustig met haar naaiof breiwerk vóór de open keukenramen. Ook Ivo, wanneer het zijn dag was, stond
reeds lang te spitten of te harken in den moestuin; en meneer de pastoor schaamde
zich wel een beetje over zijn gelukzalige luiheid naast al dat staag en vlijtig
doorwerken van anderen. Hij wipte op, schudde de asch van zijn soutane, zette zijn
gezicht in de gewone, glimlachend-sympathieke, en toch deftige plooi van
prestige-bewustzijn, en stapte kalm naar den tuinman toe.
Ivo was een man van om en bij de vijftig, algemeen in het dorp bekend onder den
bijnaam van ‘'t Puipken’, omdat hij zoo goed als nooit zonder een pijpje in den mond
te zien was. Zijn haar, zijn aangezicht, zijn handen en zijn kleeren, 't had alles
nagenoeg dezelfde stof- en aardekleur; en zijn altijd dichte mond met dunne lippen
stond scheef-omlaag getrokken, als in een vastgestolden rythmus van voortdurend
diep-halen. Hij rookte daarom niet aldoor, maar ook wanneer hij niet-rookte, hield
hij nog ‘'t puipken’ in den mond, met den zwart-gebranden bak onderste boven
gekeerd, in een soort hypnotisch door-genieten der reeds lang vervlogene aroma's.
Van Ivo, die heel het dorp en in het dorp ieder mensch kende, en van tusschen zijn
aldoor om het ‘puipken’ heen geklemde lippen, toch nog heel wat van die kennis in
zijn korte, doffe woorden om zich heen wist te verkondigen, vernam meneer de
pastoor wie zoo al ziek was in den kom van de gemeente en op de verdere gehuchten,
en niet zelden schikte hij zijn namiddags-uitgangen al naar gelang van de berichten,
die de tuinman hem dienaangaande meedeelde. Langzaam en deftig loopend, met
zijn open brevier in de hand, nu eens lezend, dan weer mijmerend vóór zich uit
starend, met den wijsvinger tusschen twee bladen van 't gesloten boek, zoo wandelde
hij door de heerlijke velden, gekoesterd in de zon, begeleid door het gezang der
vogelen, gegroet met diepen eerbied door de menschen op den akker, als een
aangebeden koning midden in zijn nederige onderdanen. Zelfs dáár waar de vroolijke
ploegers en zaaiers, en de als groote benden zingende vogels op de vlakke landerijen
neergestreken wiedsters
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slechts van verre zijn zwarten steek over de zacht-wiegende, zeegroene korenhalmen
zagen wandelen, hielden grapjes en gezang instinctmatig op, en kwam een uitdrukking
van schroomvalligen ernst op de gezichten. Dat bracht het prestige van zijn geestelijk
kleed overal met zich mee, niettegenstaande al zijn vriendelijke innemendheid. Hij
belichaamde de traditioneele macht waarvoor zij allen vreesden en beefden, al was
ook het zalvend gebaar waarmee hij tot het sterfbed van een zieke naderde, de lafenis
en de troost van ontelbare lijdensdagen. Hijzelf, ondanks al 't bekoorlijke van zijn
gelukkig leven, voelde geen angst voor den dood. Evenals alle geestelijken, had het
dagelijks bijwonen van 't gevreesde uiterste hem de sereene berusting in het
onontkoombare gegeven, en met den onverstoorden glimlach van zijn aldoor
blijgestemd gemoed, sprak hij van het eeuwigdurend geluk des hemels aan dezen
die op aarde niets dan beproevingen en smart hadden gekend. Hijzelf was klaar, altijd
klaar voor 't onvermijdelijk uur dat eenmaal komen zou, zooals het voor zijn
voorganger gekomen was; en waar hij zijn eigen aardsch en ruim geluk zoo luttel
achtte, voelden de droevigen der aarde haast geen reden meer, aan het weinige dat
hun nog over bleef zoozeer te hechten. Hun tragisch-smachtende oogen volgden,
van uit het somber ziekbed, zijn luchtige aftocht, hun ziel en hun verlangen waren
met hem; zij hadden, in hun stervensuur, de groote kinderlijkijdele illuzie: dat het in
een ander, beter leven juist zou zijn zooals hij hen had voorgetooverd, en dat zij daar
ook weer, als een steun van zekerheid en troost, later zijn blijgemoed en vriendelijk
gezicht zouden terugvinden.

III.
Meneer de pastoor was dus volmaakt gelukkig, en ook juffrouw Constance was
geheel gelukkig, en toch,.... toch was en bleef er altijd iets in het gemoed der oude
vrijster, dat haar het vol genieten van een onvoorwaardelijk geluk onmogelijk maakte.
Zij had een tobberige natuur, tobberig over kleine dingen, die groote proporties
aannamen. Dat lag al in haar stem, in de manier waarop ze de gewoonste dingen zei.
Tegenover hem, haar broeder, bleef zij altijd even zacht en nederig, maar de minste
huishoudelijke wederwaardigheid gaf dadelijk aanleiding tot pessimistische be-
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schouwingen, waarmede zij hem, op een zuren toon van overdreven bezwaar, vervelen
kwam. Zij ging alles zeer nauwkeurig na, wilde alles in volmaakte orde hebben,
eischte strenge plichtbetrachting van haar onderhoorigen, zooals ze 't van zich zelve
eischte. En nu eens had ze 't over Ivo, die door zijn aanhoudend pijpen-rooken te
veel tijd verluierde, en dan weer over Céline, die zij verdacht van achterbaks te
snoepen. Of wel het was de slager, die te veel botten en te weinig vleesch bracht, of
nog de kolenhandelaar die stellig zijn gewicht niet leverde; allen moeilijk op te
helderen en in 't reine te brengen onaangenaamheden, die zij door haar eindeloos er
over zeuren nog onaangenamer maakte en waarop hij, in zijn toegevensgezindheid
van volmaakt-gelukkig mensch, al niet veel anders wist te antwoorden dan een
schouderophalend ‘Ach, zou het wel zoo erg zijn?’ of ‘Vergist gij u soms niet?’ van
zijnentwege een toch wel àl te oppervlakkige en lichtzinnige veronderstelling, welke
haar ten diepste ergerde, zonder dat zij 't evenwel dorst laten blijken.
Een ander punt waar zij streng, scherp-streng, méér dan scherpstreng op was, dat
was het verkeer tusschen mannen en vrouwen. Beslist en duidelijk had ze 't vóór
alles aan Céline gezeid: ‘Geen vrijage, noch binnenshuis, noch buitenshuis, of dadelijk
weg!’ En nu kwam het haar voor, al was ze 'r nog niet zeker van, dat het met Céline
niet zoo heelemaal in orde was. Met Céline en... den koster!
Dat was erg, zóó erg, dat ze 't haast niet kon noch wilde gelooven. De koster, de
eerste kerkbediende, met de meid van meneer de pastoor! En toch, ze vertrouwde 't
niet, en vorschte heimelijk en spiedde, loerend als een kat op haar prooi.
Door den aard zelf van zijn betrekking kwam en moest de koster vaak komen in
de pastorij. Voor doopsels, huwelijken, berechtingen, lijkdiensten, had hij voordurend
meneer de pastoor te raadplegen. Het was een magere man met scherpe trekken, die
er nog vrij jong uitzag, ofschoon hij niet bijzonder jong meer was. Zijn lichtblauwe
oogen hadden een franken, levenslustigen, bijna vrijpostigen blik, een donker snorretje
bekrulde zijn dunne, haast altijd glimlachende bovenlip, en zijn fijne, puntige neus
had iets van een roofvogel-snavel. Hij was ongehuwd en het heette dat hij al jaren
op zoek was naar een vrouw met geld, die hij maar niet scheen te kunnen vinden.
Nu moest hij voorzeker daar-
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voor bij Céline niet komen; maar juffrouw Constance had reeds in 't dorp hooren
fluisteren dat hij, buiten alle huwelijksplannen om, ook niet ongevoelig was voor de
bekoring van het schoone geslacht, en 't idee van zoo een liederlijken koster vond
zij een gruwel, iets waar ze desnoods met geweld zou helpen tegen opkomen.
Wàt hij eigenlijk bij haar aan huis misdeed, had juffrouw Constance bezwaarlijk
kunnen verklaren. Zijn schuld bestond vooral in haár wantrouwen. Het was de leuke
schittering van zijn oogen, de glimlach van zijn lippen, de vleierige manier waarop
hij de dingen kon zeggen. Hij nam volstrekt geen bizondere notatie van Céline;
integendeel: 't leek of hij voornamelijk op het gesprek en het gezelschap van juffrouw
Constance zelve gesteld was. Dáárvoor alleen scheen hij naar de pastorij te komen
en er telkens zoo lang mogelijk te blijven. Maar juffrouw Constance beschouwde
dat enkel als een sluwe fopperij, en 't maakte haar inwendig nog nijdiger op hem. En
eigenlijk lag de grond van haar verdenken en wantrouwen in de geheime opstokerij
van een zekere juffrouw Toria Schouwbroeck, een oude vrijster en dorpskwezel, die
van lieverlede juffrouw Constance's trouwe huisvriendin geworden was.
Juffrouw Victoria Schouwbroeck was altijd, zoover men zich op 't dorp herinnerde,
een vaste en intieme bezoekster van de pastorij geweest. Het kon haar minder schelen
wie er als pastoor woonde, 't was de pastorij zelf, en het innerlijk leven van de pastorij,
waar zij behoefte voelde dagelijks zich in te dringen.
Juffrouw Toria Schouwbroeck, rijke oude vrijster en daardoor ontzag inboezemend,
voerde in haar schild het zelfde wapen als juffrouw Constance: Oorlog aan de liefde!
Zij deed het op een nog uitgebreider schaal, en was nòg vinniger en scherper in de
toepassing van haar beginsel, dan de zuster van den nieuwen pastoor. Bij haar geen
genade, voor mensch noch dier! Haar systeem was dat van de geheel-onthouding,
zonder verzachtende omstandigheden. Haar bediening, - een meid en een tuinman waren van een leeftijd, waarop men doorgaans aan de liefde niet meer denkt. Zij was
verzot op beesten, en op de binnenplaats van haar deftig renteniershuis had zij een
prachtvolière laten bouwen, die vol zat met, òf gecastreerde, òf uitsluitend vrouwelijke
vertegenwoordigers der verschillende soorten. Zij hield kippen, maar geen haan, met
dien gevolge dat de hennen zelf aan 't
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kraaien gingen, tot er weldra een haan uit de buurt met klapperende vleugels en
victorieus gekraai over den omheiningsmuur gefladderd kwam, waar hij dan ook
onmiddellijk, nog vóór hij den tijd had te zondigen, op meedoogenloos bevel van
juffrouw Toria, door den ouden tuinman neergeschoten werd. Haar gecastreerde
poes, die zich gansche dagen met geknepen oogen in de zon of bij de kachel zat te
koesteren, was een wonder van mollige luiheid en vetheid, en de eenige smet van
geheel juffrouw Toria's deftig en fatsoenlijk leven was haar hondje, Mirza, de blanke,
schaapvachtige Mirza met haar chocolade-neus en leepsche oogen, die eens, in een
onbewaakt oogenblik, midden op de straat, met een gemeenen hond..... O juffrouw
Toria mocht er niet aan denken of zij moest er steeds weer om razen en om huilen....
het had haar liefde voor het hondje op een ontzettend harde proef gesteld; de meid,
die door haar schandelijke nalatigheid de schuld van het gebeurde was, werd er op
staanden voet voor weggezonden, en zes weken later werden Mirza's kleintjes, juffrouw Toria had ze niet eens willen zien, - in den mestput verdronken.
Juffrouw Toria Schouwbroeck was een forsch-gebouwde vrouw, met donker,
nauwelijks hier en daar grijs-spikkelend haar, dat zij trouwens zorgvuldig bij-kleurde,
en groote, grove, zwarte oogen. Die oogen schenen als 't ware een voortdurende,
kwaadaardige verbazing uit te drukken, en 't was ook of haar doorgaans half-open
mond met dik-vleezige, bleeke lippen, onophoudend schorre oo-klanken van
ontsteltenis of verontwaardiging uit moest stooten. De stem had dan ook werkelijk
een onaangenaam, lagen, hollen, kijverigen klank, en in zooverre waren juffrouw
Constance en juffrouw Toria volkomen aan elkaar gewaagd, dat zij alle bei,
zwaarmoedig en zwaartillend, de geringste bizonderheden van haar saai, kleindorpsch
leven, tot gewichtige gebeurtenissen wisten op te blazen.
Juffrouw Toria Schouwbroeck was dood-eenvoudig op den koster boos, omdat
hij, althans volgens haar beweren, had getracht aan 't nichtje van een harer vroegere
meiden 't hof te maken. Sinds dien dag was hij door haar als verleider gebrandmerkt,
en had zij alles er op aangelegd om hem in ongenade van den vroegeren, ouden
pastoor te doen vallen. Dit was haar niet mogen gelukken, maar nu hoopte zij wel,
door tusschenkomst van juffrouw Constance, bij den nieuwen pastoor beter haar doel
te bereiken.
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Doch die kosterskwestie was slechts één der menigvuldige hartstochts-uitingen van
juffrouw Toria's vreemd-ingewikkeld, stokerig gemoed. Zij had nog heel wat andere
dingen in den zin: eigenaardige plannen, zonderlinge verdenkingen, speurzinnige
vondsten, een gansche verwarde rommel van allerlei vage akeligheden, die, in half
uitgedrukte, onbegrijpelijke woorden, met diepe hoo-hoo-zuchten en donkere
oogen-verdraaiingen geuit, juffrouw Constance heelemaal van streek en haar soms
letterlijk het hoofd op hol brachten.
- Joa, joa, jonk, da 'ge 't al moest weten, wat dat er hier op 't dorp gebeurt!.... Joa,
joa, geleuf mij, g'n kent de meinschen hier nog niet, en de goeje leupen d'r dunne!....
zoo jammerde en klaagde in 't vage de oude kwezel; en juffrouw Constance kreeg
het er benauwd onder; zij voelde zich de prooi van allerlei sluipsche, onzichtbare
vijanden; het werd in haar een dofgejaagde onrust, die haar van lieverlede een angstvol
wantrouwen inboezemde, voor al wat haar omringde. Na zoo een halven middag
praten met juffrouw Toria kon ze 's nachts niet slapen en liep ze uren op haar kamer
heen en weer; en zelfs overdag had ze geen rust meer, wilde telkens nog naar juffrouw
Toria toe, om zij wist niet wat al vaag en akelig nieuws alweer te hooren, of zij ging
hier en daar op boodschappen uit in de winkeltjes van 't dorpje, onder de kwellende
behoefte zich met eigen oogen en met eigen ooren vast te overtuigen, dat de
heimelijke, griezelige dingen, welke juffrouw Toria onophoudelijk voorspelde, nog
niet voorgevallen waren.
Juffrouw Constance vermoedde het niet, maar van achter de gesloten raampjes
werd zij in de straat scherp nageloerd, en haar belachelijk figuur, met het ouderwetsch
zwart pijpjesmutsje, met het zwart-pijpjes-pelerine kraagje, en de hoogte op haar
rug, die wel geen bochel was, maar op een bochel leek, verwekte bedektelijk de
spotlust van de dorpelingen. Dat heen en weer gedraaf maakte een gekken indruk;
en, niemand wist waar het precies van daan kwam, noch wie haar voor het eerst dien
spotnaam had gegeven, maar zij werd weldra in stilte ‘'t Ezelken’ genoemd: een
ezelken dat nooit en nergens rust had, schertsten de menschen, en aldoor heen en
weer moest loopen, heel den langen dag, met zijn zakje op den rug.
Céline had het uitgesproest, toen ze voor 't eerst dat hoorde;
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en weldra kon ze juffrouw Constance niet meer in of uit zien gaan, zonder dat haar
wilde oogen van inwendig-dolle pret begonnen te flikkeren. Trouwens, ook in het
dorp meende juffrouw Constance al spoedig iets ongewoons en eigenaardigs in de
bejegening der menschen op te merken. Er straalde een grappige uitdrukking op de
gezichten, men keek haar leuk glimlachend aan, de lui schenen aldoor een heimelijke
pret te hebben, waar juffrouw Constance niets van begreep en die haar ten zeerste
verontrustte. Wat was er toch voor vreemds aan haar? En thuis gekomen deed zij
Céline haar van alle kanten bekijken, of er soms iets aan haar kleeren niet in orde
was. Maar Céline zelve had dien vagen, ergerlijken glimlach op de lippen, terwijl
zij toch beweerde dat er niets buitengewoons aan haar meesteres was; en ook het
stoïcijnsch gezicht van ‘'t Puipken’ scheen in zichzelf te grinniken, wanneer juffrouw
Constance hem bij toeval in den tuin iets vragen kwam.
Juffrouw Constance werd er akelig onder. Zou dat wellicht het onverwacht begin
zijn van hetgeen juffrouw Toria aldoor voorspelde? En weer liep 't angstig ‘Ezelken’
naar juffrouw Toria, die haar, als troost, steeds vager en steeds akeliger dingen
mededeelde.

IV.
De eerste zomer was verloopen en de winter naderde. Het dagelijksch leven ging stil
zijnen gang, met steeds herhaalde, kleine gebeurtenisjes. Meneer de pastoor was om
de beurt bij al zijn collega's uit de omliggende dorpen ten eten geweest, en zelf had
hij ze allen eenmaal op een groot diner gevraagd, dat best was afgeloopen. Meneer
de baron van 't kasteel had mooi en overvloedig veel wild gezonden, juffrouw
Constance was met Céline naar de stad geweest om visch, en uit juffrouw Toria's
broeikas waren de heerlijkste druiven gekomen. De wijnkelder van meneer de pastoor
was nog wat jong; toch had hij reeds een Léoville-Poyferré en een Pomard kunnen
schenken, waarbij die heeren geglunderd hadden.
Juffrouw Constance wist eigenlijk niet wat ze wel van zoo'n priestersfeestmaal
denken moest. Feitelijk hield zij er niet van. Zij had haar uiterste best gedaan om het
hun goed te geven en was daar ook volkomen in geslaagd, maar, zij kon het niet
helpen, zij hield toch meer van geestelijken in 't prestige van hun ambt,
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dan van geestelijken als gewoon wereldsche menschen, om een feestdisch. Het leken,
behalve in de kleeren, op geen priesters meer, zooals zij daar zaten te eten, te drinken,
te rooken en te praten; en waarom, telkens als Céline met een schotel binnen kwam,
moesten zij allen zoo doordringend naar haar kijken; en wat mocht meneer Verraert,
de oude, deftige pastoor van Axpoele, toch voor grappigs in 't Latijn gezegd hebben,
dat hen eensklaps allen, ook haar broeder, in een proestlach had doen uitbarsten? Zij
had het hem niet durven vragen, maar toch wel begrepen dat het op Céline doelde;
en zoo iets vond zij ongepast, niet waardig voor geestelijken.
Het eigenaardigste was, dat ze 't vooral Céline kwalijk had genomen.
- Wa was dat doar? vroeg zij vinnig, toen het meisje, die er trouwens niets van
gesnapt had, in de keuken terug kwam.
- K'n weet ik da niet, antwoordde Céline dan ook heel natuurlijk.
- Ge moet op ou respect letten, had de oude vrijster misnoegd gebromd, zonder te
weten waarover zij eigenlijk bromde.
Nu waren het de korte dagen en de lange avonden, en de gezelligheid moest
binnenshuis gezocht worden.
Meneer de pastoor leek uiterlijk wel wat veranderd, na dien langen zomer van
goed leven en volmaakt geluk. Hij was merkelijk zwaarder geworden, een beetje
vollijvig zelfs en zijn ronde wangen kregen een kleur als van heerlijken wijn. Hij
klaagde dan ook af en toe, dat hij tè zwaarlijvig werd en dat het slechte weer hem
hinderde om veel te wandelen. Hij had soms last van duizelingen, zei hij, en kon ook
nachts niet te best slapen.
- Zoên 't gien fleiwten zijn? vreesde juffrouw Constance bezorgd. En zij deed nog
meer haar best om lekkere schoteltjes voor hem klaar te maken. Zijn eetlust echter
was uitstekend; daar had hij geen klagen over. Ach, 't zou van zelf wel beteren met
de schoone dagen, meende hij.
Over Céline was juffrouw Constance tevreden en niet tevreden. Zij leerde goed
koken, werkte flink, was voldoende gehoorzaam en praatte niet tegen; en toch was
en bleef er iets in haar, dat juffrouw Constance niet beviel, iets in haar uiterlijk, in
haar wildstarende oogen, datzelfde onverklaarbaar-wantrouwen inboezemende,
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dat haar reeds van 't eerste oogenblik hinderde. Ook juffrouw Toria had het opgemerkt,
en er gewichtig met 't Ezelken over gesproken, haar tegen zij wist niet welke vage
gevaren en bezwaren gewaarschuwd. En toch: vanwege den koster, waarvoor juffrouw
Constance in 't begin zoo vreesde, scheen dat gevaar niet te zullen komen. Ondanks
al de sluwe aantijgingen van juffrouw Toria, moest het Ezelken erkennen, dat hij in
't minst geen buitengewone notitie van 't dienstmeisje nam. Hij keek haar nauwelijks
aan, zei haar precies de verschuldigde ‘goên dag’ en ‘goên avend’, en bemoeide zich
verder alleen met haar, juffrouw Constance. Zou dat dan alles valschheid zijn; en
zou hij soms bij 't meisje komen op haar uitgangsdagen, tweemaal in de maand,
wanneer zij zoogezegd den ganschen middag in haar ouders' huis ging doorbrengen?
Maar 't Ezelken was al gauw op informatie uit geweest, en had vernomen dat Céline
die middagen wel degelijk in het huis van hare ouders doorbracht. De koster,
daarentegen, was herhaaldelijk, juist op die middagen dat Céline uit was, naar de
pastorij gekomen en er nog langer dan anders gebleven, zoodat juffrouw Constance
heelemaal de kluts er onder kwijt raakte. Doch juffrouw Toria hield vol,
hardnekkig-stug vol:
- Ge zilt het zien en ondervinden, vroeg of loate, orakelde zij: ‘'k Zeg ou dat hij
nie 'n deugt, en komt hij veur ou meissen niet, 't es dat hij veur ou zelve komt.’
- Ha moar, iefer Toria, wa peist-e toch! Hoe durft-e da zeggen! kreet het Ezelken
met een plotse kleur als vuur.
- 'k Zegge wat da 'k zegge; wach moar! voorspelde zwaarwichtig-dreigend de
pessimistische oude kwezel.
Ondertusschen was Céline, geheel onbewust en onwetend van wat er over en om
haar heen al gepraat werd, tot een bloem van een meid aan 't opgroeien. Juffrouw
Constance, die haar nog steeds verdacht van achterbaks te snoepen en haar in 't geniep
bewaakte, had het maar eens moeten weten! Uit alle potjes en pannetjes proefde
Céline haar deeltje, van alle fijne schoteltjes wist zij een brokje voor zich te bewaren;
en halfvol van tafel komende wijnflesschen, verdampten wel eens tot een derde of
nog minder van hun overgebleven inhoud. Zij was nu volop uitgegroeid, wel anderhalf
hoofd langer dan het Ezelken, zij had een prachtige buste, een hals als room, haar
oogen straalden meer en meer alsof zij onophoudend openbaringen bijwoonde, en
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als ze neerzat, was het reeds een echte vrouw met breeden schoot, een schoot om
kinderen op te knuffelen. En die bloeiend-gezonde schoonheid was ook iets dat het
Ezelken bepaald hinderde en waaronder zij zelfs onbewust leed, alsof Céline door
haar enkele gestalte daar een plaats innam, die haar in het geheel niet toekwam.

V.
Tegen het einde van den winter werd meneer de pastoor eenigszins ongesteld. Hij
leed onder benauwdheden, liep soms halve nachten op, verloor zijn eetlust; en zelfs
zijn humeur, dat altijd zoo opgewekt en vroolijk was, werd korzel en chagrijnig.
Juffrouw Constance, zeer ongerust over dien onverwachten tegenspoed, die eensklaps
hun geluk bedreigde, verzon te vergeefs allerlei geraffineerde keukenmiddeltjes om
hem wat op te fleuren; hij liep afgetrokken en bekommerd, met gefronste
wenkbrauwen, voor haar toeschietelijke zorgen weg; en, toen zij er eindelijk op
aandrong om den dokter te laten komen, werd hij dadelijk heel boos en riep op bitsen
toon, dat zij hem met rust moet laten.
Dat duurde zoo ettelijke, eindelooze weken; en juffrouw Constance, volkomen
ontredderd, dacht er ernstig over na, heimelijk in de stad monseigneur den bisschop
te gaan raadplegen, toen haar broer, op een ochtend, plotseling als een ander mensch
beneden kwam, opgewekt, glimlachend, met frissche wangen en rustige oogen, als
een die na langen, zwaren, innerlijken strijd, een decisieve en gelukkige oplossing
gevonden heeft. Het wekenlang wanhopig Ezelken wist niet wat haar overkwam; zij
kon haar eigen oogen en ooren niet gelooven; zij zag hem, heelemaal opgefleurd,
met lichten, veerkrachtigen stap over den vloer loopen; zij hoorde hem zeggen, hij
die sinds dagen haast niets meer gebruikte, dat hij een razenden honger had en iets
versterkends wilde nemen; en hij ging naar de keuken zijn ontbijt bestellen, terloops
zelfs met Céline een grapje makend, wat zij wel minder gepast vond, maar waarvoor
zij zich echter in haar eigen, óver-gelukkige heropleving, níet al te zeer ergerde. Al
dagen en dagen had ze, op haar slaapkamer, bij het Lieve-Vrouwe-beeld, kaarsjes
doen branden en smeekgebeden voor zijn genezing opgezegd; en nu, met tranen van
erkentelijkheid in haar oogen, spoedde zij zich weer naar boven, om nog eens bij de
goede moeder neer te knielen en haar voor de zegenrijke weldaad te bedanken.
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VI.
Eerst vreesde zij nog, - met welken angst van twijfel en onzekerheid! - dat het slechts
een tijdelijke beterschap zou zijn, maar de dagen en weken verliepen zonder dat hij
iets van de heropgewektheid zijns gemoeds verloor. Integendeel: 't was of iedere dag
hem vroolijker, gelukkiger en gezonder maakte. Niets scheen hem meer te kunnen
deren; de glimlach van zijn frisch gelaat was onverstoorbaar; zijn heldere oogen
blonken van levenslust en van genoegen; nooit meer klaagde hij over duizelingen of
benauwdheid; hij kon zoo echt gul-ademen van zich-innig-lekker-voelen nu; zijn
eetlust was uitmuntend en zijn slaap als van een roos, zei hij; en ook het Ezelken
hadde zich echt en volkomen gelukkig gevoeld, als er nu maar weer geen nieuwe
oorzaak van ontstemming en van ergernis in 't midden was gekomen.
't Was nog eens met Céline, dat het haar naar den zin niet ging! Zij had wel geen
bizondere grieven; 't zou haar niet mogelijk zijn geweest iets bepaald verkeerds te
preciseeren; 't lag eerder in het algemeen optreden der meid, in een zeker air van
aanmatigende vrijheid dat ze zich sinds een tijd scheen te veroorloven, een
wel-niet-weigeren-te-gehoorzamen, maar toch een soort van onwil en van stugheid
in het uitvoeren van de bevelen, alsof ze nu opeens in huis rechten had verworven,
die zij vroeger niet bezat. En juist dat air kon het Ezelken niet uitstaan. Herhaaldelijk
had zij er bij haar broer reeds over geklaagd en de vrees geuit dat zij op den duur
Céline toch niet zouden kunnen houden; maar, behalve dat meneer de pastoor nu
heelemaal niet in de stemming verkeerde om de dingen van hun schaduwzijde te
beschouwen, scheen hij er speciaal op gesteld in hun huiselijk leven, waar hij zich
weer zoo goed en prettig voelde, geen veranderingen te zien komen.
- Nee nee nee nee, suste hij telkens, met zacht-zalvende gebaren van zijn
mollig-witte hand, het opgewonden Ezelken; ‘nee nee nee nee, 't es mee amoal watte;
loat ons houên 't geen da w'hên en kontent zijn dat 't zeu wel goat.
- Ja moar, ze sneukelt1), 't es zeker, k' ondervind het heule doagen,’ drong 't Ezelken
gewichtig aan, hopend hem daarmee te bewegen.

1) Snoept.
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Doch 't ging volstrekt niet op. Het scheen meneer de pastoor totaal onverschillig te
laten of Céline al of niet snoepte; en als juffrouw Constance nog verder aandrong,
werd hij ongeduldig en kregel, en verzocht haar, met kwaadaardig-gefronste
wenkbrauwen, daar niet verder op door te gaan.
Het Ezelken, innig verbolgen zonder het te durven uiten, ging bij juffrouw Toria
haar leed uitjammeren.
- Wáátte! wáátte! riep deze, met als 't ware van schrik uitpuilende oogen, bij 't
eerste woord dat 't Ezelken daarover repte. ‘Ghôôô!.... 't 'n es toch nie meugelijk! 't
n es toch gien woar zeker!....
- Joa 't doet 't doet, 't es zeker woar, en 'k 'n mag er nie over spreken of hij moakt
hem kwoad,’ klaagde 't Ezelken.
- Ghôôô! Ghôôô! zuchtte juffrouw Toria de handen in elkaar en de oogen ten
hemel.
- Wa peist-e? Wa zoê 't zijn? angstigde 't Ezelken.
- Ghôôô!... Ghôôô!... herhaalde slechts aanhoudend juffrouw Toria. En ongetroost,
met vage, akelige schrikbeelden in 't hoofd, keerde juffrouw Constance naar de
pastory terug.

VII.
Juffrouw Constance en Céline waren alleen in de keuken. Het was een warme,
prachtige lentemiddag. De oude vrijster zat ineengedrongen aan een hoek der tafel,
met haar grooten bril op, zwarte kousen te verstellen; het jong meisje, in het helder
licht der vensters, was bezig met wit goed te strijken. De brandende kachel benauwde
de keuken met broeiende hitte, maar de beide ramen stonden wijd open, en daarbuiten
was 't weelderig-schoon van bloeiende fruitboomen, in 't onophoudend gezang en
gekwetter der vogels.
De beide vrouwen spraken niet. Een stug stilzwijgen van wederzijdsche
ontstemming scheen te heerschen. De oude zat met zuurgefronst gezicht halsstarrig
en uitsluitend in haar werk verdiept, en in de houding en bewegingen der jonge was
er iets moedwilligs en uitdagends, alsof zij 't wrokkig en hardnekkig zwijgen in een
hoogloopende ruzie had willen doen uitbarsten. In twee, drie harde, vlugge passen
liep zij telkens van de strijkplank naar de kachel, zette met gedruisch haar
lauw-geworden ijzer op de dofglimmende plaat neer, nam er met de strijkvod 't warme
van het
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vuur, hield het even tegen haar roodgloeiende wang, kwam er mee bij 't strijkgoed
en begon daar dadelijk te ploffen en te beuken, alsof zij er een vijand onder platdrukte.
Meneer de pastoor was uit, op zijn dagelijksche ronde, en achter in den tuin was 't
Puipken kalm aan 't rooken en aan 't spitten....
Een kort geklek in de gang: het welbekend geluid van iets dat aan de voordeur in
de bus werd gestopt.
- De fakteur! Goa kijk ne kier wat dat er es, zei 't Ezelken met matte, stroeve stem,
zonder van haar werk op te kijken.
Sprakeloos, eveneens zonder een blik op 't Ezelken, verliet Céline de keuken.
- 't Es al, zei ze kortaf, met een brief terugkomend, dien ze juffer Constance
overhandigde.
Het Ezelken lei haar stopwerk neer, nam haar bril af, knipoogde naar den omslag.
- Veur mij! zei ze verbaasd, halfluid, in 't geheel niet gewend brieven te ontvangen.
En zij herlas nog eens aandachtig het adres, om er zich van te overtuigen.
Maar 't was wel zoo; heel duidelijk stond er, op 't couvert, ofschoon met ietwat
onbedreven hand, geschreven:
Aan
Mejuffrouw Constance Vervaecke
in de Pastorij
te
Vannelaer.
Met haar schaar sneed het Ezelken den omslag open, haalde er den brief uit,
ontvouwde dien, en begon, met haar neus tegen 't papier, langzaam te lezen.
Eensklaps kwam er hevig rood over haar bleeke, magere wangen. Zij sloeg het
blaadje om, keek naar het handteeken, kuchtte, werd nog rooder, stond plotseling op
en verliet haastig met haar brief de keuken, door Céline, die al vast weer aan haar
strijkwerk was, in stomme verbazing nagekeken.
Ze liep zoo vlug als zij maar kon de trappen op, trok naar haar kamer, sloot er zich
op, viel er even, als machteloos van emotie op een stoel, hervatte eindelijk, van meet
af aan, haar ontroerende lezing:
‘Beminde juffrouw Constance.
Ik neem de pen in de hand om u dezen brief te schrijven, die
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gij zeker van mij niet zult verwachten, maar die ik niet meer laten kan te schrijven
omdat mijn hert en mijn gemoed er vol van zijn. Ik zal er maar geen doekskes aan
doen, ik neem de eerbiedige vrijheid, beminde jufvrouw Constance, om u te zeggen
dat ik u al lang bemin en u te vragen of dat gij met mij zoudt willen trouwen. Ik heb
er lang over gedacht en gestudeerd eer ik dezen brief dierf schrijven; maar ik dacht
in mijzelf: wie niet en riskeert en heeft niet en daarom heb ik niet langer willen
wachten. Ik weet wel dat gij van de jongste niet meer en zijt en misschien ook aan
geen trouwen meer en dacht, maar ik en ben ook van de jongste niet meer al zie ik
er veel jonger uit dan gij, en ik heb een goed bestaan zooals gij weet, en ik en twijfel
niet als gij wilt toestemmen dat wij te gaare nog een heel gelukkig leven kunnen
hebben. Daarom, beminde jufvrouw Constance, stel ik al mijne hoop in u dat gij mij
een voldoende antwoord zult geven en eindig ik dezen brief met de pen, maar niet
met het hert.
Uwen verkleefden dienaar
Aloïs Craeynest
koster.
De volle middagzon scheen met een hel-verblindend licht door de twee hooge
ramen in der oude vrijsters lichtbehangen kamer, en zij kreeg het er eensklaps
hijgend-benauwd, alsof zij van bedwelming in elkaar zou zakken. Zij liet de gele
rolgordijnen neer, herademde even in de getemperde klaarte, poogde met inspanning
kalm te blijven en rustig te denken.
Nog nooit was haar zoo iets overkomen. Nooit, nooit had iemand haar ten huwelijk
gevraagd, of ook maar eenigszins het hof gemaakt. Dat stond zóó volkomen en
heelemaal buiten haar leven, dat zij er zich zelfs geen oogenblik kon indenken en
niet wist of ze boos dan gevleid moest zijn over het aanzoek. Een enkel iets wist ze
helder en zeker: dat zij er niet op in zou gaan!
Die koster, die Craeynest, hoe was hij op 't idee gekomen en hoe had hij 't haar
durven vragen? Moest hij zich niet schamen, en moest zij zich niet beleedigd voelen?
‘Trouwen!’.... Samen met een man gaan wonen;.... samen en alleen met een man,
een vreemdeling, waarvan men niets af weet; alleen en samen met dien man in een
huis, aan tafel, op de slaapkamer....! Weer gloeide 't rood der schaamte als een vuur
op 's Ezelkens verteerde wangen, en zij voelde zich wèl
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vreeselijk beleedigd, alsof die vent haar op de schandelijkste wijze had willen onteeren
en mishandelen. Tranen van spijt en gramschap kwamen in haar oogen; voor wie
aanzag hij haar dan wel, dat hij haar zoo iets durfde voorstellen! Maar zij beredeneerde
het geval; hij had toch niet gepoogd haar te bedriegen, te verleiden; hij vroeg haar
ten huwelijk, en het huwelijk was toch een sacrament, dat door de heilige kerk werd
ingezegend. Moest zij dus niet eerder gevleid zijn over zijn aanvraag, al wees ze die
ook van de hand? Alles verwarde in haar troebelen geest, de tegenstrijdigste gevoelens
en gewaarwordingen bevochten er elkaar: zij was gevleid en niet gevleid; zij was
boos en niet boos, beleedigd en niet beleedigd; zij was geheel ontredderd, dàt was
ze, in een dringende behoefte aan raad en hulp en steun, om aan zichzelve duidelijk
gemaakt te worden wat nu, als een wilden chaos, haar geschokt gemoed doorwoelde.
En als een sarrende obsessie van kwelling kwam onophoudend in haar geest terug
de onoplosbare vraag: ‘Hoe is hij op 't idee gekomen en waarom heeft hij mìj juist
gevraagd?’
Juffrouw Toria!.... dat was haar eenige hoop en haar toevlucht! Die zou er haar 't
ware van zeggen! Gejaagd, met roode vlekken van emotie in 't gezicht, trok 't Ezelken
haar schoenen aan, zette haar zwarte pijpjesmuts recht, hing haar zwart-lakensche
kapmantel over de schouders, en daalde, met den brief diep in haar zak verstopt,
weer naar beneden.
- Céline, 'k moe ne kier uit, zei ze met onvaste stem tot het meisje in de keuken;
‘as menier de paster thuis komt binst da 'k wig ben, zegt hem da 'k hier binnen n' ure
zal weeromme zijn.’
- Bon, knikte eenvoudig Céline, zonder, op te kijken met, een hard-doffen bons
van het strijkijzer haar bondig-kort antwoord als 't ware bekrachtigend. Toch staarde
zij de oude vrijster bij het heengaan even achterna, blijkbaar over haar ongewoon
gedoe eenigszins geïntrigeerd.
Het ‘Ezelken’ was buiten. Ondanks de zonnewarmte in de straat trok zij haastig
de mantelkap over haar muts, in sidderenden angst dat de koster haar van den overkant
door zijn ramen zou zien. Als een zwarte kabouter liep zij langs de verblindend-witte
muren van de huizen, kleiner en ineengedrongener dan ooit, met ingetrokken hals
en hoogen rug, trippelend met korte, vlugge, struikelende pasjes, alsof zij door een
onzichtbaren vijand op de hielen achterna gezeten werd. Zij groette nauwelijks de
schaarsche
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menschen die zij tegenkwam, hield stug en strak haar fletse oogen vóór zich op den
grond gevestigd, verademde eerst toen zij veilig in de ruime, koele gang, achter de
zware deur van juffrouw Toria's deftig renteniershuis zat geborgen. Daar nam zij
haar kapmantel af, hoorde, met een gevoel van verlichting uit den mond van Aamlie,
de ouderwetsche dienstmeid, dat juffrouw Toria thuis was, klom met zuchtende
inspanning, de drie arduinen treden naar de binnenvertrekken op, en werd in de
woonkamer der oude juffrouw, die uitzicht op den tuin had, binnengelaten.
Juffrouw Toria Schouwbroeck zat alleen bij het raam, met Mirza aan haar voeten,
in haar krantje ‘De Godsdienstige week van Vlaanderen’ te lezen. Mirza sprong
nijdig op en begon even heesch en schor te blaffen, maar zweeg dadelijk en
kwispelstaartte zoodra zij juffer Constance herkende; en juffer Toria lei haar krantje
neer en keek over haar bril, met verheugd, doch ietwat verwonderd gezicht, haar
vriendin tegemoet.
- Zeu zeu, 'k ben blije da ge mij ne kier komt bezoeken! groette zij verwelkomend.
- Toch gien zwoarigheid, zeker? voegde zij er dadelijk, met groot-ernstige oogen bij,
's Ezelkens ontsteltenis bemerkend.
Voor alle antwoord barstte 't Ezelken, plotseling door haar emotie overweldigd,
in hevige tranen los.
- Wel Hiere toch! Wel Hiere toch! Wa schilt er dan! riep juffrouw Toria geschokt,
met grooten mond en uitgezette oogen.
- 't Es van altroassie; 'k ben toch zeudoanig wiemoedig! snikte 't Ezelken, als van
smart ineengekrompen.
Mirza, door de ongewone opwinding der beide vrouwen aangestoken, begon weer
nijdig heesch en schor, als tegen ingebeelde vijanden, te keffen. Juffrouw Toria stond
op, bracht het beest met moeite tot bedaren, kwam bij 't Ezelken en vatte troostend
hare hand, met haar zwaarwichtige alarmstem meelijdend en nieuwsgierig vragend:
- Alweere kwestie mee Céline? Wil menier de paster heur nòg nie wigzenden?
Maar 't Ezelken schudde ontkennend het hoofd; en, niet in staat door woorden uit
te drukken hoeveel erger het geval waarvoor ze kwam nu was, haalde zij met moeite
het briefje van den koster uit haar zak en zuchtte enkel:
- Leest da ne kier, en zeg mij ne kier wat da ge doarvan peist.
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Juffrouw Toria had het briefje aangenomen en was er bij het raam weer mee gaan
zitten, terwijl het Ezelken, als een vage schuldige, met weeke oogen en
gloeiend-gevlekte wangen, bevend in het midden van de kamer overeind bleef staan.
De oude kwezel las, en naarmate zij in hare lezing vorderde, kwam er over haar groot
en grof gezicht, dat doorgaans opgezwollen-geel-en-bleek zag onder de zwart geverfde
haren, als een staag-stijgende golf van rooden toorn opgloeien, tot zij eindelijk,
purper, met een fonkelblik van haar groote, zwarte oogen, 't briefje uit haar sidderende
handen weglei en dreigend uitkreet:
- O! die sloeber! die leulijke, leulijke sloeber! Het hij woarachtig toch gedurfd? 't
Es veur ou geld! Hij mient da ge rijke zijti En wat hè je doar op geantwoord?
- Niets; 'k 'n hè 't nog moar pas ontvangen; 't es doarover da 'k ou kome spreken,
beefde 't Ezelken.
- Ge 'n zilt dàt toch niet doen! Ge zijt toch zeker te treffelijk om te treiwen! gilde
de van woede opgewonden kwezel met uitpuilende oogen. En plotseling, als 't ware
door zooveel vermetele brutaliteit verslagen:
- Ge moet het direkt aan menier de páster teugen, en hij moet de koster direkt uit
zijnen dienst in de kirk ontsloan! zei ze beslist en kort.
Het Ezelken schrikte. Zeer zeker voelde zij zich te treffelijk en te fatsoenlijk om
te trouwen zooals juffrouw Toria wel veronderstelde, maar de wraakgierige bedreiging
van hare vriendin scheen haar toch overdreven en zij voelde dat zij niet den harden
moed zou hebben zulks te doen. Een oogenblik speet het haar scherp dat zij bij juffer
Toria om raad gekomen was, maar 't was te laat betreurd nu, de oude kwezel zou
haar lang-verkropten haat tegen den koster nu wel trachten uit te vieren; en eensklaps
woelde iets in 't diepste van juffer Constance's hart: een ontroerd gevoel van
medelijden voor den koster, met het vast, geheim besluit hem bij haar broer niet aan
te klagen en hem ook haar weigering, hoe pal en onherroepelijk die was, niet
ruw-vijandig, maar op een zachte wijze mee te deelen. Zij stond daar even, aarzelend,
niet wetend wat geantwoord op de barre uitvallen der oude kwezel, zoodat deze,
eindelijk twijfelend of juffer Constance soms niet van plan was toch op het aanzoek
van den koster in te gaan, haast begon te huilen van verontwaardiging en ook tegen
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haar in verwijten losbrak. Toen zei het Ezelken, gedwee en bedaard, dat er in de
verste verte zelfs geen kwestie van was dat zij ooit zou trouwen, en deze stellige
verzekering kalmeerde eindelijk juffer Toria, die, voelend dat zij plotseling te verre
was gegaan, minder vinnig op direkte wraakneming tegen den koster aandrong.
Alleen schilderde zij hem verder af als een soort satanisch monster, in staat om de
zuiverste zielen ter helle te sleepen. Haar groote, zwarte oogen gingen spalkend open,
haar rimpelige handen maakten schrikkende gebaren, haar diepe, zware stem was
vol onzalige voorspellingen van vage rampen die als welverdiende straffe Gods op
het verdorven menschdom zouden neerstorten. Zij was ten hoogste opgewonden,
gelukkig weer gemengd te zijn in een emotievol geheim, dat nu voor dagen en dagen
de leegheid van haar oude-kwezel-renteniersleven vervullen kon. Zij onthaalde 't
Ezelken op koffie, koekjes en likeurtjes; zij trachtte haar bij zich te houden den
ganschen langen middag, praatte ook nog veel en zwaarwichtig over het onmogelijk
langer in de pastorij dulden van Céline en over den onbegrijpelijken weerzin van
meneer de páster om haar weg te zenden; en ten slotte en nog steeds terugkomend
op het nieuw en hartstochtwekkend geval met den koster, liet zij het Ezelken eerst
vertrekken nadat deze stellig had beloofd, haar vriendin trouw op de hoogte van het
verdere beloop der zaak te houden.

VIII.
Den volgenden ochtend schreef juffrouw Constance den koster haar weigerend
antwoord. 't Was toch nog minder eenvoudig dan ze wel had gedacht. Niet dat ze
spijt had of aarzelde, zij had een gruwel van het huwelijk en zou nog liever sterven;
maar hoe dat gezegd zonder hem onverdiend te kwetsen? Wel tienmaal herbegon ze
den brief zonder een bevredigenden vorm te vinden, en zij kon niet zonder tranen
hem voleinden. 't Mocht zijn dat hij het op haar geld - het geld dat ze niet eens bezat
- gericht had: toch kon ze 't hem niet kwalijk nemen. Een onbekend, machtig gevoel
beheerschte volkomen haar nuchter redeneer-vermogen; en, werkelijk, was het hem
enkel om het geld te doen geweest, en had ze dat geld bezeten, ze zou het hem
misschien gegeven hebben om de harde weigering van wat hij er nog bij vroeg te
verzachten.
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Zij dacht er even over na of ze 't soms in haar brief zou zetten, hoezeer hij zich
vergiste indien hij soms dacht dat ze nog eenig vermogen bezat. 't Zou hem althans
een troost zijn dit te weten. Zij trok den reeds gesloten omslag open, hield reeds de
natte pen boven 't papier, aarzelde, beefde, en lei de pen weer neer. Neen,.... neen....
Zij voelde iets als een nuttelooze zelfvernedering, en als 't ware ook de willekeurige
vernieling van een vage en zachte illuzie. Het Ezelken, het half mismaakt en
belachelijk Ezelken, met haar hoogen rug en hare zwarte-pijpjesmuts, had toch nog
te veel vrouwelijke ijdelheid om zichzelf zoo weg te gooien. Wie weet ook of het
om haar geld alleen was, dat hij haar gevraagd had? Zij sloot den brief, den
zacht-beslisten weigeringsbrief weer dicht, schreef het adres en ging hem zelve in
de bus werpen. 't Was avond, donker-avond toen ze dat deed. Van gansch den dag
had zij niet buiten durven komen. Haar angst hem te ontmoeten was ontzettend,
overweldigend. En toch wist ze wel, dat zij hem onvermijdelijk en ook binnen zeer
korten tijd weer zóú ontmoeten. Dat kon niet anders, dat lag in den aard hunner
gedwongen relaties; en hoe of ze zich onder die fatale ontmoeting houden zou en
wat er zou gebeuren, was iets waaraan het Ezelken niet denken dorst, zóó gruwelijk
vervulde 't haar met angst en griezeling.
Hij kwam dan ook, reeds den volgenden ochtend, door zijn ambt genoodzaakt en
't trof toevallig dat het Ezelken alleen was in de keuken toen hij binnentrad. Meneer
de pastoor was uit en Céline ging juist het gewone glas bier brengen aan 't Puipken,
die achter in den tuin aan 't spitten was.
De koster zag er ietwat bleekjes uit en zijn heldere oogen hadden niet hun gewonen,
jeugdigen glans.
- Dag iefer Constance, groette hij mat, terwijl hij aarzelend binnenkwam; en even
schichtig rondkijkend, merkend dat zij alleen was:
- 'K hè ouën brief ontvangen, zei hij half fluisterend, 't spijt mij, 't spijt mij doanig,
'k hoa 't anders verwacht, zoe d'r toch giene hope mier zijn da ge nog van gedacht
verandert, iefer Constance?
Zijn stem klonk zacht-streelend en smeekend, en hij lei steunend zijn hand op de
tafel, waaraan het Ezelken, gansch beneveld en beduusd van ontsteltenis, met roode
vlekken in 't gezicht iets aan
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't verscharrelen was. Zij durfde niet eens op te kijken, zij antwoordde dof met
schor-bevende stem.
- Nien 't, koster, nien 't; 't 'n kan nie mier veranderen. 'K 'n hè gien gedacht op
treiwen; 'k n zal noeit van mijn leven nie treiwen.
- 't Es spijtig, 't is doanig spijtig, herhoalde hij teleurgesteld. 'K 'n kan ik toch azeu
nie alliene blijven leven, dat 'n ès gien leven, en 'k wete zeker da we te goare gelukkig
zôen geweest hên, weeklaagde hij haast.
- Ge zilt er ander en beter genoeg vinden, die goest hên om te treiwen, antwoordde
zij bevend, steeds scharrelend zonder te durven opkijken.
Zij wendde zich plotseling om, liep naar het venster, keek in den tuin waar zij van
verre Céline met 't Puipken zag lachen en praten, uitte daarover haar ergernis, als
om het gesprek af te leiden:
- Kijk ze doar weeromme stoan, die wilde bloare, in ploatse van in huis te komen.
't Es verloren gezeid, ge zoedt er wel standvastig moeten achter zitten.
- 't Es jonk zijn, zei hij eenvoudig, zonder daar verder op in te gaan. En dadelijk
weer, met ernstige stem, over de anders belangende zoak:
- Ala, 't 'n es het doar nie aan te doen, iefer Constance, zuchtte hij; moar ge 'n
meugt het mij toch euk nie kwoalijk nemen as ik nou tracht 'n ander vreiwemeinsch
te vinden, want azen alliene blijve leven, zie, 'k 'n kàn d'r nie mier tegen, 't 'es te
doanig triestig.
- Natuurlijk, natuurlijk, 'k 'n zal ik ou da zeker nie kwoalijk nemen, brabbelde 't
ontstelde Ezelken. Wilt ge 'n glas bier drijnken, koster? vroeg ze, volslagen radeloos,
weer van de tafel naar het venster dribbelend. En zonder zelfs het aanvaardend
antwoord van den koster te hooren, tokkelde zij zoo zenuwachtigdriftig op het raam,
dat Céline, haar gezellig praatje met het Puipken in den steek latend, haastig weer
naar huis gevlogen kwam.
- Wa moet-e gij doar zeu lank blijve klappen? bromde 't Ezelken toen 't meisje
hijgend binnen was. Ala toe, goan hoalt de koster in de kelder 'n gloas bier.
Ongevraagd was de koster gaan zitten. Hij haalde zijn pijp uit,
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stopte die en stak aan. Van de ondervonden teleurstelling was niets op zijn gezicht
meer te merken. Hij hield zich oneindig veel kalmer dan het Ezelken, die nog steeds
met rood-gevlekte wangen doelloos en ontredderd heen en weer liep. Hij nam het
schuimendvol glas uit Céline's hand, keek haar even met een zweem van glimlach
aan, maakte zelfs een grapje over haar blozende wangen en gezond-frisch uiterlijk.
- Ge 'n het hier euk gien kwoa leven, gij, ge wor zeu vet as 'n oande, schertste hij.
Juffrouw Constance trok een zuur gezicht. Zij kon 't niet uitstaan als er iemand
notitie van Céline nam; en 's kosters woorden klonken als een indirecte toespeling
op wat haar huiselijk geluk vergalde, zonder dat ze 't misbruik ooit op heeterdaad
betrappen kon: 't vermoede snoepen van Céline.
- Joa joa, 'k geleuve dat-e gij hier de potses en de pannekes uitlekt, drong hij
spottend aan, tot toenemende ontstemming van het Ezelken. Zij kon het niet langer
verkroppen, zij viel uit, in 't algemeen, op een toon van achtelooze spotternij, maar
duidelijk genoeg van heimelijke ergernis voor wie de wrokkige bedoeling snappen
kon:
- Hên es hên en krijgen es de keunste: moar ge keunt euk nog wel te veel eten en
drijnken: scheune dijngen 'n duren nie lank.
De mooie Céline keek over haar schouder naar 't Ezelken om, en even vertrok haar
gezicht, als om iets kras te antwoorden. Zij deed het echter niet. Minachtend haalde
zij haar schouders op en trok een oogje naar den koster, die een soort van innerlijke
pret om 't geval scheen te hebben. 't Was of de weigering van 't Ezelken hem eerst
nu begon te prikkelen en hij er een geheime wraak van wilde nemen. Hij dronk zijn
glas half leeg, haalde diep aan zijn pijp, keek 't meisje aan met oolijk-ondeugende
oogen en schertste verder met haar door:
- Ge wordt 'n malsche poeze, Céline, 't es spijtig da ge gien honderd duuzend frank
rijke 'n zijt; ge zoedt veel keur hèn van treiwen.
Als eensklaps verwoed, keek het Ezelken op, en de plotse argwaan schoot haar
door het brein, dat de koster, nu zij hem bedankt had, wellicht uit spijtigheid Céline
zou vragen.
- Zij-je gulder nie beschoamd van zuk ne klap te proaten
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in 'n pásterije, 't es wel dat menier de páster 't nie 'n heurt! dreigde zij, met venijnigen
schuinblik.
Alsof meneer de pastoor door het uitspreken van zijn naam opgeroepen was, ging
de deur eensklaps open, en glimlachend, met gelukkig en gezond blozend gezicht
verscheen hij, opgewekt zijn handen wrijvend, in de keuken.
- O! menier de páster! schrikte de koster hevig op. Maar hij beheerschte zich
dadelijk, en, op heel anderen toon, met iets schuw-nederigs in blik en houding, bracht
hij de boodschap uit waarvoor het heette dat hij eigenlijk gekomen was:
- Menier de páster, 'k kwam ou zeggen da Rozelie Verstroate van 't Tempelhof,
al mee ne kier veel slechter geworden es, en da menier den dokteur vindt dat 't tijd
zoe worden om heur te berechten.
- Zeu...., zeu....! zei menier de pastoor gewichtig zijn wenkbrauwen optrekkend,
en even door die mededeeling afgeleid van de rare stemming die hij bij zijn intreê
in de keuken vagelijk waargenomen had.
- Joa, volgens da menier den dokteur moe gezeid hèn, 'n zoe 't me Rozelie nie lank
mier duren, lichtte de koster nog toe.
- Hawel, 't es goed, we zillen d'r direkt noar toe goan, besloot meneer de pastoor
na een korte overweging.
De koster was al aan de deur, blijkbaar haastig om zonder verdere uitleggingen
weg te komen. Het Ezelken, zich inspannend om haar agitatie en ontroering te
verbergen, zei tot haar broer:
- 't Es verre, ge' n zil meschien veur den noene nie weere zijn. Zoe-je nie iest 'n
potse káffee drijnken en 'n boterhammeken eten?
- 'n Potse káffee, nie anders as 'n potse káffee, antwoordde hij, vaag-achterdochtig
zijn zuster en de meid om de beurt opnemend.
- Hawèl, goat in ou koamer, 'k zal 't ou seffens brijngen; toe, Céline, zet al geiwe
de kanne van veuren op 't vier, beval 't Ezelken.
- Wel nee, al da beslag niet, geef mij hier 'n tasken, zei ietwat bruusk menier de
pastoor; en hij nam plaats op den stoel waar de koster had gezeten.
- Was de koster hier al lank? vroeg hij, op schijnbaar onverschilligen toon, onder
het slurpen aan zijn kopje.
- O, nien nien hij, meschien ne menuut of zes of zeven, haastte zich 't Ezelken te
antwoorden.
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Meneer de pastoor zei niets meer. Even staarde hij, onder het drinken, over den rand
van zijn kopje, door het venster in den tuin, naar 't spittend Puipken. Eindelijk stond
hij op, keek naar de klok en zei:
- 't Es bij den elven; 'k peize wel dat 't noar den twoalven zal worden ier da 'k hier
weere ben. Ge 'n moet noar mij nie wachten: as 't te loate wordt begin moar t' eten.
- O, nien nien, nien nien, veur ons 'n komt dat doar nie op aan, verzekerde juffer
Constance, hem naar de voordeur vergezellend.
Vijf minuten later weergalmde een fijn, intermittent geklingel in de stille straat. Van
huis tot huis gingen de deuren open, en de menschen kwamen blootshoofds, met
biddend-gevouwen handen, op hun drempel neerknielen.
Meneer de pastoor ging vooraan, een goud-omrande, paarse stola over zijn zwarte
soutane, een paars foudraal, waarin het Heilig Sacrament verborgen zat, in zijn beide,
op de borst gekruiste handen. De koster volgde, op vier passen afstand, een geplooid
wit koorhemd over zijn gewone plunje, een brandende waskaarslantaren in zijn
linkerhand, en in zijn rechterhand de schel van de berechting, die hij, om de zooveel
passen, regelmatig drie maal na elkaar deed klingelen. Er was een groote wijding en
een plechtige stemming in 't eenvoudig tafereel. Er was de sereene plechtigheid van
den dood in. De neergeknielde menschen bogen diep en deemoedig het hoofd; een
boer, die in de verte met zijn ossenkar kwam aangerateld, hield zijn beesten stil en
nam leidsels en pet tusschen zijn biddend saamgevouwen handen. Op de stoep der
pastorij zaten juffer Constance en Céline, als in vollen vrede naast elkaar geknield.
Geen van beide keek op, toen de berechting voorbijging, en evenmin waagden pastoor
en koster een zijblik naar de pastorij. Zij verdwenen in eerbiedige stilte om den hoek
der straat, en eerst toen 't schelletje buiten de huizen zweeg, sloegen de menschen
een kruis en richtten zij zich op, aan elkaar vertellend dat Rozelie Verstroate, de
rijke, oude boerin van 't Tempelhof, op sterven lag.
Céline ging het eerst weer binnen. Het Ezelken bleef nog even met de buren over
de gebeurtenis napraten.
(Wordt vervolgd.)
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De dood van Vesta
Door Louis Couperus.
I.
Dien morgen van laten herfst was het, om de voortdurende regens der vorige dagen,
nog killer dan anders in de eenzame ruimten van het Huis. Daar, waar nóoit, zelfs
niet in de tijden van glorie, toen nog niet de goden zieltoogden in Rome, de zon
binnen vloot, in het sombere Huis, onder aan de muren van den Palatinus, - gescheiden
van dien ouden paleizenberg door de Via Nova en het kleine, smalle, heilige bosch
- daar scheen het of dezen morgen, dezen morgen van laten herfst, de nooit door de
zon verwarmde ruimten killer zich breidden dan ooit, en de vocht zichtbaar opkroop,
langs de verweerde wanden, tappelend uitzweette aan de gebarsten muren, en de
voetstukken der weemoedig verschietende zuilen van zware schimmel woekerden
als van een wittige mos.
Om niet meer de trappen, die geleidden uit het Atrium naar de vroegere
woonvertrekken der Maagden op te gaan, had de oude, zieke vrouw dezer dagen haar
bedde gespreid in een soort van donkere bergplaats, zonder raam wel is waar, maar
toch vlak bij het Atrium, dicht bij den tempel, en slechts door een korten gang
gescheiden van de deur, die voerde naar het heilige bosch. Zoo behoefde zij niet
meer te dwalen van het eene eind naar het andere van het groote, holle Huis, en geene
trappen meer te klimmen.
Dezen killen morgen was zij, na een korten morgensluimer, huiverig wakker
geworden, stijf de jichtige leden, pijnlijke scheuten door beenen en lendenen, maar,
angstig omdat zij geslapen had, stond zij aanstonds op, sloeg haar palla om, en sleepte
zich door
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het Atrium, naar den Tempel, waar zij de deur altijd open liet. Zoo vereenvoudde zij
zooveel zij vermocht. Zoo kon zij dadelijk een blik slaan op het Vuur. Het brandde:
het was een kleine, stage vlam, blauw over gloeiende kolen, op een bronzen schaal,
op bronzen drievoet, voor het voetstuk van het beeld der godin, die geheel in haar
plooiend marmergewaad omhuld, een breed gouden halssnoer om, strak scheen neêr
te blikken met neêrgeslagen oogen, vol van een hoogere, stille berusting, als wachtte
zij zwijgend gelaten het oogenblik, dat haar Vuur dooven zoû....
Omdat er geene meer zijn zoû om het te voeden.
Nu brandde het, de kleine stage vlam, blauw over gloeiende kolen, en de oude
priesteres, gerust gesteld, meende, dat het zelfs niet noodig zoû zijn er nieuwe bij te
voegen, vooral omdat duur de kolen waren, en zij voorzichtig berekende wat zij
daags kon verstoken ter eere van de godin. Want sedert de strenge decreten van den
keizer Gratianus, werd haar geen toelage meer verstrekt, ook al waren na de
afschaffing van den Dienst, zij en de beide andere Maagden, die toen nog leefden,
geduld in het Huis, ook al werd de Dienst oogluikende geduld. Maar de kolen
vermocht zij alleen nog zich te verschaffen van de aalmoes, die de laatste getrouwen
haar wel wilden verstrekken.
Dat was sedert twaalf jaren.... Dat was twaalf jaar geleden, sedert de keizer
Gratianus de strenge decreten had uitgevaardigd. Wel mochten de tempels open
blijven, wel werden plechtigheid en offering geduld, maar de christelijke Staat stond
geen gelden meer af voor de eeredienst der oude goden; die gelden werden verdeeld
tusschen Openbaren Schat en Leger, en de toelagen aan de Vestalen werden ten
behoeve der keizerlijke post aangewend.
En vijf jaar geleden had keizer Theodozius het decreet uitgevaardigd, waarbij de
eeredienst van Vesta werd afgeschaft.
Zij had in het Huis mogen blijven met twee andere oude Maagden, maar haar beide
gezellinnen waren gestorven, en nu was zij alleen, geheel alleen. Nu was zij oud en
ziek, alleen, geheel alleen, in het groote, kille Huis, geheel alleen om de dienst te
doen, en de offering, en het Vuur te onderhouden.
Het Vuur brandde, kleintjes en zuinigjes. Het Vuur brandde, en de blijdschap er
om verwarmde bijna de oude vrouw, die eerbiedig, half in aanbidding, half in gebaar
van zich te warmen, de bevende, oude, jichtige vingeren ophief naar den blauwigen
gloed toe.
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Toen zij aan de deur van den tempel kloppen hoorde.
De oude vrouw vroeg wie daar was.
- Ik ben het, Virgo Serenissima, riep een fijn stemmetje. Ik, Livilla.... om je te
helpen....
De oude vrouw sleepte zich naar de deur, opende en een meisje kwam binnen, een
kind van even tien jaren. Zij droeg een mandje, gedekt met een doek.
- Hier breng ik je wat fruit en brood, Serenissima, zei de kleine Livilla; en dan zal
IK wel vegen....
De oude vrouw glimlachte bleekjes.
- Het is lief, Livilla, dat je om me denkt. De oude vrouw is ziek en kan niet uit, en
zoû vergeten te eten, als jij niet voor haar er aan dacht, en morgen moet je me nieuwe
kolen brengen, om het Heilige Vuur te voeden. Want ik heb er nog maar enkele
over....
- Ik zal het niet vergeten.... maar nu zal ik even vegen....
Zij nam in een hoek van den tempel een ouden bezem, en veegde vlug en handig
het heiligdom....
- En je palla zal ik straks even wasschen, Serenissima, zei het kleine meisje
bedrijvig. Je hebt er nog immers een andere....?
- Die heelemaal gesleten is, Livilla; ik hoû liever deze om, ook al is hij gevlakt....
- Dat zal ik dan aan moeder zeggen, en zien of ik morgenochtend je een nieuwe
palla kan brengen.... Want deze is wel vuil, en als de andere gesleten is....
- Dat zoû heel lief van je zijn, mijn kind, maar zeg mij, waarom komt moeder nooit
zelve meer?
Het kleine meisje werd verlegen onder den plots onderzoekenden blik der Maagd.
- Zeg mij, Livilla.... Waarom komt zij niet meer?
- Moeder heeft het druk met de kleintjes, loog Livilla heel liesjes, maar bloosde.
De oude vrouw nam tusschen haar jichtige vingers het blonde kopje.
- Zeg mij de waarheid, Livilla.... Is moeder Christin geworden?
Angstig verlegen blikte het meisje op naar de oude vrouw.
- Vader wilde het.... antwoordde zij heel zachtjes, vol verontschuldiging; moeder
moet doen wat vader wil.... Maar vader heeft gezegd, dat ik u het fruit en het brood
mag brengen, en den tempel voor u mag vegen.... Maar vader wil niet meer, dat
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moeder zelve komt.... U moet er niet treurig om zijn; want IK mag komen; IK mag
iederen morgen een oogenblik komen.
De kleine, verlegen, veegde haastig, pakte toen bedrijvig het mandje uit, stapelde
brood en vruchten op het uitstekende voetstuk van een zuil, en zei, zacht:
- Nu, dan tot morgen, lieve Serenissima. Ik zal om de kolen denken, en om de
palla ook....
De oude vrouw had niets meer gezegd, en nu, plotseling, zag zij, dat zij alleen
was. Livilla was zacht heengegaan, en had geluidloos de deur toegedaan.
De oude vrouw was alleen.
Het Vuur brandde. Zij had nog kolen om het te voeden tot morgen; zij behoefde
niet angstig te zijn.
Zij zoû het brood en het fruit in haar kamertje brengen. Want honger had zij niet.
Zij liep er meê door het Atrium, borg het weg, dwaalde toen weêr terug.
Buiten woei droeve wind om het huis; binnen sloeg vocht en schimmel uit.
De oude vrouw huiverde, rilde.
Ongezond was het Huis altijd geweest. Maar vroeger was het Huis, het geheele
Huis verwarmd door heete lucht, onder de blauwe tichels der wanden, die nu loslieten
van de vocht.
Zon had het Huis nooit gehad. Maar vroeger toen er nog de zeven Maagden waren,
was het toch een geriefelijk huis en de Serenissima herinnerde zich hoe warm het
kon gestookt worden.
Nu werd het nooit meer gestookt.
Nu was het groot, hol, eindeloos hol om haar heen.
Nooit had het Huis haar vroeger zoo groot geschenen, dat Atrium zoo hol, die
galerijen zoo eindeloos.
Zij dwaalde, en opende de deur, die voerde naar het heilige bosch.
Dat was een smalle reep tusschen het Huis en den Palatijn.
Er wrong zich in den regen, die nu stortte, een door den bliksem getroffen ilex en
twee magere oleanders kwijnden er, opschietend naar de sombere reep regenlucht.
De oude vrouw, die meestal des morgens mijmerde in het heilige bosch, huiverde:
het heilige bosch geleek een moeras, en zij trok zich terug, sloot de deur. Zij dwaalde
terug door het Atrium, langs de overdekte zuilengangen.
Trots den morgen, den lichtloozen regenmorgen, trots den
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stortenden morgenregen, die kletste in het Atrium, over de verwaarloosde
bloemebedden, spookte het daar om de tallooze marmeren beelden, beeltenissen van
Oppermaagden, op lage eerezuilen verheven.
De oude vrouw dwaalde er langs, terwijl zij de plassen zocht te vermijden, die
onder het gebarsten mozaïek opsijpelden, en werktuigelijk, al kende zij ze van buiten,
las zij de eervolle opschriften, las zij de namen der geëerde Maagden.
Dat waren Occia, Junia Torquata; dat was Vibidia, die gepleit had voor Messalina;
Cornelia Maxima, die door Domitianus vermoord was; Numisia Maximilla, Campia
Severina, Flavia Mamilia, Flavia Publicia, en anderen, tàl van anderen, tot zij kwam
aan Cloelia Concordia, die Oppermaagd was geweest vòor haar, die zij zich heugde,
uit de vroegere, nog goede jaren. Maar daar was ook eene, een marmeren
Oppermaagd, uit wier opschrift vol eere de naam was weggebeiteld.... omdat zij
Christin was geworden. De oude priesteres balde haar magere vuist, toen zij voorbij
het standbeeld zich sleepte, strompelend, sleepend den vuilen rand van haar stola
door de modderige plassen heen....
Om haar verschoot, met zuilen en lange gangen, een eindelooze verlatenheid, en
zij rilde van koude en van koorts. Ongezond was het Huis altijd geweest, maar nooit
had een arts het huis betreden. Werd er eene Maagd ziek, zoo mocht zij naar hare
verwanten keeren, maar in haar eigen Huis mochten de Maagden slechts haar moeders
ontvangen.
De oude Maagd rilde van koorts en zij kreunde, terwijl zij zich sleepte, en
mompelde onverstaanbare woorden in zich. Omdat zij strompelde en bijna gestruikeld
was over den natten rand van haar stola, zocht zij een stok, die haar soms diende, en
steunde zij op den stok, rusteloos om en om dwalende.
Kreunende, steunende op den stok, sleepte zij zich rusteloos, terwijl de regen
stortte. Tot zij plotseling een felle angst haar voelde doorschieten, haar voelde
doorklieven.... Zij was met de kolen te zuinig, misschien.... Zij strompelde naar den
tempel.
Het Vuur brandde, maar heel kleintjes en zuinigjes. Daarom nam de oude vrouw
uit een bronzen kist twee kleine kolen, die schitterden als goudsteen: de kolen, die
voor de offers in tempels werden gebruikt. Zij liet ze vallen in het Vuur, dat
opknetterde, met kleine azuren vonkjes.
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De oude vrouw glimlachte verteederd, en strekte haar jichtige handen, als in
aanbidding, als om zich te warmen.
Zij hurkte neêr in een hoek van den tempel en zag òp naar de godin.
De godin blikte neêr, gelaten.
Haar plooiend marmergewaad omgaf haar geheel.
En vreemd, vorstelijk, hel schitterend omgaf haar grauw-marmeren hals een
MONILE, - een breede gouden halskarkant, een kostbaar sieraad van oude
goudsmeêkunst - dat was bijna als een kraag tot op hare schouders.
De oude vrouw zag met welbehagen, klappertandend van koorts, òp naar het
gouden sieraad.
Het was de eenige kostbaarheid in geheel het groote, holle, vervallen Huis der
Vestalen.
Dat was de halskarkant van de godin.
Nooit had zij het willen verkoopen.
Nooit had iemand het aangeroerd, dan de priesteres, die de godin bediende, die
haar heilig beeld bediende, in allergrootsten eerbied en huiver.
De oude vrouw vouwde de handen onder haar palla, en murmelend, mummelend
zag zij op.
Buiten klaarde de hemel, een weinig.
Door de bovenramen des ronden tempels, tusschen de zuilen, wier binnengang
hem omgaf, schoot een hellere schijn van bleek licht en wisselde over de plakkaten
van het gouden sieraad om den hals der godin, van het eene plakkaat naar het andere.
De oude vrouw, door dien glans verwarmd, mummelde en knikte het hoofd, dat
neêrviel op de borst.
Zij sluimerde in.

II.
Het was op dit oogenblik, dat aan de gesloten poort van het Huis van Vesta klopte
met dringende vuist Claudius Claudianus, de jonge dichter van veel talent, die
vertoefde in Rome aan het Hof van den Stedehouder Flavius Stilico, den Vandaalschen
veldheer door keizer Theodozius met gunst en eer overstelpt en uitgehuwelijkt aan
zijn eigen nicht, de prinses Serena. De jonge man klopte en klopte, dringend en
dringender, en omdat hij geen ant-
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woord kreeg, liep hij haastig om, het geheele Huis om en klopte aan de poort van
den Tempel zelve;.... tot hij zag, dat de grendel niet voorschoof, de poort open was,
hoewel toegedaan, en hij slechts had te duwen om binnen te gaan. Hij duwde open,
trad binnen en dadelijk zag hij, in de hoek gehurkt, de oude priesteres van Vesta. Zij
sliep, om haar grijze hoofd de haren verward onder haar huif, - het suffibulum, - en
de handen inde zona gestoken, den gordel, die haar de borst omgaf. Zij sliep en zij
hurkte daar neêr, als een oude bedelares, in haar vuile stola, vuil pallium, aan de
groezelige huif den rand van purper verkleurd en gesleten.
Een schok voer door den jongen man, en om zich ziende, en ziende naar het beeld
van de godin, herademde hij toch, omdat hij niet te laat was. Hij sloot zorgvuldig de
tempeldeur, en schoof den grendel voor. Toen wilde hij de priesteres wekken, maar
aarzelde.
Een heftige aandoening in hem zwol, en zijn oogen werden vochtig. Daar hurkte
zij, als een doodmoede afgeleefde bedelares, de Virgo Maxima, de laatste, der
Vestalen, wie eenmaal marmeren eerebeelden werden gericht: zij, die eenmaal waren
alvermogend, naar wie keizers luisterden en Senaat. Daar hurkte zij, in een hoek van
den tempel, open de deur, zonder lictoren, dienaressen. Zij, de bewaakster van Rome's
traditie, de voedster van het Heilige Vuur, de behoedster eenmaal van het
Allerheiligste: van het Palladium, verdwenen, Eneas' Vazen verdwenen.... verdwenen
uit de heilige krypten, onder het Altaar, en onder der godin beeldvoetstuk.
In Rome zieltoogden de goden en Theodozius had, vijf jaren geleden, opgeheven
de Dienst van Vesta, en Stilico, zijn stedehouder, duldde nog de oude Maagden,
dùldde dat zij, trots het decreet, nog onderhielden haar heilige Vuur....
Hij dùldde.... o ja, maar hij duldde niet uit goedigheid alleen; hij duldde, omdat
hij den goden trouw was; hij duldde, omdat hij hoopte, dat eens....
De gedachte flitste door den jongen man, terwijl hij neêrzag op de slapende Maagd.
Was hij niet de vriend van Stilico? Had hij hem niet in zijn ziel gelezen? Was
Stilico niet ‘heiden’, zoo goed als hijzelve, Claudius Claudianus, de dichter, de dichter
van ‘Proserpina's Roof?’
Eerde Stilico niet, trots keizer Theodozius, daar ginds in Con-
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stantinopel, de goden, de innig beminde, helaas zieltogende, stervende goden!?
Was Stilico niet daarom zijn vriend?
O zoo eenmaal de tijd aanbrak, de gouden dag, dien eenmaal Julianus had willen
oproepen! De gouden dag, dat de goden herleven zouden! Dat over Rome, de moeder
der wereld, de goden, de oude goden herleefden! Dat de Galileeër, die langzamerhand
overwon, werd verslagen voor goèd, door het schitterende heir van Hellas' en Rome's
goden, van Egypte's goden, van Syrië's goden, van alle oude, beminde, nu zieltogende,
helaas nu stervende goden!
Hoe voelde hij, Claudius Claudianus, Griek van geboorte, Oosterling om zijn
reizen, hevig die liefde in zich, die liefde voor de oude goden; hoe voelde hij, nu
Romein, hevig die liefde voor Rome, zij, de moeder der wereld, zij, die de wereld
verwonnen had, om der wereld moeder te zijn.
Zijn aarzelende hand ging uit naar den schouder der slapende priesteres.
- Serenissima....
Zijn stem klonk teeder, als van een zoon.
- Serenissima.... ontwaak....
De oude vrouw waakte op, zich nog niet dadelijk bewust.
- Ik ben het, Serenissima.... Ik, Claudianus, dien ge lief hebt.... Vergeef mij, dat
ik, een man, den tempel betreed, maar ik heb u te spreken, o Serenissima....
De oude vrouw, geheel bewust, reikte den jongen man de hand.
- Ben jij het, mijn zoon, Claudianus....
- Ja Serenissima.... Duld, dat ik u help opstaan.
Hij hielp haar rijzen, aan beide handen.
- Vergeef mij, dat ik, een man, het heiligdom betreed.... herhaalde hij.
Zij glimlachte weemoedig.
- De Dienst is opgeheven, sprak zij gelaten. Er zijn geen regels meer te
eerbiedigen.... Waarom zoû je, mijn kind, niet toegang mogen hebben tot Vesta's
Huis en Tempel, ook al ben je een man.... Het verheugt mij je te zien. Ik heb het
warm als ik je zie. Je hebt de goden lief. Je hebt Rome, ons arm, verlaten Rome lief.
Je bent een groót dichter, een dichter der goden. Je bezong de Bruid van Pluto. Je
taal is heerlijk; alle Muzen hebben je lief. Ik ben dankbaar en warm, als je me komt
bezoeken. Het herleeft
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dan nog even in me: ànders..... is alles dood.... Het is dood in mij en om mij.... Ik
doe hier mijn dooden plicht. Ik dien de arme godin: zij staat daar, haar halssieraad
schittert, haar Vuur brandt.... en toch, het schijnt mij of zij stervende is.... of zij, zoo
starende, zieltoogt, geduldig, gelaten, afwachtende het onverbiddelijke einde.... Neen
kind, ik heb geen hoop. Hoòp: jij bent jong. Jij bent een dichter: de illuzie is een
godin in je ziel. Hoòp op de tijden. Hoòp, dat de ware goden herleven.... Ik, ik kan
niet hopen meer. De goden.... zij zijn velen al dood. Zelfs Julianus deed niet ze
herleven. Zij zijn dood, zij zijn dood, als alles, als het Leven, als de Schoonheid dood
zijn. Er blijft niets over dan ook te sterven. Maar ik zoû willen blijven leven, zoo
lang de godin.... daar.... op haar voetstuk, nog niet geheel dood.... nog zieltoogt....
nog zacht.... zacht, zieltoogt, staande.... en zoo lang haar sieraad nog flonkert, zoû
ik haar Heilige Vuur onderhouden willen.... want wie zal het voeden, ben ik eenmaal
niet meer....
- Moeder, zei de jonge man teeder; ik ben gekomen om u te spreken....
- Spreek, mijn kind....
- Om u te waarschuwen....
- Wat kan MIJ gebeuren, kind, glimlachte de oude vrouw treurig.
- Moeder, zei Claudianus; ik ben gekomen om de godin te behoeden voor
heiligschennis. Doe naar mijn raad. Ontgesp den halskarkant van de godin, en verberg
het sieraad. Dadelijk.
- Waarom?
- Vraag niet veel. Doè het.
- Nooit. Nooit zal ik de hand uitstrekken naar het sieraad, het heilige sieraad,
waarin het leven van Vesta nog glanst, zoo als het nog gloeit in dit stille vuur. Ontdeed
ik de godin van haar sieraad, het zoû mij schijnen, of ik haar vermoordde.
- Het zal u berouwen, moeder, zoo ge mijn raad niet volgt....
- Wàar zoû ik het sieraad verbergen, kind? Uit de heilige krypt verdween het
Palladium. Wie weet, waarheen het werd geschaakt? Wie weet, waarheen Eneas'
heilige Vazen verdwenen....? Ik zal aan het sieraad niet roeren.
Er werd geklopt aan de poort van het Huis. De Maagd en Claudianus, in den
Tempel, hoorden den klop, door de verlatene ruimten en galerijen heen, alle deuren
open, éen lange wijde ver-
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latenheid, waarin ginds, in het Atrium, opspookten de tallooze beelden, de eerebeelden
der Oppermaagden.
- Er wordt geklopt, zei de jonge dichter.
- Ik zal openen, antwoordde de Maagd.
Zij begaven zich beiden door de ruimten en galerijen, langs de witte beelden, naar
de groote poort. De klop herhaalde zich.
- Wie is daar? vroeg de Maagd.
De stem van een dienaar antwoordde:
- Hare Verhevenheid, de prinses Serena. En Hare Verhevenheid, de prinses Maria....
De Maagd wilde openen, maar Claudianus moest haar helpen met den zwaren,
verroesten grendel.
Buiten regende het niet meer. Lijfstaffieren omringden een draagstoel. Toen de
deur was geopend, traden twee vrouwen uit, klaarblijkelijk moeder en dochter; de
moeder groot, donker van haar en van oogen, kalm en vorstelijk hoog; de dochter
kleiner, blonder, jong nog, een meisje. Zij waren beiden gekleed, zoo als de vrouwen
zich kleedden in Constantinopel: in koker-enge stola, de mouwen heel nauw, de
nauwe palla omgietende het lichaam, den breeden gordel over de palla heen, de
vormen nog meer verslankend.
Zij waren Serena, de nicht van keizer Theodozius, de vrouw van Rome's
Stedehouder Flavius Stilico, en hun dochter Maria, de bruid van Honorius, des keizers
zoon.
Serena naderde en zij sprak, tot de Maagd, aan de open deur:
- Domina, is ons bezoek u niet ongelegen?
- Het is mij groote eer u te ontvangen, Verhevenheid, antwoorde hoffelijk de
Maagd.
En zij opende wijder de deur. De prinsessen traden binnen en zij zagen Claudianus,
die boog.
- Hoe Claudianus, jij hier!? riep Serena gemeenzaam.
Zij bood den dichter de hand, die hij kuste, en hij boog voor de jonge prinses.
- Ik ben een getrouwe van Vesta, zei Claudianus, met een glimlach. Ik blijf
onverbeterlijk een ‘heiden’. De Serenissima is zoo minzaam mijn bezoek soms niet
onwelkom te vinden....
Hij sprak in gezochte termen, in een verfijnd Latijn. Hij was hoveling, en de vriend
van Stilico. Serena verwonderde zich even, vaag, over zijn aanwezigheid, vooral
omdat zij zich heugde hun gesprek, gisteren aan het Hof, waarin juist gesproken was
over
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den Tempel van Vesta, over de oude priesteres, over de onverklaarbaarheid van het
verdwijnen der heilige dingen uit de krypt, over het gouden sieraad om het standbeeld
der godin.... Zij zocht even verband tusschen dat gesprek en Claudianus' aanwezigheid,
hier, vòor de hare. Maar zij zeide hem niets. Zij keurde het af, dat hij niet
eenvoudig-weg, redelijk-weg, Christen werd, zonder al die heidensche praktijken
nog te eerbiedigen; zij keurde dat af, zooals zij afkeurde, in haar man, zijn lauwheid
tegenover de heidenen. Maar er waren zoo véle heidenen; zij bekleedden tot zelfs
de hoogste waardigheden toe; zij hadden zitting in de Senaat, ook al was Christelijk
de Staat, al was een Christen de keizer.
Zoû hij hier zijn gekomen, om de oude Maagd te waarschuwen, dacht zij.... Maar
zij wilde niets zeggen: Claudianus was haar niet ongevallig; hij verheerlijkte haar in
zijn verzen; hij had, naar aanleiding van Maria's verloving met den prins Honorius,
moeder en dochter bezongen, haar beiden vergeleken bij twee rozen van Paestum
aan éen stengel: de eene in volle pracht, de andere.... op het punt te ontluiken.
Neen, hoewel zij vermoedde, wilde zij niets doen blijken. En zij zeide alleen tot
de Maagd, hoffelijk:
- Dank voor uw woord van welkomst, Domina.... En vergeef mij de
nieuwsgierigheid, die mij tot dit bezoek heeft gedreven, mij, een Christin.... Gisteren,
aan het Hof, niet waar Claudianus? spraken wij over het Huis van Vesta.... Over u....
Gij moet wel eenzaam hier zijn, in dit groote, holle Huis. Gij zijt alleen, niet waar....?
- De getrouwen vergeten mij niet, zei de Maagd, beleefd maar koud. Ook al schafte
uw oom, de keizer, onze Dienst af....
- Mijn echtgenoot dùldt de Dienst van Vesta, ik weet het, antwoordde Serena. Hij
is héel goed, en er zal u niet het minste in den weg worden gelegd....
- Ik ben den Stedehouder dankbaar, antwoordde bitter, nederig, de oude vrouw.
En de godin is hem dankbaar als ik, haar dienares....
De prinses glimlachte, sceptiesch, een beetje hoog.
- Wij spraken over u,.... ging zij voort. Wij verwonderden ons, dat, naar men zeide,
in de laatste jaren, de heilige dingen, vroeger in de krypten bewaard, verdwenen
zijn....
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De oude vrouw zweeg: zij wilde niet zeggen, dat zij de Christenen verdacht van deze
heiligschennis en misdaad.
- Maar men zegt, ging Serena voort; dat er nog een sieraad van onschatbare waarde
over is in den tempel.... Het halssieraad van de godin, niet waar, Claudianus....? Is
dit zoo, Domina?
- Om het standbeeld van de godin, zei de Maagd; is een sieraad. Het is oud, en
van weinig waarde. Het halssieraad om het beeld van de Moeder der Goden is
kostbaarder, veél kostbaarder....
- Dat van Vesta schijnt juist van waarde te zijn, van kunstwaarde vooral òm de
oudheid.... Ik stel belang in oude juweelen.... Zoû u mij vergunnen het te zien....?
- Ik kan het u niet verhinderen, zei de oude vrouw, met een diep treurigen grijns.
- Uw antwoord bevreemdt mij, zei Serena hoog. Waarom zoû u mij verhinderen
willen dit kleinood te zien....
- Het is te zien, om den hals der godin....
- In den Tempel, voltooide dof Claudianus.
Hijzelve toonde met een gebaar.... Er was in hem een stille woede, een onderdrukte
razernij. Nu wilde hijzèlve haar leiden. Hij ging voor: de prinsessen volgden; achter
in het Atrium bleef de Maagd.
In den Tempel, woordenloos, toonde Claudianus het beeld der godin. Het was
vergrauwd marmer, het was als een oude, grijze godin. Het plooirijk marmergewaad
omhulde haar. Om haar hals was het sieraad geklampt, breed over de schouders, als
een kraag, van fijn gewerkte en gesmeede plakkaten. Nu de dag buiten helder werd,
schitterde het, was er in den Tempel het glanzende sieraad, en, aan den voet der
godin, haar brandende Vuur.
- Het is heel bizonder, zei, opziende, Serena.
- Het is als een kraag, zei Maria. Zie moeder, het is als een gouden kraag, zoo als
men nu draagt bij hofdracht, te Constantinopel.
- Het schijnt mij bizonder mooi, zei Serena; zie, hoe fijn de bladeren, de
eikenbladeren van de plakkaten gewerkt zijn. En de knopjes er tusschen.... Het is
zeker heel kostbaar, dit antieke MONILE. Claudianus, is het geen dwaasheid in een
verlaten tempel dit vorstelijk sieraad te dulden, om den marmeren hals van een godin,
die niemand meer dient dan eén enkele, oude, kindsche vrouw, die de Stedehouder
hier laat uit medelijden?
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- Uwe Verhevenheid, zei, bleek, Claudianus, geloove, dat zij niet de eenige is.... Dat
er nog anderen zijn, die aan Vesta geloóven, die geloóven aan de Bewaakster van
Rome. Dat er zoo velen nog zijn van die anderen, dat zij niet zijn te tellen. Dat zeer
zeker deze tempel vervalt, dit maagdenhuis vervalt, omdat zij oud zijn en er geen
gelden meer zijn huis en tempel te onderhouden....
- Ook niet als zoo velen, dat zij niet zijn te tellen, nog geloóven aan deze godin?
- Wat kan een minderheid als de Staat tegenwerkt, soms met zachten dwang, soms
met gewèld....! Maar tegenwerkt altijd? Wat kan zelfs een godin tegen haar noodlot??
- Ik herhaal, dat het dwaasheid is dit sieraad hier te laten. Ik zei je al zoé gisteren
avond, Claudianus, toen wij spraken over de priesteres. Het is gevaarlijk het hier te
laten. Het kan het leven van de oude vrouw in gevaar brengen. Misdadigers zouden
haar kunnen vermoorden.... om zich meester van dit kleinood te maken.
Hij zag in hare òpstarende oogen de hebzucht tintelen, niet te bedwingen.
- Het is een onschatbaar kleinood, ging zij voort; haar stem trilde, en zij had een
blik om zich rond, als ware zij zich bewust iets te willen, dat niet veroorloofd was.
Het is een heerlijk juweel. Ik ben dòl op die antieke dingen. En Maria heeft gelijk:
het is bijna als een kraag, zoo als wij met hofdracht dragen....
Hare vingers sidderden en plots, zich niet meester, gebood zij:
- Maria.... klim op het voetstuk, ontgesp het; ik wil het zien.... dichtbij zien.... Ik
wil het hèbben.... in mijn handen.
- O.... oh! smeekte Claudianus. Neen.... neen, neen!
- Het is dwàasheid, Claudianus! zei de vorstin streng, bleek, sidderend van
hebzucht. Wees ‘heiden’ in je gedichten, als je dat móoi vindt, vergelijk zelfs
Theodozius met Jupiter, zoo als je hebt gedaan, maar dwéep niet: wees niet onmogelijk
in het gewone leven. Dit kleinood hier te laten....? Zeg de oude vrouw, dat zij er voor
krijgen kan wàt zij wil.... Wàt zij wil.... Maar ik laat het niet hier.... Ik laat het niet
hier....
Zij naderde met uitgestrekte handen haar dochter, die, zich op de teenen heffende,
het sieraad ontgespte; zwaar, viel het uit Maria's handen, maar Serena ving het op.
- Jezus-Maria! riep zij uit. Wat is het zwaar! Wat is het moói!
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Om den hals der godin waren de sporen van den halskarkant in het marmer ingevreten,
en zonder haar sieraad, blikte, gelaten, vol van een hoogere berusting, de godin neêr,
als zij altijd blikte.
- Wat is het moói! riep verrukt Serena. Het is mooier, dan wat ik ook heb! Het is
de tooi voor een keizerin!!!
Was het een plotse ingeving van bijgeloof? Deelde zij de eerzucht van haar
echtgenoot, Stilico, te begaafd om een tweede rol te spelen, zelfs al ware die
Stedehouder van Rome? Met eéne beweging had zij den gouden karkant zich geslagen
om de schouders, over de nauwsluitende palla heen. Als een kraag omgaf het sieraad
haar schouders en nek. Zwaar drukte het op haar hijgende borst. In hare donkere
oogen gloeide een triomf; in haar eerzuchtige ziel zag zij, vizioen, haar droom
wèrkelijkheid.... zij, keizerin!
Een schelle kreet klonk.
De beide vrouwen, Claudianus zagen om.
Ginds, buiten den Tempel, nog in het Atrium stond de oude vrouw, haar stok was
haar kletterend gevallen uit de handen en de armen had zij in afgrijzen omhoog
geslagen. Schel had haar kreet geklonken en nu, onbewegelijk, als versteend, de
armen hoog, staarde zij met puilende oogen, met openen, tandloozen, mond.
- Wat durft ge doen! kreet zij bevend. Goddelooze vrouw, ellendige Christin! Wat
waagt ge u te vermeten!! Welke schanddaad durven uw heiligschennende handen
bestaan! Om uw sterflijke schouders, die zullen verdorren, slaat ge het sieraad van
de godin!!! Diefegge, diefegge, die ge zijt, als alle Christenen dieven zijn, die de
heilige goden berooven! Gij hebt de godin vermoord! Moordenares! Gij hebt de
zieltogende godin vermoord! Ik vloek u, moordenares! Nog brandt het Heilige Vuur,
maar de godin, de godin is vermoord!! Het is gedaan, het is alles gedaan! Ellendige
Christin, goddelooze vrouw, diefegge, diefegge: ik vloek u! Wee over Rome! Wee!
Rome's Behoedster werd vermoòrd!! Wraak, wraak! Stervende goden, verzamelt uw
veege krachten om u te wreken, om u te wreken! Wraak, wraak over de moordenares!
Mogen vlammen worden de gouden plakkaten; mogen zij de ellendige schroeien
onder hun gloed, verbrànden onder hun wraakvuur! Wee: wee, wee over Rome! Ik
zie de Toekomst! Ik zie de nieuwe eeuw openen! Ik zie de verschrikkingen, die
komen zullen! Wee, haar eigen gemaal, de gemaal der diefegge, de gemaal der
moordenares.... hij heeft de goden niet lief! Claudianus,
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hij heeft de goden niet lief! Neem je in acht voor hem! Hij zal de Heilige Boeken
doen verbranden! Hij zal de Orakels vernietigen! De Sibyllijnsche Boeken zal hij
verdelgen! Stilico zal ze verdelgen! Wee, wee: het is gedaan! Open wijkt mij de
nieuwe Eeuw! Wee: zij komen! Ik hoor hun ijzeren tred dreunen! Ik zie de horden,
ik zie de horden! Ik zie den stroom der Barbaren! Onweêrhoudbaar, onweêrhoudbaar!
Wee, wee, wee!! Schatting zullen zij eischen eerst, schatting zullen zij eischen ten
tweede maal, en dàn zullen zij Rome némen: zij zullen Rome némen, zij zullen onze
Moeder tràppen, onteeren, branden, vernietigen, verdelgen, verworgen!! Wee, wee,
wee!!
- Moeder! kreet Maria, zich werpend in Serena's armen. Moeder, doe àf het sieraad!
Doe áf! Ik sterf... ik sterf van angst!
En zij rukte aan den halskarkant om de schouders van haar moeder, en wrong de
gespen open.
Het sieraad viel haar uit de vingers.
- Laten wij gaan! smeekte zij. Moeder, laten wij gaan! Wat hebt ge, moeder,
gedaan! Die oude vrouw heeft u gevloekt! Zij heeft u gevloekt! Ik smeek u: zie af
van dit heillooze sieraad, en laten wij gaan, of ik sterf van angst!
Ook Serena beefde, te veel, dan dat zij zich overmeesteren kon. De oude vrouw,
de priesteres, had haar gevloekt....: op het oogenblik, dat zij, Serena, zich keizerin
al zag, had de oude vrouw haar gevloekt! Het warrelde haar: hoewel zij Christin was,
vreesde de vloek zij van de oude Vestale: te veel eeuwen van eerbied aan de oude
goden heugde zich het bloed van de vorstin.
- Moeder, moeder, kom meê: zie af van dit heillooze sieraad! herhaalde smeekend
Maria; zij sleepte Serena naar de open tempeldeur meê.
De vorstin zag om naar den karkant. Die lag over de trappen van het altaar. Zij
liet zich meêsleepen door haar dochter; zij zag nog hoe Claudianus het halssieraad
opraapte....
Ginds, met opgerezen armen, als een verstarde waanzinnige, was de oude vrouw
blijven staan, puilende oogen, open mond.
De jonge man poogde om den grauwen hals der godin het sieraad vast te klampen.
De gespen waren verwrongen. Hij legde over het voetstuk eerbiedig het sieraad neêr.
Hij naderde de oude vrouw.
- Moeder, zeide hij teeder: in zijn stem wrong een snik.
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- De godin is dood! kreunde de Maagd. Roep wee uit over Rome, want Vesta is dood!
Vesta is dood!
- Moeder, zeide Claudianus. Gij zijt niet de eenige! Er zijn trouwen nog om u! De
godin is niet dood! Ikzelve zal dit kleinood, hier ter plaatse, doen herstellen: wij
zullen het samen klampen om den hals der godin! Zij leeft, moeder; zie, haar Vuur,
dat gij trouw verzorgde, brandt! Haar Vuur brandt nog!
- Vesta is dood! riep de Maagd. Roep wee uit over Rome, want....
Hare stem was heel dof: zij herhaalde dof:
- Vesta.... Vesta.... is dood!
Hare armen vielen slap.
- Moeder, zei de jonge man. Rust uit. Leg u te bedde.... Laat mij te bedde u brengen,
o moeder, als een zoon....
Zij duldde het. Hij bood haar den stok, en zij strompelde, door hem geleid, naar
de bergplaats, de donkere kluis, waar zij haar bed gespreid had. Zij zette zich neêr
op de sponde.
- Rust uit, herhaalde hij. Slaap. De goden sterven niet, moeder. Geloof mij, nooit
sterven de goden. Zoo lang er éen sterveling ademt, die de goden lief heeft, zijn zij
niet gestorven, kunnen zij nooit sterven. Moeder, onsterfelijk zijn de goden.
Zij sloeg de matte oogen naar hem op. Zij knikte het hoofd ontkennend. Zij
stamelde:
- Vesta.... is dood.
Een wanhoop zwol in hem. Hij was jong, hij was een dichter gevierd, een man
vol begaafdheid: de schitterende toekomst opende zich voor hem trots de
verschrikkelijke voorspellingen der priesteres, maar hij had oprecht de goden lief,
hij: had ze lief, als zij misschien in de dagen hunner gloriën niet waren bemind
geworden; hij had ze lief omdat zij schoon waren en schemerden, omdat zij de
stervende schoonheid waren, en een wanhoop zwol in hem....
Hij sprak haar niet meer tegen. Zij was neêrgevallen op haar nauwe sponde, het
grijze hoofd op het grijzige kussen. Haar oogen staarden open, voor zich uit.
Haar adem hief zich, geregeld.
Gerustgesteld sprak hij:
- Moeder.... Vaarwel.... Rust uit.... Ik kom terug.... Wij zullen u niet vergeten.
Hij boog over de knokelige hand en kuste ze. Zij glimlachte flauw.
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Hij vertrok....
De oude vrouw bleef alleen. Zij verroerde zich niet meer. Geregeld, maar zwakker
en zwakker hief zich haar adem, en hare oogen bleven open, en staarden, star en
strak.
De dag ging voorbij: buiten stortte de regen neêr.
Het holle Huis der Vestalen was kil als een immens mauzoleum: geen enkele echo
klonk.
Het duisterde, en de nacht, de lange regennacht ging voorbij.... De bleeke morgen
brak aan.
Toen aan de deur van den Tempel geklopt werd:
- Ik ben het, Virgo Serenissima! riep een fijn stemmetje. Ik, Livilla.... om je te
helpen....
Maar niemand antwoordde den roep van het kind.
- Lieve Serenissima! Hoor je me niet? IK ben het....
Het kind, buiten, kloppend op de deur, had gezien, dat de deur ópen was, al was
zij toegedaan. Zij duwde, en zij riep:
- Serenissima.... Ik breng je wat fruit en brood.... En de offerkolen.... En een nieuwe
palla....
Zij trad in den Tempel; zij droeg haar mandje, waarover een doek, en over den
arm, vierkant netjes gevouwen, een hagelwitte palla.
Zij schrikte hevig, hoewel zij een kleine Christin was. Het mandje stortte haar uit
de bevende handjes: uit het mandje vielen een paar goudkleurige kolen en enkele
vijgen en rolden over den vloer.
In huiver verstarde het kind en dorst zich niet verroeren.
Want over het voetstuk van het beeld van Vesta lag, uitgespreid, haar gouden
kraag.
En in de diepe, bronzen schaal, vol asch, was het Heilige Vuur gedoofd.
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De laatste morgen te Tibur
Door Louis Couperus.
Het was dien morgen een ochtend van onvergelijkelijke schoonheid. Het was een
ochtend van ideale atmosfeer; over den opblauwenden wijden hemel waasde nog de
laatste frischte van den dauwenden dageraad, de Sabijnsche bergen in het verschiet
golfden harmoniesch en rythmiesch aan den einder, en tusschen het jonge nog groene
groen van dik mollige cypressen was telkens het teêrtintige landschap, wijd deinend
en vocht van ochtendpareling, afgesneden als tusschen rechte lijsten, of schilderij
aan schilderij zich rijde.
In de als emotielooze idealiteit van dien onvergelijkelijk schoonen morgen lijnde
de keizerlijke Villa bij Tibur zich uit en zich op als een droom van marmer, als een
architecturale fabel van de edelste steensoorten, volgden portieken op portieken,
schakelden nymfea zich aan nymfea, breidden verder en verder zich de eindelooze
terrassen, rondden zich de immense exedra's als tronen voor goden, drongen zich de
gebouwen tegen elkaâr, - tempels, theaters, paleizen, - met de symmetrielooze
opeenstapeling van paleis op theater op tempel, als de Romeinen gewoon waren te
stapelen, zoo de plek hun gunstig scheen. Zoo als in Rome zelve het Forum zich
vertoonde als een in betrekkelijk kleine ruimte opeengestapelde massa van paleizen
en tempels, zuilen op zuilen dringende, trappenvluchten op trappenvluchten, zoo
vertoonde zich ook bij Tibur de Villa van Hadrianus als een symmetrielooze
opeenstapeling van tempels, theaters, paleizen, van exedra's, nymfea, portieken,
tusschen de exotiesche boomen, de gekweekte heestermassa's, alle de als artificieel
verfijnde bloemen; en was het keizerlijk buitenverblijf zelfs voor die dagen een
wonder, een fabel en een droom.
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In dien marmeren droom, op dien morgen van ideale atmosfeer, was geen vreugde
des levens. De keizer Hadrianus was ziek. Hoewel niet ouder dan twee-en-zestig,
was hij ziek, somber, en verlangde hij naar den dood. Hij had dien nacht niet geslapen,
zijn waterzuchtige beenen voelden aan of hij een marteling onderging van met iets,
zwaarder dan lood, te worden ingegoten. Hij lag op een rustbank, op een terras, in
de welving van een exedra, wier verhevenheid uitzag over de zoo genaamde Vallei
van Tempe. De keizer, die veel gereisd had, had zich in zijn villa omringd met de
herinneringen aan die reizen, en gebouwen waren opgericht, die genoemd met de
namen beroemder antieke gebouwen van Hellas en Egypte, wel niet geheel die
modellen nabootsten, maar ze toch in de herinnering onverzwakt deden blijven door
een zekere gelijkenis: landschappen waren met dit zelfde doel zoo aangelegd, en zoó
was de beroemde vallei van Thessalië, tusschen Olumpos en Ossa, door den Penaeus
besproeid, nagebootst in het dal, waarover de keizer dezen morgen zijn sombere
oogen weidde.
De keizer, in een oogenblik van mindere pijn, dan hij dien geheelen, slapeloozen
nacht, had doorleden, lag stil en weidde zijn sombere oogen, die diep lagen onder
zijn brauwen. Zijn laag voorhoofd was zwaar gefronsd; zijn dik grauwend haar
kruifde, kort geknipt, zware vacht, die hem veroorloofd had steeds ongedekt zoowel
zon als regen te trotseeren; zijn baard was eveneens grauwend en zwaar kruivend,
geknipt en verzorgd. Zijn regelmatige, forsche trekken waren, al lag hij nu stil,
verwrongen, of, al was de pijn minder dit oogenblik, toch nooit die pijn gansch
verdween. Zijn schouders waren breed; zijn armen, half bloot, nog zuiver forsch van
lijn, maar de dunne gele zijden deken bedekte misvormde beenen, opgezwollen van
waterzucht. Het dunne dek zelfs was hem vaak te zwaar wegend; dan kreunde hij en
woelde, of gebood den jongen slaaf, hurkend aan zijn voeteneind, het lichtelijk op
te beuren, opdat hij het niet voelen zoû.
Hij kreunde met een regelmatigen kreun; een regelmatige zucht herhaalde zich
telkens en telkens weêr.
Hij leed, hij verlangde te sterven.
Hij leed ondragelijk. Zijn fyzieke pijnen waren ondragelijk; in zijn ziel was alle
vreugde om het leven dood. Toch was hem het leven dierbaar geweest, had hij de
keizerlijke macht uitgeoefend als een krachtig, verstandig heerscher, had hij volgens
zijn inzichten
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de belangen der Republiek bevorderd. De wereld had hem belang ingeboezemd; hij
had die wereld willen zien, àlles wat in haar belangrijk was; Egypte en Hellas, de
kolossus van Memnon, die met menschelijke stem den dageraad groet en bij Troje
het mauzoleum van Ajax. Hij had alle kunsten, alle wijsbegeerte beöefend; zijn geest
was, zoo in niets geniaal, vol van talent in veel.
Als herinnering aan de verschillende wijsbegeerten, die hem belang hadden
ingeboezemd had de keizer die prachtige nabootsingen in zijn Villa gesticht: van het
Lyceum, waar Aristoteles gewandeld had met zijn leerlingen, van den Stoa, de Poikile,
waar Zeno geleerd had, van de Academie, de tuin van Academos, waar Plato de
zuivere waarheden als met gouden lippen gezegd had.
Alle belang nu, in alles, was dood. De heerlijke zuilenrijen van het Lyceum, de
met den Amazonenstrijd beschilderde muren van den Poikile, de ideale Platonische
tuin, zij waren in de immense villa, in de stille, vreugdlooze Villa bij Tibur van den
keizer Hadrianus, als nuttelooze, verlaten, heel kostbare, steeds zorgvuldig
onderhouden architecturale en botanische eigenaardigheden, zonder eenig doel, door
niemand gezocht dan door den intendant, de opzichters, de slaven. En behalve dit
belang in het rijk der gedachte was ook dood alle belang in de kunst. De twee theaters,
het Latijnsche en het Grieksche, rondden doelloos hun met marmer-zuilen omringde
halfcirkels: geen komediën van Menander werden meer vertoond; geen dichters lazen
meer verzen, geen welsprekendheid klonk meer met luide, gescandeerde stem van
beroemde oratoren. En als deze belangen, was dood het belang in alle kunsten, in
schilderkunst, en muziek, en danskunst, alle door den keizer eenmaal zelve beoefend;
alle dit belang was dood. En alleen, in verveling, en om zijn pijn te vergeten, krabbelde
de keizer op wassen tafeltjes soms verzen, zieke verzen, ziek als hij, verzen vol zieke
verteedering om zichzelve en zijn arme, zieke verlaten ziel, die weldra heen zoû gaan
naar de sombere oorden, de helsche oorden van Tartaros, die ook nagebootst in de
villa waren, en in wier ondergrondschheid indertijd mysteriën waren gevierd.
Alle belang was dood, alles was dood. Al, wat de keizer heel veel had lief gehad,
innig had lief gehad, tot in razernij had bemind, was dood. Elius Verus was dood.
Cejonius Commodus, uit de aanzienlijkste geslachten van Etrurië en Faventia
stammende, had de kinderlooze keizer aangenomen als zoon onder de namen
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van Elius Verus Cezar, en de jonge Cezar stierf den dag der kalenden van Januari,
aan een te hevig geneesmiddel, op het punt, dat hij met een later bewonderde rede
zijn vader-van-adoptie bedanken zoû. Onverwachts was die vreeslijke slag geweest,
al was de Cezar ook ziekelijk. Hadrianus had hem innig bemind, met een eigenseksige
liefde, hem ge-adopteerd tegen de intriges in van honderden om hem heen.
Maar al had hij den jongeling bemind om zijn bizondere schoonheid, hij had hem
waardig gekeurd zijn opvolger te zijn, om zijn groote hoedanigheden. De Cezar,
plotseling, was gestorven. Was het geneesmiddel vergift geweest....? Wie zoû het
zeggen.... Vreeslijk was de slag den al ouden man. Het scheen alles gedaan voor
hem. ‘Ik adopteerde een god, geen zoon!’ had hij uitgekreten. Standbeelden werden
den gestorven Cezar opgericht; tempels werden, ter zijner vergoding, gesticht.... De
keizer beweende hem tot zijn laatste dagen toe.
Hij had alles, alles verloren. Voór hij Elius Verus verloor, had hij Antinoüs
verloren, den goddelijk schoonen Bithyniër, zijn onvergetelijken lieveling, naast
Elius Verus, vóór den jongen prins, door den keizer bemind met die razernij, waarmeê
hij beminde wat hij beminde. In Egypte had hij Antinoüs verloren. O, wat had het
kind geleden! De mooie, de goddelijk mooie knaap! Wat had hij geleden om het
versomberend karakter zijns meesters, geleden om zijn meesters ziekte! Tot hij in
den dood als was gedreven, tot hij zich in den Nijl had gestort van de bark af, terwijl
Hadrianus sliep, omdat het Orakel des keizers genezing afhankelijk had gesteld van
een onbaatzuchtige opoffering in den dood, uit vrije wil....
De keizer, op zijn bedde, somber starend over de nagebootste vallei van Tempe,
slaakte een langen, langen kreet. Een schreeuw.... Was het om pijn? Was het om
wroeging?
- Oh! kreet hij uit. Antinoüs! Antinoüs!
Aan zijn voeten, had hij den jongen slaaf vergeten. De knaap, half oprijzende,
beurde lichtelijk het geel zijden dek van de gezwollen beenen des keizers. De keizer,
om zijn eigen schreeuw, was geschrikt, viel terug, kreunde na, kreunde en kreunde,
bleef kreunen.
Zijn gezicht verwrong zich van pijn, vreemd, om het zorgvuldig geknipte haar, de
zorgvuldig geknipte baard. Zijn diepe, smartelijke oogen zochten rondomme, in de
ronden open marmeren zaal,
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koepeloverwelfd. Zijn blikken bleven hangen aan een blanke statue. Het was, staande,
de ideale naaktheid van den Bithyniër. Het marmergrein glinsterde als van een ideaal,
vergoddelijkt vleesch. De leden waren sierlijk, en gezond van jeugd. De borst was
heel breed, de hals vol en krachtig, de schouders waren recht. De kop zonk even ter
zijde neêr, en het gelaat was heerlijk als van een jongen god, maar de oogen waren
overvol van een melancholie, een berustende weemoed, die geen tranen had. Er was
niets vrouwelijks aan dat beeld: het was de uitbeelding van een godmooie knàap, het
was, in marmer, de schoonheid, zooals de keizer die bemind had in razernij: de nog
niet man geworden efebe, maar mannelijk en niet vrouwelijk.
Hij had dat zelfde type gevonden in Elius Verus, maar niet zoo volmaakt en Elius
Verus was niet gezond als de slaaf Antinoüs was, en de jeugdige Cezar, pretmaker
en losbol, was wel heel anders dan de ernstige Antinoüs met zijn innige liefde, zijn
berustenden weemoed, zijn tot dwepens toe afhankelijke, opofferende ziel! Beiden,
anders, had hij ze beiden bemind! O God, zij waren dòod!
De keizer schreeuwde.... Was het van pijn? Was het van smart? Was het van
wroeging? Had hij Antinoüs vermoord, gedreven in den dood? O, de stad in Egypte,
die hij zijn lieveling, vergood, had gesticht! De tempels, de tallooze tempels, die hij
zijn lieveling en god had gesticht! De beelden, hem òveral opgericht!
Rondom de zaal ging het bas-relief: Antinoüs, vergood, door den Nijlgod gekroond
met lotos; Antinoüs, getroond in den hemel tusschen de goden.
En ter weêrszijden van de blanke statue, verrezen de beelden van Elius Verus,
grooter, prinselijker, ook vertoonend een jongeling van bizondere schoonheid, maar
de regelmatige trekken met het fijne lachje zoo geheel anders dan die van den
Bithyniër: deze de ernst, de weemoed en de Cezar de luchtige dartelheid, wereldsch
aangetint en even schalks.
Zij waren dood, zij waren beiden dood. Alles, alles was dood.
- Oh! kreunde de keizer, lang, met langen kreun. Ik kàn niet meer! Ik heb te veel
pijn! En het is àlles.... àlles weg! Het is àlles.... àlles gedaan.... Ik kàn niet meer! Ik
wil sterven....
De jonge slaaf, die aan het voeteinde hurkte, rees op. Hij sloeg, ter zijde, zacht op
een zilveren gong.
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Dadelijk verscheen een cubicularius.
- De Augustus lijdt groote pijn, zei zacht de slaaf.
- Ik zal de geneesheeren waarschuwen, antwoordde de cubicularius.
- Alicius, kreunde de keizer.
De slaaf naderde.
- Wat doe je? vroeg Hadrianus.
- Ik zend om de geneesheeren, Augustus....
- Ik heb je gezegd, dat ik niemand wil zien....
- Ik meende goed te doen, goddelijke Augustus, omdat u zoo groote pijn lijdt.
- Er is niets meer aan mij te doen. Maar waaròm kan ik niet sterven.... Ik kan
bevelen ter dood te brengen wie ik wil.... wie ik wil.... en zelve kan ik niet sterven.
De goden misgunnen mij te sterven. Mijn volk, iedereen, misgunt mij te sterven....
- Gij zult genezen, Augustus....
De keizer kreunde, minachtend, en wentelde pijnlijk om. Genezen? Waarom te
genezen? Alles was dood, allen waren dood....
- Antinoüs! kermde hij, maar nu onhoorbaar, in zich, en zijn droeve blikken bleven
hangen aan de ideale schoonheid der blanke statue.
Aan de trappen der exedra, door den cubicularius geleid, verscheen de arts
Hermogenes, met de andere geneesheeren. Er waren Egyptenaren bij en Syriërs, zij
waren tevens sterrewichelaren en wiskundigen, en mannen van groote begaafdheid,
mannen van occulte wetenschap en in latere eeuwen verloren geheime wijsheid, maar
in praktische geneeskunde misten zij vaak doorzicht: het menschelijk lichaam had
voor hen geheimen misschien meer dan de menschelijke ziel van hun tijd.
De keizer wenkte afwerend.
- Ik wil niet, zeide hij. Laat mij alleen....
- Goddelijke Augustus, zei Hermogenes, die naderde. Wij zullen u niet plagen met
middelen. Maar zoo ge uw geestkracht verzamelen kondt, om Tibur te verlaten, zoû
dit uw lichaam ten goede komen. De koortsen komen telkens terug. Om die koorts
lijdt ge meer van de zwelling, dan ge koortsloos zoû doen. Verandering van lucht
zoû goed zijn. O, zoo ge kondt opstaan! Zoo ge tot de reis besluiten kondt! Te Baïa
zoû de zeelucht u zeker groote verlichting brengen.
- Ik kan niet, kreunde de keizer. Ik wil niet. Ik wil niet meer
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van hier gaan. Ik wil hier sterven. Laat mij hier alleen. Laat mij sterven.
- Duld, dat wij het water aftappen. Wij hebben een pijnloos middel: de Syrische
artsen beproefden het op een waterzuchtigen, ouden vrijgelatene. Hij was zeer verlicht
daarna, en leed geen pijn.
- Neen, ik wil niet meer. Laat mij. Ga weg. Ga weg.
Hermogenes wenkte de artsen, afwerend. Zij daalden de trappen weêr af. Ook
Hermogenes verdween.
Over de vallei van Tempe was de ochtend-parelige vochttint gedroogd tot intensere
morgenkleur van diep azuur over mollig groen. De slaaf, aan geruischlooze koorden,
deed een krokosgeel velum zich opengolven, boven in de exedra. Het licht temperde
zich. Het was doódstil van alle menschelijk geluid langs de marmeren portieken, de
in de zon opgloeiende terrassen, en alleen begonnen fel krekelen te sjirpen.
- Zijn zij weg? kreunde de keizer.
- Ja, Augustus, antwoordde Alicius.
Er was een stilte, alleen vedelden fel de krekelen.
- Alicius, zei de keizer.
- Augustus....
- Ik wil, dat je Mastor hier brengt....
- Ik zal om hem zenden, Augustus.
- Neen Alicius, ik wil, dat je hem zelf hier brengt.
- Ik kan u niet verlaten, Augustus. Ik kan u niet alleen laten.
- Jawel. Ik wil het. Je kàn me een oogenblik alleen laten. Ga, zoek Mastor en breng
hem hier.
- Als ik hem niet dadelijk tref in de jagerijen, Augustus, als ik hem zoeken moet....
zal u alleen zijn. Laat mij den cubicularius waarschuwen.
- Neen. Waarschuw niemand. Ga door de achterpoort van de exedra. Niemand
hoeft iets te weten. Ga, en haal Mastor.
- Ik ga, Augustus. Ik zal de gong hier plaatsen bij uw hand....
- Ga. Gauw. Breng hem hier.
De jonge slaaf verdween, door een kleine verborgen deur in de ronde muur der
exedra. De keizer Hadrianus bleef alleen. Hij zag om zich rond. Ja, hij was wel alleen.
Hij richtte zich, zette de zware beenen op den grond, greep om zich het geel zijden
dek, om zelve zijn misvorming niet te aanschouwen. Hij poogde op te staan. Hij
kreunde van pijn. Maar hij stond. Het was of duizend
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naalden hem prikten. In hem voelde hij de koorts, als een trillende nevel. Hij kermde,
hij weende bijkans van de pijnen.
- Antinoüs! kreunde hij. O Verus.... Verus! Verus!
Hij sleepte zich naar de wand der exedra, waarlangs de standbeelden rezen.
- Verus! kermde hij. O, Antinoüs! O, mijn heerlijke Antinoüs! O, zijn ernstige
oogen van weemoed! Zijn blik is een straal, uit het marmer straált zijn weemoedige
blik! Het marmer leeft.... maar, hij, hij is dood! De wateren van den Nijl omhelsden
hem! De Nijllotos kroonde hem! Hij is dood en Verus is dood!
Hij sloeg met zijn hoofd tegen de marmeren voeten van Antinoüs' beeld en snikte.
De kleine deur werd zacht geopend.
- Augustus, zei Alicius. Hier is Mastor.
- Laat hem komen en laat ons alleen. Mastor.... kom hier.
De keizer, op het bedde, was half gezonken, hield zich zittende, moê van het liggen.
De slaaf propte de kussens in zijn rug en verdween.
De jager Mastor was genaderd. Hij was een reuzige, krachtige man; een Jazygiër,
van het ras der Sarmaten. Hij boog een knie voor den keizer, en bleef zoo.
- Mastor, zei de keizer. Ik ben heel ziek.
- Ge zult genezen, Augustus.
- We zullen nooit meer op jacht gaan, Mastor. Mastor, herinner je je, toen wij
jaagden in Libyë? De leeuwen, dik wij schoten?
- Ja. Augustus. Het was prachtig jagen. U was een onvermoeid jager.
- Ik was wel eens ruw. Herinner je, dat ik eens, toen ik de boog spande, mijn
schouderblad verrekte, mijn rib zelfs brak?
- U was krachtig, Augustus, en de jacht was u groot vermaak.
- Wij zullen nooit meer jagen, Mastar. Mastor, ik wil je vrij maken. En rijk. Dan
jaag je alleen, Mastor, waar je wilt. Hier, in deze cassette zijn de papieren.... Ik regelde
je vrijdom en het fortuin, dat ik je geef. Maar, Mastor, je moet mij dooden.... Stil,
hoor mij aan. Je moet mij dooden. Ik ben heel ziek, maar de dood komt heel langzaam.
Ik lijd te veel. Ik ben moê van de pijn. Ik kan niet meer van de pijn. Ik wíl sterven,
Mastor. Stìl, hoor mij aan: Mastor, JIJ moet me dooden. Begrijp je, ik WIL, dat je me
doodt. Het is mijn wil, en alles is zoo geregeld, dat niemand je iets kan doen, dat je,
na mijn dood, vríj bent en rijk....
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- Augustus! riep de Sarmaat, aan de voeten van Hadrianus geknield op eén knie, en
hij klampte de nervige handen in eén, smeekend. Ik kàn niet!
- Je moet, Mastor. Hoor je, je moet. Zie, hier....
De keizer rukte zijn tunica open en toonde de bloote borst.
- Zie, zei de keizer. Hier. Deze plek, vlak onder de linkerborst. Met je Sarmatische
dolk. Eén flinke steek.... Hermogenes heeft mij die plek gewezen. Als je maar precies
hier treft op déze plek, onder de borst, lijd ik niet.... Hermogenes heeft het gezegd.
Mastor, ik wìl, dat je me doodt. Ik weet niet waarom, maar ik kan niet mijzelf dooden.
Er is altijd iets, dat mij tegen houdt. De zelfmoordenaars ondergaan vreeslijke dingen,
in de levens hierna. Ik ben bàng om mijzelf te dooden, bang om wat mij dan gebeuren
zal, hierna. In de helsche oorden. Mastor, ik beveel je: dood mij.
- Augustus! Augustus! Ik kan niet! herhaalde de Sarmaat. Ik kàn niet doen wat u
beveelt. Beveel mij wàt u wilt, maar dat niet, dàt niet, Augustus.
De keizer rees op in razernij. Hij stond, de prikkende naalden in zijn beenen niet
voelende, omdat de koorts hem wolkte in zijn brein, omdat zijn razernij opstak als
met een plotselinge stormvlaag.
Hij stond, recht, en zijn diepe oogen bliksemden van woede onder den frons van
zijn voorhoofd, in zijn gemarteld verwrongen gezicht. En werktuigelijk, met éen
hand, wikkelde hij nog zijn misvormdheid, zijn gezwollen beenen in de plooien van
het zijden dek, om ze zelve toch niet te zien.
- Ellendeling! riep hij uit. Slaaf! Weiger je te doen wat ik beveel? Wordt een bevel
van mij, den keizer, niet uitgevoerd, en dadelijk! Ellendeling, ellendeling: dadelijk!
Hièr! Dood mij! Trek je dolk! Ik wil het!
Hij had zich geworpen op den knielenden, met beide handen smeekend afwerenden
Sarmaat: hij schudde hem, rukte hem, zijn oogen bloeddoorschoten, zijn mond
schuimend en verwrongen van razernij.
De Sarmaat was opgerezen.
- Ik kàn niet, Augustus! riep hij. Ik kàn u niet dooden, en ik wil niet!!
Hij rukte zich los uit des keizers trillende handen, en stortte de trappen af, en
vluchtte weg langs de terrassen. De keizer, staande, brulde, schreeuwde, brulde en
schreeuwde van pijn en
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van razernij, en voorover, als een zwaar pak, stortte hij op zijn rustbed en schreeuwde,
schreeuwde door.
Alicius was binnengekomen; hij sloeg heftig de zilveren gong.
- De Augustus is razend! riep hij tot den cubicularius. Ik weet niet wat te doen!
- Ik zal den Cezar laten waarschuwen! riep de cubicularius. Heu, daar; waarschuw
oogenblikkelijk den Cezar! Zeg, dat de Augustus razend is!
Op het bedde, onder het krokosgele velum, tusschen de beelden van Elius Verus
en van Antinoüs, bleef de keizer schreeuwen, van razernij, van pijn, van onmacht.
De cubicularius, Alicius zagen toe, dorsten niet dichter komen. Maar door de portiek
ter zijde naderde men in de aanfladdering van heftig bewegende toga's. Het was, met
de geneesheeren en Hermogenes, de Cezar, Arrius Antoninus, de na den dood van
Elius Verus aangenomen zoon van Hadrianus.
- Oh! Oh!! schreeuwde als een wild beest de keizer, op de buik, met de vuist
ranselend op de kussens. Hij heeft mij niet gehoorzaamd! Ik word niet meer
gehoorzaamd! Ik ben niets meer, niets meer! Niemand gehoorzaamt mij meer,
niemand gehoorzaamt mij meer! Ik wìl, dat jullie doen wat ik zeg! Waar is Mastor?
Hier met Mastor! Sleep hem hier voor mijn voeten, en dwingen zal ik hem zijn dolk
te trekken en mij te doorsteken, hier, hier, hier, op deze plek, onder de borst! En als
hij niet wil en gehoorzaamt, voor de leeuwen dan met hem, voor de leeuwen!
- Vader! zeide zacht Antoninus.
Hij legde de hand op 's keizers schouder, waar die op het bedde, schreeuwende,
woelde en wentelde. Hij was groot, kalm, rustig: een man van reeds rijpen leeftijd,
maar jeugdiger uitziend. Er ging van hem uit als een fluide, dat kalmeerde. Er was
iets klaars en opens in zijn kalme oogen, dat getuigde van een zeldzaam evenwichtigen
geest. Er was een eenvoudige harmonie in zijn gebaren, iets dat aantrok, en vertrouwen
inboezemde. Een kalme kracht, in een hartstochtlooze natuur, die de hartstochten
van anderen toch wel begreep. En vooral in hem trof een gematigdheid in alles, een
zuivere maathoudendheid, natuurlijk weg: een gematigdheid in dien eenvoud van
harmonieus gebaar, in de klank van zijn stem, de kleur van zijn kleeding; een kalme
rust in geheel zijn wat koude, maar toch innige persoonlijkheid.
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Hij had Hadrianus éen enkel woord gezegd:
- Vader....
En de keizer keek naar hem op. Hij schreeuwde niet meer, hoewel hij doorging
met kreunen. Hermogenes en de andere doktoren beijverden zich om den keizer. Zij
dwongen hem zacht zich om te wenden, neêr te liggen op den rug. Zij betten met
sneeuw zijn voorhoofd, zijn polsen.
- Antoninus, beval, kreunend, de keizer. Mastor heeft mij niet gehoorzaamd, toen
ik hem beval mij te dooden. Sleep Mastor hierheen. Beveel hem mij te dooden. En
als hij niet wil, doe hem voor de leeuwen werpen.
- Vader, zei Antoninus. Eischt ge, dat ik een vadermoord doe? Naamt ge mij niet
aan tot zoon? Wilt ge, dat ik mij nièt als uw kind beschouw? Dwingt ge ook mij
ongehoorzaam te zijn, en niet uw woord op te volgen? Kunt ge het meenen, dat ik
een trouwen slaaf, die u zeer lief is, voor de leeuwen laat gooien, omdat hij geweigerd
heeft u te dooden? Bedenk u, vader, bedenk u, goed.... Maar dwing mij niet tot het
onmogelijke....
Zijn handen grepen Hadrianus' handen, zijn oogen zagen in diens oogen. Wat een
weldadigheid ging er van hem uit. De keizer kreunde nog slechts, als een ziek kind.
- Antoninus! kreunde hij. Ik dwing niet, ik dwing niet: wat kan ik dwingen.... Zelfs
al wil ik! Ik ben niets meer: mijn wil is een vodde, dat geminacht en getrapt wordt
door allen! Maar goden, waarom moet ik blijven leven! Waarom laten de goden mij
leven! Waarom kàn ik niet sterven! Wat leef ik, waarom? Niets, niemand heeft mij
noodig! Jij regeert al: je zal heerschen! Rome zal gelukkig zijn onder je goed bewind,
o mijn vrome, Antoninus, o mijn goede Antoninus! Maar waarom stellen de goden
dien gunstigen dag zoo lang, zoo eindeloos lang uit! Wat moet ik deze ellende, dit
rottende lichaam nog meêslepen van bedde naar rustbank, van rustbank naar bedde....
Ik kan niet meer; ik kan niet meer: zwaarder dan lood voelen mijn beenen! Het prikt
er in, als met lange naalden! Laat mij sterven! Laat mij sterven! Het is genoeg! Het
is genoeg!!
De keizer was uitgeput in de kussens gezonken. De jonge slaaf aan zijn voeten
beurde het geelzijden dek, beide handen eronder gestoken.
Antoninus wendde zich ter zijde, naar de geneesheeren, machteloos.
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En hij zeide tot Hermogenes:
- Laat de vrouw komen!
Orders werden gegeven. Toen naderde de Cezar zijn vader.
En hij sprak, met die vertrouwen inboezemende, kalme, rythmische stem:
- Vader, hoor mij een oogenblik aan. Er is een vrouw gevonden, die droomt. Hare
droomen zijn voorspellingen. Hare droomen komen uit.
- Een vrouw....? herhaalde de keizer, belangstellend in alles wat wonderbaar was.
- Zij heeft gedroomd over u....
- Over mij? herhaalde, als een kind, de keizer.
- Zoû u haar willen zien....?
- Is zij daar....?
- Ja.... zij is daar. Beveelt u haar te komen?
- Ja.... Droomt zij?
- Ja, zij droomt.
- Zijn haar droomen wel eens bewaarheid?
- Meestal....
- Waren het voorspellingen?
- Bijna altijd. En van groot gewicht voor wie zij betroffen.
- Ja, laat haar hier komen.
- Hier is zij....
- Laat haar naderen.
- Hier is zij, Vader.
- Is zij oud?
- Ja, Vader. Zij is oud. En blind.
- Is zij blind?? O, als zij blind is en droomt, dàn....
- Zij is blind geworden.... Vraag het haar zelve, Vader, hoe zij blind is geworden.
Tusschen de geneesheeren naderde de vrouw. Zij was oud en blind. Witte sluiers
vielen om haar heen. Zij naderde langzaam, de handen even in gebaar van tasten
geheven. Zij naderde als een slaapwandelaarster.
- Hoe ben je blind geworden, vrouw? vroeg de keizer.
- Ik droomde, zei, met een vreemd klare stem, de vrouw. Ik droomde van den
Augustus. Ik droomde, dat hij zich niet dooden moest, omdat hij zéker zoû genezen.
Dat droomde ik.... Maar ik dorst den Augustus niet naderen.... Ik verzuimde hem
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mijn droom te melden.... En de goden straften mij: ik werd blind!
- O, goden, goden! riep de keizer.
- Ik droomde ten tweede male, vervolgde de vrouw als in transe. Ik droomde van
den Augustus. Ik droomde, dat ik mijn gezicht zoû herwinnen, zoo ik dorst den
Augustus naderen, zoo ik hem aanroerde, zoo ik zijn zieke beenen omhelsde, en hem
smeekte zich niet te dooden, omdat hij zéker genezen zoû.... Dat droomde ik!
- O, goden, goden! riep de keizer. Dat droomde zij!
- Vader! zei Antoninus. Duld, dat zij u aanroert, en u de knieën kust. Hare droomen
waren dikwijls voorspellingen! O, zoo zij het gezicht herwon en zoo gij genaast....
o Vader!
- Mijn knieën.... kreunde de keizer, zich schamend. Ja.... ja..., laat zij mij naderen.
Ik sta toe!
- Ik droomde.... riep, in transe, de vrouw. Dat men mij voere voor den Augustus!
Waar is de Augustus?
- Hier! riep Hadrianus. Nader!
De geneesheeren leidden de vrouw, tot voor den keizer.
- O, Augustus! riep zij uit, met steeds hooger en hooger stem. Ben ik u genaderd?
O Augustus, verlang niet meer naar den dood want ik heb uw genezing gedroomd.
Augustus, ge zult genezen! En vergun mij, Augustus, dat ik uw zieke beenen omhels,
opdat de goden mij het gezicht weêrgeven en ik u zelve aanschouwen mag!
De keizer had zich gericht en zat, in den rug opgepropt met kussens. Voór hem
stortte de blinde oude vrouw neêr en haar witte sluiers vermengden zich met de
plooien van het geel zijden dek des keizers. Toen beurde Alicius het zijden dek op
van de knieën des keizers, opdat de vrouw die kussen kon. En onder de plooien,
terwijl weêrzin, afschuw en hoop het gemartelde gezicht van Hadrianus verwrongen,
omhelsden eerbiedig hare armen de gezwollen beenen des keizers, en kuste zij
eerbiedig eerst de eene, toen de andere knie.
- O goden! kreunde de keizer. Zij droomde! Zij heeft gedroomd!
De vrouw, in hare sluiers, rees op. Over 's keizers beenen, dadelijk, plooide de
slaaf het kleed. En met beide handen haren sluier heffende, slaakte de vrouw een
schellen kreet.
- Oh! riep zij. Augustus! Augustus!! Ik zie u! Ik zie uw goddelijkheid! Ik ben niet
meer blind!
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Hare oogen staarden, wijd open, glanzend en zwart, als oogen van een jonge vrouw.
De keizer aarzelde, even. Toen riep hij, kermend als in een overmaat van
aandoeningen:
- O Goden, Goden, Goden! Een wonder! Zij ziet! Zij ziet!
- O Vader! riep Antoninus. Als zij ziet, zult gij ook genezen!
- Ik! riep de keizer. Zoû ik genezen!
- O, Augustus, verlang niet meer naar den dood! riep in vervoering de vrouw, met
fel zwarte, opene oogen, starend op den keizer; want ik heb uw genezing gedroomd!
Zoo als ik droomde, dat ik mijn gezicht zoû herwinnen!
- Zoû ik genezen! riep de keizer. O, waarom, waarom zoû ik genezen! Het is
gedaan, het is alles gedaan.... gedaan zelfs trots het wonder!
Hij was, uitgeput, in de kussens neêrgezonken.
- Zijt ge moê? vroeg zacht Antoninus.
Hadrianus knikte van ja.
- Lijdt ge pijn?
De keizer had een vaag gebaar. Zijn sombere oogen staarden strak voor zich uit,
naar de statue van Antinoüs.
- Heb vertrouwen, Vader! zei Antoninus. En poog nu te rusten. Rust.
Hij boog zich over des keizers hand en kuste die. Het was vreemd welk' een
weldadige vereffening stroomde uit zijn woord, uit zijn gebaar.
De keizer lag, roerloos, te staren. Alicius hurkte néer aan het voeteinde. De
geneesheeren en de vrouw waren verdwenen en Antoninus ging langzaam, alleen,
de trappen af der exedra.
Een van menschengeluid stille verlatenheid dreef door de immense Villa. Als een
droom van marmer, als een architecturale fabel van de edelste steensoorten, volgden
portieken op portieken, schakelden nymfea zich aan nymfea, breidden hooger en
verder zich de eindelooze terrassen.... De exedra's rondden zich als tronen voor goden.
De tempels, theaters, paleizen drongen zich symmetrieloos op en tegen elkaâr, zuilen
op zuilen dringende, trappenvluchten op trappenvluchten.
Alles was oneigenlijk stil. Alleen in de exotische boomen, de gekweekte
heesterenmassa's, tusschen de artificieel verfijnde bloemen sjirpten de duizende
krekelen. Het was als een eindelooze trilling
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van snaren. Maar verder klonk geen geluid, vertoonde zich geen silhouet. In den
vroegsten morgen hadden de slaven hun werk gedaan. In die droomprachtige
verlatenheid van marmeren zuilenrijen en groene parkmassa's heerschten volkomen
orde, zwijgende stilte en volslagen verlatenheid. Geheel die droom scheen zonder
doel.
Antoninus ging de portieken door. Zijn matige, evenwichtige natuur voelde
weemoedig zich worden om deze doellooze prachtverwerkelijking van een onmatigen
droom. Hij had de dagen gekend, dat geheel deze marmeren dood bezield was met
leven, toen de keizer, terug van zijn Egyptische reis, zich, kostte wat het kostte,
verstrooien wilde; om den dood van Antinoüs.
De Cezar volgde de portieken, hij trad de Bibliotheken binnen. Hier en daar de
silhouet van een intendant, van een portier, van een wacht, die rezen, omdat de Cezar
kwam.... Verder niemand en niets dan stilte. Beelden, busten van schrijvers, dichters....
De Cezar ging langs een rond natatorium, een nymfeum door, en door de open
Bazilieken naar de receptie- en audientiezalen. Het was onmetelijk, ongelooflijk,
oneigenlijk.
- Hij is wèl een bizonder man, dacht de Cezar, en zijn gedachte, weemoedig en
vol verwondering, vergeleek zich, zijn natuurlijke maathoudendheid, bij de
onmatigheid van den artiest, die deze villa had kunnen stichten. Zie, daar breidde de
Academie zich uit, daar zuilden het Lyceum, de Prytaneeën, de Poikile, schitterend
van muurschildering: de slag van Marathon en Thezeus en de Amazonen. Daar was
het Stadium, waar nog niet lang geleden de worstelwedstrijden waren gehouden;
daar waren de Thermen. En dáár.... daar was wat de keizer zijn ‘genietingen van
Canope’ genoemd had.
Antoninus schudde, zacht, het hoofd. Zijn matige natuur begreep niet deze onmatige
behoefte aan pracht, artisticiteit en wellust. Daar was Canope, de herinnering aan de
stad van genot bij Alexandrië. Uit het Mareotismeer vloeit het kanaal naar die stad
der genietingen, en langs beide boorden rijen zich de weelderige taveernen, terwijl
de gondels, vol muziek en licht, vol hetairen, danseressen, pretmakers, het kanaal
afglijden, telkens bij een der taveernen ophoudend, in een aánhoudende orgie, tot de
Serapistempel bereikt wordt, waar de reizigers de beteekenisvolle droomen willen
droomen, op de terrassen onder de starreluchten. Een nabootsing van die heerlijkheid
had de keizer in ZIJN ‘Canope’
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gesticht. Wat hij zoo noemde, was een immens waterwerk; een weelderigheid van
fonteinen en watervallen en òpspuitende stralen, om een kolossus van den god Serapis,
en uit dat waterwerk vloeide een kanaal, meer dan twee honderd meter lang, en langs
dat kanaal, herinnering aan de Egyptische taveernen en gastvrije huizen van
weelderige lust, rijden zich de pavillioenen, schakelden zich de kameren van genot,
onder een elegante portiek, twee verdiepingen hoog.
De Cezar schudde, weemoedig, het hoofd, en een triestigen glimlach, mild, trok
even om zijn geschoren lippen. Daar strekte zich uit Hadrianus' kanaal van Canope,
daar schakelden zich de kameren en pavillioenen, leêg. Alles was leêg. Alleen
ruischten klaterend, in een watere overdaad, de stralen der fonteinen, regenbogende
de uitgietingen van val bij waterval.
De Cezar kwam op zijn passen terug. De verlatene immensiteit van geheel die
weelderigheid, gesticht om Antinoüs te kunnen vergeten, beklemde hem, nu hij dacht
aan Hadrianus, hoe hij daar lag, ziek, wel rustig, nu, na het wonder der blinde vrouw,
maar.... starende naar het beeld van Antinoüs.
De Cezar drukte met beide handen zijn borst en ademde diep op. Hij begaf zich
naar de vertrekken, die hij bewoonde, de enkele dag in de week, die de staatzorgen
hem vergunden Rome te verlaten om zijn vader-van-adoptie te kunnen bezoeken.
Hij ontbood den arts Hermogenes.
- Wat dunkt u van den Augustus? vroeg Antoninus.
- Het wonder heeft den Augustus veel goeds gedaan, zei Hermogenes. De Augustus
zoû misschien nu kracht kunnen zamelen tot de reize, om Tibur te verlaten. De
zeelucht zoû de koortsen verjagen.
Antoninus antwoordde niet dadelijk; mild, om zijn geschoren lippen trok de
glimlach, triest en weemoedig.
- Ik zal den Augustus tot de reis bewegen, sprak hij zacht.
Den volgenden dag, inderdaad, verliet de zieke keizer Tibur, kracht tot de reize
voelende na het wonder der blinde vrouw.
Maar na enkele dagen stierf hij te Baïa.
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Nietzsche
Door Is. Querido.
Fragment uit ‘Beethoven’.1)
I.
Nietzsche heeft in zijn Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, - nog
veel méér een laboratoriumproef van den experimenteerenden historicus op
Griechenthum und Pessimismus, - de Schopenhauersche muziek-philosophie bijna
letterlijk overgenomen en, als psychologisch-aesthetische geschiedkundige critiek,
toegepast op de cultuur-tijdperken der Helleensche beschaving.
De romantiek van Nietzsche's eigen wezen heeft zijn visie op de oud-Grieksche
beschavings-geschiedenis machtig beheerscht, zóó zelfs, dat hij 't meest
speculatief-psychologische deel zijner subjectieve aanschouwingswijze, voor zich
zelf heel innig voelt als het meest objectieve element in zijn volkeren-horoscopie. In ieder geval is niet het scherpst-geestelijke orgaan in Nietzsche functioneerende
geweest, toen hij poogde de veronderstelde tweeslachtigheid der Grieksche
levens-bewustwording, in vreugde en tragiek, te karakteriseeren in apollinische en
dionysische gevoelsvermogens. De angstwekkende rusteloosheid van
onderwerp-wisselingen uit den lateren tijd prikkelde toen Nietzsche's geest nog niet,
en toch, hoe barmhartig heeft hij zich laten overrompelen door de metaphysiek van
Schopenhauer's wils-leer, in verband met

1) Mijn werk Beethoven, dat in twee deelen in de W.B. verschijnen zal, geeft nevens de beelding
van den mensch en toonschepper, een muziek-philosophie, waarin o.m. een critische analyse
en weerlegging van Schopenhauer, Hanslick, Nietzsche, Hegel e.a. voorkomt, in verband
met hun beschouwingen en theorieën over het wezen der muziek. Het hier afgestane fragment
is een karakteriseering en bestrijding van het historisch en - slechts voor een deel wijsgeerig-muzikale element in Die Geburt der Tragodie. De meer specifiek-muzikale
aesthetiek van mijn boek blijft voorloopig nog ongepubliceerd.
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de ontwikkeling der muzikale bewustwording. Dichterlijk van denkontroering, heeft
hij dadelijk den zwierigsten en kleurigst-gekuifden vogel der fantasie gefloten en
gelokt, naar het rijk der psychologische hypothese, om een volkeren-groei te verklaren,
gansch en al naar eigen wezens-aanleg en innerlijk-poëtische behoefte.
Onmiddellijk moet ik er bijvoegen, ook al herkeùrde Nietzsche eigen werk, dat
Die Geburt Nietzsche's éérste arbeid was, en dat hij later, op de heftigste wijze
Schopenhauer uit zijn hart en liefde wègstootte, gelijk hij ook met Wagner heeft
gedaan. - Een innige genegenheid brandde hem immer zijn ziel, kòn hij, opstandeling
en pathologisch-gemerkteekende, van zich zelf niet verdragen. Een beroep op
Nietzsche is altijd een intellectueel gevaar. Zijn felste miskenning is vaak erkenning,
zijn vurigst en brandendst bewonderings-woord laat slechts de asch van zijn geestdrift
achter. Een beroep op Nietzsche, als bevèstiger van Schopenhauer's wils-theorie,
heeft geen zin, wijl de rijpere en volgroeide Nietzsche Schopenhauer's leer - schoon
zonder detail-critiek - heftiglijk bestreed en daarmee ook het grondbeginsel der
Schopenhauer'sche muziek-philosophie, als de consequente doorvoering der wilsleer,
genadeloos ontwortelde. - Men kan zich dus nooit op Nietzsche beroepen, hoogstens
op den beginnenden schrijver van Die Geburt, zònder melding te maken van zijn
woeste en alles omverloopende front-verandering jegens Schopenhauer's leer en
Wagner's muziek in Menschliches, Der Wille zur Macht, Der Fall Wagner.
In 1870 leefde hij nog onder de zwoel-zinlijke en vervoerende klank-bedwelmingen
van de Wagnersche muziek; verhijgde hij zijn liefdegeluk bij de gebroken
harp-accoorden van den heet-smachtenden Tristan, zwierf zijn opgejaagde ziel nabij
de zoet-waanzinnige liefde-verrukkingen van Isolde; doorhuiverde hem een wild
zaligheids-genot, de mengeling van geestelijke- en zinnen-extase, van brandende
sensualiteit en wellust-verbeeldingen, in beangstigende hartstocht-woestheid
aanvlammend, de koorts eener muzikale erotomanie, die Nietzsche imaginair had
ondergaan, vol striemende zelf-teistering. Zijn physieke driften konden niet zijn
lichaam, wel zijn geest aanvreten. Het bleef in dien cerebraal-verhitten asceet, een
zinsgenot zonder sexe-gemeenschap. Tóen al speurde hij naar wetten van tragiek,
en heel het orkaangerucht der uitlaaiende menschdriften stuwde hem met zijn
voorstellingen naar de tragische
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heroïek. Nietzsche's geest was toen doorwemeld van tragiek-droomen. Hij voelde
zich bevrucht van een geestelijke zending. Hij wordt een Helleensche Wagneriaan,
met Pruisischen haat. De woeste natuur-mystiek der Nibelungen-mythen omgrijpt
ook zijn ziel en geest, foltert zijn nog romaneske sentimenten, dringt hem naar de
dramatische symboliek. Wagner had hem noodig. Door Liszt aangevuurd, had Wagner
heel de nevelige tooverij en wichelarij der Nibelungen-sage dramatisch verzinnelijkt.
Wagner, nà jaren strijd voor een eigen schouwburg, waar heel De Ring kon worden
vertoond en ten gehoore gebracht, geheel naar zijn eischen, riep Nietzsche te hulp
met een schreienden smartkreet, om voor zijn grootsche idealen te kampen. En
tusschen Nietzsche's philologische studies jaagt hij de hypnose der modern-tragische
ziel, het heimwee der menschheid naar een nieuw geloof, een annonciatie, uit de
diepte der heidensche mystiek ontglommen. Nietzsche grijpt vast en zoekt de
historische wording der tragiek en der lyriek bij de Helleenen.
Daar, in Triebschen, ziet hij den al bejaarden Wagner nog naworstelen met
mythologische reuzen en mistige schepselen van het oer-Teutonië, hoort hij het
heimvol ademen van een schrik'lijke oerwereld, omwemeld van vuurgeesten en
gedrochten, ziet hij het gloed-grillig bloemvonken van een donker-gouden
sagen-groep, waaruit wezens opdoken met buiten-zinlijke vermogens; demonieke
uitbarstingen van Germaansche natuur-mystiek, geallegoriseerd in Goden, Titanen,
Aardgeesten, Nornen en Nibelungen, uitbeeldend een natuur-geweldigheid,
genesis-achtig woest en doorgierd van scheppings-orkanen, als in de oceaan-brandende
en ruischende Walküre. De Nibelungen-fabelen verlicht, in het diepe verleden-duister,
door 't Rembrandttiek-dampige fakkelrood van het Wagnersche klank-coloriet; en
dramatisch saamgegrepen en verzinnelijkt door diens epische, natuur-schilderende,
grootsche scheppings-symboliek. Nu een stormgod die de winden uit alle oorden
opjaagt, en de wolken op elkaar laat inbotsen. Nietzsche zou die wild-bezetene zijn,
die wild-vermetele, dezelfde man die later vloekzang op vloekzang zou schrijven
tegen het troebel-germaansch Wagner-genie. Want toen, tóen gaf Wagner hèm een
visie, zijn tragische visie op het Griekendland van Aeschylos, dat hij zoo
mateloos-hartstochtelijk zou heffen boven den Alexandrijnschen tijd met zijn
sophistische verfijningen. Door Wagner, slikte Nietzsche ook
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Schopenhauer en de daemoniek zijner somberheids-leer, brengt hij de tragiek der
wils-theorie óver op de dionysische lyriek der Grieken.
Voor de ontwikkeling van Nietzsche's ideologie wil ik eerst, in eigen
beeldvormingen en visioenen, een saamvatting geven van zijn Die Geburt der
Tragödie-bedoeling, de Grieksche volkspsychologie en zijn hoofd beschouwing
karakteriseerend inleiden.
In dit tijdperk van zijn leven (het schrijven van Die Geburt) nam Nietzsche de
grond-idee der Schopenhauersche wils-leer voor het innigste deel over. De Wil is de
blinde levens-drang, schept het eeuwig-weerkeerende en daarmee de eeuwige smart.
Den smulpaap mag het leven lijken een dooreenwoelende berg van kapoenen,
fasanten, waggel-vette ganzen, als hij de maag overgretig voedt, wordt hij ziek en
sterft. Geen genot, of er staan honderd smartelijkheden tegenover. Het plotseling
afgebroken draadweefsel van iemands leven wordt onverwacht ontrafeld: de
ontbinding; maar uit de ontbondene stoffen ontkiemen weer nieuwe levens-beginselen.
De bedreigde zachtmoedigheid der liefdevollen wordt gestraft met hardvochtige
ondankbaarheid, de schavuit bemachtigt de druipendste kluifjes en fluit een hoon-deun
naar de bukkenden. Het ‘goede’ vergaat, het ‘kwade’ vergaat, zonder dat het
menschelijk bewustzijn de afgrens-gebieden van goed en kwaad eigenlijk ooit anders
ziet, dan in een schemer van besef. - Alle gestaltenissen der concrete dingen lossen
zich weer òp in nieuwe wereld-phenomeenen, verslinken tot ná-gestaard phantoom,
om, op het onbegrepen maar huiveringwekkend rhythmus van ongekende cosmische
krachten, uit het duister van het Niet, terug te wentelen naar het licht; om, in eeuwigen
kringloop, weer beschaduwd te worden door den dood, weer aangelicht door het
leven.
De onbegrepen en heimvolle tijdkring-tragiek van eeuwige wording, eeuwig
vergaan, zullen Nietzsche en Schopenhauer misschien zoo gevoeld hebben, want
beiden bemachtigden de onderscheiding, dat, door den levens-wil te vernietigen, ook
de verlossing van het menschelijk smart-bestaan zou zijn ingetreden. Tusschen den
levens-wil en het smart-bewuste Ik is nu de hevige kamp, maar de Wil laat zich niet
omkantelen, noch bestreelen door schijn-mooi der ascese. Het onbesmette doorzicht
beseft klaar, dat als de Wil kon worden ontworteld en vernield, in de lagere en
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hoogere hartstochten en bestaans-driften der menschen, ook de wereld met al haar
objecten zou afsterven en verdwijnen.
Nietzsche, op een ándere wijze psychisch door het leven aangegrepen dan
Schopenhauer, meer als scheppend kunstenaar, voelde echter een drang naar 'n soort
cosmogonische compromis. Hij kende veel meer nabij dan Schopenhauer, de
warmte-golving der onmiddellijke zielsontroering. Zijn slempende oogen hadden
eenmaal het genot der schèppende levensvreugde ingegulzigd; hij hield van de
zonnevlam en het gebloesem der lente-boomen, hij rilde misschien van de koude
taal der doode redeneerders. Als eens de rationeel onbegrijpbare Cosmos, met het
begrip niet te omvatten, met het verstand niet te omvâmen, met de voorstelling niet
te naderen, met de rechtvaardigheids-idee niet overeen te brengen, want de onredelijke
smartelijkheid der dingen is zoo wreed en heilloos, dat ons slechts duizelingen slaan
bij het zoeken naar een oplossing van al pijnwringingen en verminkingen der lijdende
menschheid, - als die gansche onbegrepen Cosmos nu eens een creatie, een
scheppingsdaad bleek van een ontzaglijk wezen, het artistieke gewrocht van een
allerverhevensten, bóven iedere menschelijke waarde-bepaling uitstijgenden
wereldgeest, een schoonheids-schepper? Geloof in deze verbluffende grimas van
den hongerenden fantast, peinzend over het wereld-raadsel, geen duf-rhetorische
opstelling te zien van wat orakelende paradoxen. Ge hebt u voor te stellen, een
intelligibele macht, een geest, die de wereld met al haar zonlicht en wolkgrauw, met
al haar water en wouden, met al haar phenomeenen en werkelijkheids-dingen, uit
zuiveren, ontembaren scheppings-wellust heeft voortgebracht, uit een oer-driftigen
schoonheids-drang, en ná de uitstooting het heelal-wonder koelbloedig-critisch
bekijkt. Bij deze voorstelling en scheppings-droom uit de schoonheids-begeerte
verklaard, wijzigt zich het pessimistisch bewustzijn van onze aardsche ellende, en
de sombre vervloekenis dezer wereld; trachten wij het dreigende levensaanschouwen
òm te vormen in een schoonheids-bewondering, verrukking voor den
wereld-scheppenden geest, in wien de goddelijke wellust der voortbrenging zóó
hevig is doorgesidderd, dat hij het aanzijn schónk aan al de gewrochten en spelingen
zijner macht, aan natuur, mensch, gediert.
Deze speculatief-philosophische en fantastische vooropstelling der wereld-wording
in al haar geheimenis, de schepping te verklaren
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als een daad van allerhoogst schoonheids-begeeren, zich van visioen en verrukking
vertastbarend tot concrete realiteit, is de transcendentale innerlijkheid van den
werel-Wil omlauweren en ombloemen met de mystieke vreugde van den schèppenden
kunstenaar. Nietzsche gaat hiermee het wils-pessimisme uit den weg, slaat uit de
walmendzwarte materie der tragische smartelijkheid het lichtend-voortdrijvende
wonder van een gouden jubeldroom naar levens-verblijding. De ellende der realiteit
ómgegoocheld in een visioen van hoegoddelijk-het-leven-wel-zou-kunnen-zijn, en
wijl voorstel-baar, ook goddelijk is. Deze melkige cosmogonie blijkt de nevel, waaruit
Nietzsche zijn voorstelling van apollinische kunst laat òpklaren. Een wijsgeerige
paljasserij, meent de hardvochtige en koel-kijkende, een kunstmatige begoocheling,
met een schijn van diepzinnigheid overglansd. Deert Nietzsche niet, dit tegenspelende
oordeel. Ziet de mensch, volgens deze opvatting, visioenair en door eigen
droomverbeeldingen met die artistieke ontroering òp naar het heelalwonder, de
onbegrepen wereld-harmonie en wereld-bouw, dan vermag hij ook in zijn individueel
wezen eigenschappen te ontdekken aan dit zelf-begoochelings-vermogen ontleend,
die hem tot vreugde en levens-geestdrift kunnen brengen, òver de ellende en de
naargeestige droefheid van het werkelijke, heen. Een schitter-glanzende kleurspeling
van het philosophische spectrum, waarònder een dorrend goudloovertje een valsche
geluks-munt wordt.
Ook de mensch kan ín zich het droom-visioen wekken, en daardoor een ongebreidelde,
onmeetbare scheppingsvreugde doorleven. Hij ziet de verkwijning door smart, hij
omzwerft den weedom, maar hij metamorphoseert de aardsche droeve werkelijkheid
in het visioen, schept zich uit de wereld-objecten een phantoom-realiteit. Deze
bevallige duikelingen om het wazige ideaal hebben de bekoring der dartele lijn.
Feitelijk doet de mensch dan niet anders dan de realiteit polychromeeren, met de
goudkleuren en diepe lichten der fantasie; de arabeske der koorts met haar vuurspel
van phosphoriseerende droomen. Uit deze geestelijke zelfmisleiding, met al haar
romantische glimlichten, ontstaat dan de hoogere vorm der apollinische kunst1). Het
kan ook worden de kunst

1) Der schöne Schein der Traumwelten, in deren Erzeugung jeder Mensch voller Künstler ist,
ist die Voraussetzung aller bildenden Kunst, ja auch, wie wir sehen werden, einer wichtigen
Hälfte der Poësie. Wir geniessen im unmittelbaren Verständnisse der Gestalt, alle Formen
sprechen zu uns, es giebt nichts Gleichgultiges and Unnöthiges.
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van den geindividualiseerden droomer, die uit de sluierige realiteit, met al haar
doorvloeide licht- en schaduw-wazen, zachtkens verzinkt, de cosmische
oorzakelijkheid der phenomeenen niet meer waarneemt en zich door een
droombeeldige voorstellingsmacht losschakelt uit het verband der dingen. Het kan
worden de kunst van de gemagnetiseerde zelf-vergeestelijking; innerlijk leven, dat
zich geheel oplost in de zelfgewekte schoonheids-bedwelming. Toch is hij zich de
verschrikking van het leven wel bewust1). Maar de misleiding overhuivert hem en
onder den zoeten zwijmel van eigen visioenen is heel de gouden bloei van
schoonheidsgenot zijn deel.
Nietzsche geeft den bloei van dit gevoel niet rijk, niet diep. Voor mij is de
apollinische droommensch, de bestaarder van de zacht-gouden lentezee. Maar óók
de voeler van de zonnigste gloeiingen van een zuidelijk land. En al is er vlak voor
zijn oogen een donker onweer in aantocht, met heel het sombre gedreig van zijn
wolk-bouwselen, hij haalt er de schoonheid uit. De heete wervelwinden verkolken
een kronkellijn als een spiraal van vurige zandstroomen. In de onstuimigheid en
vernieling ziet hij de ziedende kracht-ontlading van stèrker-levende elementen. De
paarlmoeren lichtslag van den bliksem is hem een zaligheid. De harmonie der
grilligheid stuwt de fantasie der apollinische geesten, en al haar zwenkingen brengen
jubel. Met de onbewustobjectiveerende aanschouwing doordringen ze de realiteit
der dingen, maar geen object trekt, zonder den glans van een gouden illuzie, door
zijn bestemmings-baan heén. Dit droom-beeld heeft hem uitgeschakeld uit de
cosmische oorzakelijkheid en saamhang der verschijnselen. In smart en zelf-geschapen
blijheid staat de apollinisch-verrukte alleen.

II.
Tegenover den apollinischen gevoelsstaat, verschijnt de dionysische bewustwording.
Het invidualiteits-besef verzwakt door het inknagende gevoel, dat de mensch zèlf
als wezen onderworpen is

1) Bei dem höchsten Leben dieser Traumwirklichkeit haben wir doch noch die
durchschimmernde Empfindung ihres Scheins: wenigstens ist dies meine Erfahrung, für
deren Häufigkeit, ja Normalität, ich manches Zeugniss und die Aussprüche der Dichter
beizubringen hätte.
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aan universeele wetten en dat bòven zijn apollinische droomvoorstellingen héérscht
de cosmische, oppermachtige Wil, die het individu kan inperken, verbrokkelen of
opheffen. De doodshoofdvlinder onrustig wiekend om het broos-menschelijke
jubelgeluk. De dionysische bewustwording brengt bezinnende ontroering, maar ook
de schrik-ontgoocheling dat een mensch deeltje is van het Al, en dat hij alleen dóór
die verwantschap met het universum kan bestaan. De droomhypnoze is gebreukt.
Veel meer dan in zijn, door eigen visioenen bewaakte en òmgeschapen droom-realiteit,
wordt hij zich nu bewust de universeele smart, de wereld-tragiek van alle levens. De
stroomsterkte der apollinische geestdrift verflauwt. Blijgeestige jubel verzoetsappigt
in smeltenden mijmer-toon, de hartstochten voor heroïeke aandriften zijn uitgebluscht.
De grondkrachten van zijn sterk-geconcentreerd, geïndividualiseerd wezen schiepen
in hem de diepe ontvankelijkheid voor den apollinischen droom, de ombloeming der
smart; door aanraking met den dionysischen gevoelsstaat geraakt hij weer onder de
machts-beschouwing van den wereld-wil, de wereld-smart en wereld-eenheid van
al het bestaande. Uit het geur-zoele mos-nest van zijn droomen duikelt hij op de
aarde, en de verwarring in zijn geschrikten geest dringt naar de cauchemar. Zijn
geïndividualiseerd hoogheids-gevoel slinkt weg, hij voelt zich door afmattenden
zelftwijfel weer benauwend ingekneld tusschen de realiteits-objecten, en voortgestuwd
weet hij zich, van allen kant, door de overal uitbrekende werkingen en ziedingen van
den wereld-Wil, alle leven verslindend en weer terugdringend. Het meest volkomen
uitdrukkingsmiddel der dionysische levens-vervoering zal de muziek zijn, wijl ook
deze, zonder begrips-verbindingen, het algemeene, eeuwig-wisselende, universeele
uitdrukt, en daarmee onmiddellijk den wereld-Wil manifesteert. In de apollinische
droom-begoocheling is de zoekende mensch ontkomen aan den angst der vernietiging,
het sombere; hoe nu in de dionysische opwinding, de somberheid van dood en smart
en vergaan te weren? Het leven, een doolhof met kil-duistere kronkelgangen naar
dood en verrotting. Waar een oplossing? Daar staat plots klaar en onbewasemd de
groote waarheid: de dionysische levens-aanschouwing schakelt het Ik weer vast aan
de onvernietigbare materie aller dingen. De enkele mensch voelt door die
verwantschap, de ontlading der wereld-smart ook sterker dóórtrillen in zijn wezen,
maar daarneven klaart het
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bewust-zijn, dat zijn bestaan niet afbreekt bij zijn individueelen dood. Hij zal eeuwig
zijn als het heelal eeuwig is. De wereldverschijnselen openbaren hem de
saamschakeling van àl wat leeft; die idee der afsterving kwijnt, nu hij weer voor goed
beseft dat de levenswil zich altijd weer herschept door zijn eigen onvernielbaren
zelfdrang. De wereld-Wil staat hem borg voor zijn nieuwe geboorte. Ook langs dezen
weg kan hij het pessimisme beglimlachen met rustige koelheid. Door de omkanteling
van levensinzicht liep zijn illusie averij, maar niet zijn daaràchter ontledende geest.
De - in zijn boek zeer vernuchterde - grond-idee van zulk een soort
naturalistisch-theogonisch schema heeft Nietzsche overgebracht, hier en daar met
den wijden zwier zijner romantische fantasie, op het ontstaan der Grieksche
mythologie en tragedie, en aan het rad eener hypothetische volkspsychologie draait
in duizelgang méé: de theorie der apollinische en dionysische scheppings-vermogens.
Homerus is Nietzsche dè triumfeerende apollinische creatuur, de hooge ziener,
die met zijn gouden droomen de werkelijkheid omwolkt1). De apollinische geest is
ook voor mij, in Homerus, voortbrenger der mythologische visioenen, droombeelden
van titanen, godinnen en goden. Hij schiep in zijn god-symbolen de dreigende
verschrikkingen, verslindingen en vernielingen der natuur-elementen; zeemonsters
en cyclopen en de toorn der goden konden de zee doen schuim-zieden en de aarde
in dreun doen trillen. Poseidon alleen reeds, met zijn gloeiende en kopergehoefde
paarden over de golven! Maar ook schiepen zij de elegie, de purperblanke
nimphenstoeterij der bergen en wouden. Heel de arcadische Pan-symboliek is één
zoete zang van herdersjubel. En daarom is hun mythologie,

1) Wo uns das ‘Naive’ in der Kunst begegnet, haben wir die höchste Wirkung der apollinischen
Cultur zu erkennen: welche immer erst ein Titanenreich zu stürzen und Ungethüme za tödten
hat und durch kräftige Wahnvorspiegelungen und lustvolle Illusionen über eine schreckliche
Tiefe der Weltbetrachtung und reizbarste Leidensfähigkeit Sieger geworden sein muss. Aber
wie selten wird das Naive, jenes völlige Verschlungensein in der Schönheit des Scheines,
erreicht! Wie unaussprechbar erhaben ist deshalb Homer, der sich, als Einzelner, zu jener
apollinischen Volkscultur verhält, wie der einzelne Traumkünstler zur Traumbefähigung des
Volks und der Natur überhaupt. Die homerische ‘Naivetät’ ist nur als der vollkommene Sieg
der apollinischen Illusion zu begreifen: es ist dies eine solche Illusion, wie sie die Natur, zur
Erreichung ihrer Absichten, so häufig verwendet.
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hoe doorduisterd ook van grootsche vertoorningen en woede-uitschuimingen der
gewelddadige heerschzuchtige goden, - voorál de zonbeglansde triumftochten door
de wereld beschrijvend, - een zinnebeeld der weelderigste levens-overvloeiing. De
tragiek drijft bóven den droom slechts als een sombere waarschuwing. En toch werden
de schrikwekkende rampen en smarten van het leven door den juichenden Griek met
zijn vreugde-bebloeseming gevoeld. De geheimzinnige woud-genietingen van den
peinzenden droomer, aangeraakt door een angst zonder gestalte, zonder zichtbaarheid,
moeten ook vorst Midas tot de vraag gebracht hebben, wat voor de menschen wel
het beste is, en waarop Silenos zijn donkre woorden vergromde: ‘Elendes
Eintagsgeschlecht, des Zufalls Kinder und der Mühsal, was zwingst du mich dir zu
sagen, was nicht zu hören für dich das Erspriesslichste ist? Das Allerbeste ist für
dich gänzlich unerreichbar: nicht geboren zu sein, nicht zu sein, nichts zu sein. Das
Zweit-beste aber ist für dich - bald zu sterben.’ (Nietzsche Die Geburt pag 33).
Deze dreiging van den Dionysos-begeleider, symbool-schepping uit de wereld der
Satyrs, hebben de levenslustigen, tòch langs allegorischen weg, naar buiten gedreven;
zèlf reeds in zich voelen grommen, maar hun ziedende geestdriftigheid en
leef-begeeren deed ze de droefnissen vertemperen. De Olympische goden-wereld is
de opperste verzinnebeelding der Helleensche heroïek en der menschelijke
hartstochten. Het is een gloeiende terugkaatsing van alle mènsch-idealen. De
Helleensche geest wou niet zijn ondergang, niet erkennen dat de wereld een boos,
gedrochtelijk voortbrengsel was van het martelende fatum. De apollinische Griek
begeerde niet de ascese, de zelf-geeseling, maar drong naar de droom-realiteit,
gloeiend in het zonnevuur der blijde verbeeldingen; eenwerkelijkheid, die van de
voorstelling uit zich vertastbaarde tot concrete wezens in de plastische kunst, in de
scheppende literatuur. Aan deze visioenaire realiteit werd, door een vrome
geloofs-huivering, vastgehouden als aan een zich verzichtbarende manifestatie van
het onstoffelijke, het goddelijke, het hoogste werkelijkheids-leven van den
godsdienstigen geest. Dat was de bedwelming der apollinische droomerij, dat ze de
concrete wereld-phenomeenen verdrong àchter de zelfgeschapene, en deze veel
volkomener, majestueuzer uitdacht dan ooit de objectieve wereld-gang aanbracht.
Zoo brak de Helleensche geest de versomberende werking der treurnis op
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zijn wezen, verheerlijkte hij de natuur-machten in religieuze aanzwelling van zijn
schoonheids-gevoel. De godheids-voorstellingen waren brein-droomen, maar met
déze magnetische betoovering dat ze het brein zèlf als een voortbrengsel van den
godendroom gingen beschouwen. Vooral de groote dichters onder de Grieken met
hun krijgs-visioenen bearbeidden de goden-mythen met een hartstochtelijke vroomheid
van ziel, met een naïeve ontroering en droegen op 't begeesterde volk de suggestie
der droom-realiteit over1).
De begraafplaatsen bestrooien zij met den bloemval van hun overal ontbloeiden
goden- en titanen-droom. Een onbeheerschte maar vreeselijke fantasie. De
thyrsus-dragers in de Eleusinische mysteriën voelen zich doorhuiverd van een
bezwerende mystiek, geheel innerlijk hen doorlichtend, als hun kaarsen-glans de
dingen der buitenwereld. De goden-afstamming, door Homerus in breede
visioen-groeiingen gebeeld, was voor den vromen Griek oorsprongspunt van al het
bestaande. Zijn aandoenings-aard vlamde ópen voor zulke grandioze verbeeldingen.
De zon van Zeus was het alles-drenkende licht en de toorn van Zeus de alles
aandreunende goden-macht der hoogste wereld-openbaring. De vóór-christelijke
Plato, met een fijn psychologisch instinct, bracht zijn visioenen onder de hoede der
goden; de verheven homeriden omzongen in stoeten de scheppingsvisioenen, de
cyclische dichters en de dramatici plunderden de oer-pracht der mythologische
allegorie; zou het volk niet volgen, in heel zijn naïeve geweldigheid?
Toch bleef de apollinische zonne-geest onder de Grieken niet ongeschonden, want
de invloed van het barbaren-dom met zijn wulpsche wreedheid en woest-zinnelijke
dithyramben slaat een breuk in de apollinische voorstelling. De Griek had nog altijd
iets in zich voelen branden en zieden, dat naar voldoening smachtte en dat de gouden
droom-realiteit hem niet aanbracht. De Prometheusmythe, met haar verzinnebeelding
van het oproerig-menschelijke verstand, dat de goddelijkheid van Zeus wil gelijken,
wordt weer

1) Nietzsche beziet het ontstaan der godenwereld geheel apollinisch. Toch acht ik het noodig
te laten uitkomen, dat mijn, in deze pagina's gegeven voorstelling en karakteristiek der
mythologie, zich in wezen geheel losmaakt van de apollinische-dyonisische tegenstelling,
wijl de psychologie van het Grieksche ras, door Nietzsche daarin gegeven, me totaal subjectief
en ook voor een groot deel onjuist lijkt.
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eens verwerkelijkt, nu door de opstandigheid der gevoelens. De godendwang is hen
te fèl, en de orde te hoog, te zuil-vast. Ze begeeren de heete wankelingen, de zonde,
de levens-duizeling. De Barbaren naderen, slaan en worden geslagen. De indringing
der vreemde-volkeren-elementen veroorzaakt verschuivingen van geloof. Er krijscht
een bloedige rauwheid over het zachte land. De Barbaren, ruig en meedoogenloos,
ver onder de Grieksche cultuur, verwoesten de vrede der apollinische begoocheling,
besmetten de droom-visioenen met een opgewonden moord-mystiek en bloederige
geilheid van zinnen. Ook in den zang-zoeten Griek ontketenden zich de
natuur-hartstochten in vurige razernij. De Barbaren-volkeren, d.w.z. de niet
onderworpenen, met hun slurpenden bloed-dorst, hadden de levens-uitstortende
bachanaliën doen rondzieden over den bloeienden bodem, doorweekt van druivenbloed
en vruchtensap; ook de dionysische orgieën ontwaakten, en daarmee het besef van
de wereld-smart, de mensch-ellende. De heidensche toovenarij der Barbaren bracht
zinnelooze verwilderingen en sloeg stuipen van smart-opgewondenheid onder het
zingende volk.
De Grieksche tragedie werd geboren met haar oproerigsten en weer zich
intoomenden gevoels-opstand. Het vreugde-besef der Grieken kantelde, de tragiek
verduisterde den zonne-god, de beneveling en de smart-verdooving omdonkerden
de allegorie. Apollon zou een nieuwen draak te beworstelen krijgen, nieuwe cyclopen
te vermorselen hebben: de visioenen der wereld-smart, de voorstellingen van den
menschelijken ondergang, de melancholie der ontgoochelde, angstige massa. De
dionysische vervoering sloeg uit beneveling, en de apollinische droom-verblinding
brak. Soms bleef er een grillige dooreenvloeiing van dionysische bewustwording en
apollinische exaltatie. Het weggoochelen der smarten was altijd een stille knaging
geweest. Nu omwoelde het brandende kouter van hun hartstochten 't rulle leven.
Apollo mocht de hemelruimte meten en de zon doen uitstralen als een alles-zengenden
vloek; hij mocht den dans uitlokken en de melodie zingend doen schuif'len tusschen
de voeten der rei-kluchtigen; hij mocht de licht-glorie van den dag uitspannen in de
hoogste hemelpoorten, óver de wereld,.... ook de oogst-slempingen en wintergetijen
heerschten in Dionysos. Uit den dienst aan den wijngod, ontstond de schrik voor de
verbloemde realiteit. De Cithara van Apollon had te luid haar zingende tonen
versprenkeld in het licht. Bacchus, de zwaar-
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gelokte, met zijn bloeienden lach, stond óp, met zijn wijn-bedwelmingen en zijn
druivenbloed. Nu sloeg de levens-blijheid óm in zinnen-bezetenheid, in een
dionysischen roes. Als in een woud-brand, zoo groeiden en lekten de
hartstocht-vlammen aan en uit. Bewustzijn van persoonlijkheid verzonk in het hoogere
besef van saamvloeiing met het Al. De zingende nachtegalen die Apollon beflonkerden
met het kristallen gejoedel hunner keeltjes, zwegen, want Bacchus, de omkransde,
de verscheurde en weer in het leven teruggevoerde god, waggelt vóór.
Waar blijven nu de gifpijlen van Zeus zonne-zoon, tegen de verhittingen der
dionysische hymnen? Met zijn orakelend onweer van bange voorspellingen is Phoebos
nu zelf machteloos tegen Dionysos, wijl in hem de natuur-mystiek van den tot waanzin
aangloeienden menschelijken hartstocht, de genots- en smart-bedwelmingen, veel
ontzagwekkender en dieper worden uitgedrukt, dan door de blind-slaande vreugde
van oppervlakkigen apollinischen roes. Dionysos is om-zegend van den zang der
Thyriaden. Hij is het ziedende wijnrood, dat door de oogen der drinkers vlamt; hij
is de god der vruchtbaarheid en van den wellust-roes, en toch heeft geen wezen zoo
hevig het lijdenswee doorleefd als hij.

III.
Ook de Satyr verschijnt als het zinnebeeld der ontembare natuurgeweldigheid, en
het koor schiep de groote tragedie der Grieken. In de aanschouwing der Satyrs
herleefde de uitgelatenste natuur-mystiek, de aanbidding van het oer-teugellooze.
De Satyrs zijn de voortjoelende dragers van Dionysos' bloed-purperen losbandigheid.
Bacchus, de razernij der dronkenschap van den oer-driftigsten wellust. Voor de
verbeelding en de sensatie der Grieken was de Satyr de belichaming van het
breidelloos-genietende, het ongetemde natuurleven. Het dooreengekronkelde en
saamgewortelde net hunner ongeknotte driften droeg Dionysos. Hun half-dierlijke
gestalten verzinnebeeldden onmiddellijk hun ontspruiting als sensueele wezens. In
den Satyr culmineert zich de oerkrachtige, door geen beschavingsschaamte verminkte
sexueele verrukking als niet geïdealiseerde hartstocht, als naakt-harige drift, ontembaar
en van een maatlooze hevigheid. Zij zijn de schuimende inslurpers van het ziedende
zinsgenot, de vurigste wellust-groeiselen van een teeltdriftige bezetenheid. Maar na
bevrediging kennen zij het heimwee,
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het huiveren in de eenzaamheid, het lokkend-vurige en zoet-spelende van den
áánnevelenden zwijmel. Zij zijn de adem van het bosch, de geur van den wind, de
klaroenende geluids-schal der bergen, de teugellooze zwervers en zwevers op
fluit-tonen. De voorstelling der Satyrs is meestal van een uitsluitend-grove
zinnebeeldigheid. Bij de bekrompen vertolkers der mythologische visioenen, verschijnt
hij als een sluw-wulpsch bronstig diermensch, angst-aanjagend met zijn geitenooren,
bokspooten en trilstaart, in de wilde, verhitte hartstocht-oogen den rooden gloed van
wijn en vuur der minuitspattingen. Ze befluiten den rei-dans en gieren van woeste
levensdrift. Ze zijn daar de spottende, bandeloos-vroolijke gezellen der voortplanting,
den geilen mond hijgend-open van nooit-kwijnende passie. De bekrompen
interpretators der mythen zien slechts de wijnbekers gloeien, hooren slechts het
slempende geslurp der Dionysos-verheerlijkers. Maar Nietzsche, die de Satyrs onder
zijn literaire broed-machine even doet herleven, beziet ze dieper. Vergeten we nóoit
dat de Grieken al hun hartstochten, bedwelmingen, angsten en smarten in beeld
brachten; in visioen bestaarden. Zij hadden geen lyrische catharre, gelijk de moderne
dichters. Ze verkuchten geen poëzie, maar ze waren de poëzie zèlve. Ze schiepen
zich van ieder onbegrepen verschijnsel een goddelijk of half-goddelijk-menschelijk
phantoom. Ook de Satyrs verschenen met het blaker-vuur van hun teelt-hartstocht
doorschroeid. Maar óók met hun klagelijke en speelsch-droom'rige zachtmoedigheid
en met den wijsheids-humor der dronkenschap in den boertigen zang. De regen die
de van zon-gemartelde landouwen drenkt, het is hun poëzie; de maan-idylle en grol
der dartele minnarij, het is hun aard; de akker-bevruchting in rijpende heerlijkheid
en vettigheid uitgistend, het is hun wezen. In den Satyr aanbidt de hoogere Griek
wèl de woest-exalteerende natuurdriftigheid, de losbreking en vrijmaking van iedere
passie-beknelling, vereert hij het hartstocht-zèngende, den mystieken roes der
natuur-bezetenheid, verheerlijkt hij den blanken wellust van het ongeschonden naakt,
de ongebondene, in zinne-vurigheid, levens-kracht en levens-genot, uitwisselende
natuur-vrijheid, door geen maatschappelijke wet getoomd, geen schaamte beboet,
geen huichelarij doorschimmeld, - maar óók zijn ze voor hem de Dionysos-broederen,
de saamdringende stoeterij der begeer'gen, die niet alleen wijn meeslurpen en nimfen
lokken, maar ook diep meeleven in de troosteloosheid van hun gefolterden god.
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In hun roode waggelingen en schuim'rige beschonkenheid tintelt de geest der oude
natuurwijsheid. Silenos, de oude Satyr, hun aanvoerder, is nog iets méér dan 'n
bezopen lobbes. De Orphische symboliek heeft de diepheid van Silenos gevoeld en
hem als een diepzinnigen peinzer vereerd, die onder loozen lach en lodder-taal zijn
innigste en doordachtste woorden rondstrooit.
Naar dien orphischen maatstaf moet ook heel de Satyr-mythologie beoordeeld
worden; dan zijn ze niet meer alleen de dronken en slempende geleiders van Dionysos
en Pan, maar de oer-innige, onbewuste leefkrachten der schaamtelooze natuur,
geschapen door de Grieksche verbeelding met een goddelijke argeloosheid. Ze hebben
er het onknelbare van hun onbewusten natuur-drang in gebeeldhouwd, hun
vlammenden triumf op het woelende leven en op de overal rondgistende
aard-vruchtbaarheid. Niet de Satyrs, maar de mènschen hebben den eeredienst aan
Dionysos weer òm doen slaan in een waanzinnige, mystieke vervoering, een
doldriftige opgewondenheid, aangehit door sexueele perversie, de razende bachanten
tot voorbeeld; de mènschen alweer hebben het apollinische wezen geharpoeneerd,
omdat ze de onbeheerschte, hevige smart begeerden, nog veel meer dan de vrede der
blijheid.
Want Dionysos is vooral het symbool der tragiek. De heele natuur-mystiek òm de
Dionysos-geboorte heengewebt, is er een van pessimistische menschelijkheid en
diep inzicht in het korte bestaan der vreugde, tegenover het vernielingswerk van den
alles weg-moordenden dood. Nietzsche heeft de Dionysos-mythe niet in heel haar
prachtige symbool-klaarheid ons voorgesteld, wat toch wel noodig zou geweest zijn
voor de diepere gronding van Schopenhauer's muziek-philosophie òp de dionysische
vervoering.
Als held en god vereerd, duikt Dionysos òp uit het apollinisch visioen, als de
menschelijke smart, de levensbloei en de levensvernietiging. Dionysos wordt
voorgesteld als vaneengereten en verslonden door opstandige titanen. Alleen zijn
lillend hart wordt door Athena naar Zeus teruggebracht, en deze doet zijn zoon, door
inzwelging van het bloedende hart, herleven. Op Dionysos wreekte zich de
opstandelingenwoede der titanen tegen Zeus. Ook roovers poogden hem te
bemachtigen, maar daar doet de god zich kennen in de verschrikking eener
leeuwgestalte. In ieder deel van zijn leven is Dionysos bedreigd en weer
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gered. In hèm manifesteerde zich de wisseling der natuur-getijen. Het is de heerlijke
mythe der eeuwige weerkeering en van het vruchtdragende leven. Dit is de
plotseling-naar-vóórschietende zinnebeeldige lichtwerking dezer fabel, van een
episch-dramatischen bouw. In Dionysos gaan de geheimzinnige tochten der
jaargetijden rond; de zomer in zijn brandenden bloei; de herfst met zijn aftappenden
wijnoogst en zijn stervend goud; de winter in zijn nevel-grauw en storm, de lente
weer in haar bloesempraal. De allegorie van zijn figuur heeft weer een
dubbel-karakter: het zinnebeeld der komst en verslinding, de vaneen gescheurde,
wiens hart alleen bleef stuiptrekken, en de herboren natuur, de golf-groei der
seizoenen, de geheimheid der natuur, waarin dood op bloei, bloei op dood volgt.
Diezelfde allegorische figuur, met zijn stuiptrekkingen en pijnen, zijn kreuningen
en smartelijkheid, is de figuur der herleving en van den krankzinnigen
uitspattings-roes. Zijn beeltenis verteert in den gloed der uitgegiste wijnen. Hij doet
de vurige en bezwijmelde Grieken saamstroomen in geestdriftige massa's. Uit zijn
feestende vreugde-dronken ontstaan de tragisch-heroïsche woord-zangen der koren,
de opzwiepende dithyrambische verzen, en heel de allegorische stoeterij eener
schitterende vormen-plastiek kwam zich verzinnelijken in rei-muziek en
spelvermommingen. Satyrs, Centauren, Bacchanten, Mainaden, verdringen elkaar
in koortsigen uitleef-drang. Dionysos doet de hooge verbeelding werken en den
alles-aanzingenden weedom naar het onzienlijke. Dionysos troont temidden der
volksrazernij. De uitstroomende hartstochten verdooven hem met een invloeiend
zaligheids-gevoel. Zijn wezen doorsiddert de jubelende massa's met een
zinlijk-godsdienstige verrukking, en omgekeerd doorschokt hem het zingend getier
der hysterische feestvierders. De mitra, om zijn lokken, vonkt, en een zoete
verzadiging van zwijmelend genot doorrilt zijn lichaam; een dauw waast om de
half-geloken oogen, zijn blik sterft in bevrediging.
Zoo lokte de dionysische dienst de ontroerde dichtergeesten tot het spel der comedie
en tragedie. Want de kiem-vreugde huifde in de slagschaduw van den dood. Wat
ontkiemde bloeide, wat bloeide verdorde, wat verdorde werd weer hèrschapen. De
mystieke kringloop der dingen in hun ineenschakeling, de wil ten leven, altijd weer
verschijnend na verslonden te zijn geworden: Dionysos,
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onbewust drager van de Schopenhauer'sche wils-voorstelling. Dionysos, tot
kunstenaars-ontroering geworden, de tragische kern der wilswerkingen uitdrukkend,
gelijk de muziek universeel, algemeen, onbestemd van 't eeuwige verhalend, het
onkenbare, het eindelooze.
In dit merkteeken der universeele smart-bewustwording ontstond de tragiek,
overrompelde ze de optimistische aanschouwing. De groote dichters kweekten de
voorstelling, dat het schoonste eens zou vergaan, het edelste zou verkwijnen, dat het
leven met zijn blinde wils-werking brak het gebrokene, bijeenbond het reeds geknelde.
Die wil objectiveerde zich in ieder groei-proces, en daarom ook leek de dionysische
eeredienst drager van den mystieken, ondoorgrondbaren wereld-wil, sprak het
levens-bewustzijn zich daarin uit als in de muziek, die ook, zonder voorstellingen
en concreties het onbestemde, het eeuwige der dingen teruggaf. De aristocratie van
den Griekschen lenigen geest werd in zijn fantasmen en gevoels-vervoeringen, door
den Hegel der Oudheid, den begripsmachtigen Socrates gehoond, maar vóór dien
was het gevoel van saamsmelting mét, oplossing in den cosmos, van een ruischende,
weemoedige zekerheid. Daarin vond Nietzsche den grondslag der muziek, z.g.
verklaard door het Schopenhauer'sche wils-object, de muziek in haar begripslooze
abstractie, zelf afschijn vàn dat eeuwige, het onzienbare in harmonie en melodie.
Zoo voert Nietzsche, geheel omschenen dóór den speculatieven ideeën-bloei van
Schopenhauer's wils-metaphysiek, ook de wils-objectivatie dóór tot de ontstaans-kern
der antieke tragedie. Eerst veel later zou hij, zonder ooit echter afzonderlijk de
muziek-philosophie te weerleggen, de heele wils-leer met een toorn-vloek verwerpen.

IV.
Zoodra beduid kan worden, dat de onderscheiding tusschen dionysische en
apollinische levens-conceptie nooit in de ziel der Helleenen, alleen in 't
voluptueus-fantastische hoofd van Nietzsche bestaan heeft, geboren uit de nerveuze
worsteling zijner eigene broos-subjectieve natuur met optimisme en pessimisme,
tuimelt heel zijn volks-psychologie en de daarop gegronde muziek-aesthetica, ondanks
fonk'lend wijsgeerig schoon hier en daar, in de horizon-
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wijde voorstelling. Toch kan het klaaglijk gezang van den dichter, dat zich mengt in
den paragraaf-dreun der philologische geleerdheids-theorie, de felle
onwaarschijnlijkheid der bespiegelingen niet redden. Een zijner grootste - en wat
méér zegt - meest bevoegde bewonderaars, erkent zèlf gretig de mooglijkheid, dat
Nietzsche's ideologie over de Grieksche ziel, geheel zonder objectief-historische
beteekenis kan blijken te zijn. Ik zelf acht veel gephilosopheer en gepsychologiseer
over massa-ziel en volkeren-leven van zóó ver weggewentelde tijdkringen,
hypothetisch spel, indien men althans de hypothese niet meer als een fantastisch
decoratief van vurigen verbeeldings-wellust, doch als objectief-historische
werkelijkheid ons wil opdringen. De raadselachtige omsluiering der voorbij-getrokken
tijden en 't hevig gedruisch der klare werkelijkheid, ligt verstild in het diepste
retrospect van het oneindige. Wij vermogen slechts met schimmen te spreken. De
gansche Helleensche Oudheid doorvoelen wij met ònze moderne sentimenten en
ontroeringen, hoe evocatief de verbeeldings-werking van onzen terugschouwenden
geest ook functioneert. We staan eeuwig tegenover het groote, beangstigende zwijgen
van het Verleden. Wij kúnnen ons nimmer uit den greep van eigen tijd-gebeuren de omhúllende middenstof van ons tijdelijk Zijn - loswringen. We kunnen éér
lichtstormen over de zon zien vlammen, dan één levenden adem van de Oudheid
vangen. De Helleensche ziel in haar geboorte en heimvolste levens-werkingen kunnen
we nooit doorpeilen. De schuts-engelen der legenden zijn zèlve den eeuwigen slaap
ingeslapen. Wat we over hebben dat is: haar arbeid, dien we met ons ziels-bestaan
omlegeren en beklauteren. De historische gissingen verdolen ons in mysteriën, die
gloeien als sulpher. De snijtand van den tijd heeft ons wat verbrokkelde plastiek
overgelaten, rompen, tronken, geschonden tempels, fries-fragmenten,
monument-beitelingen, hooguitgroeiende zuilenrijen, brons-gietsels, gewonde
sculpturen, gerammeide overblijfselen van monumentale beeldhouwkunst en heerlijk
ceramiek, met de bloeisels der schoonste ornamentiek. Daaruit moeten we het
zon-begoten leven der Helleenen reconstrueeren. We grabbelen in geheimenissen.
Alleen positivisten als Taine schijnen nuchter te snuffelen in de verborgenheden van
den Oud-Griekschen tijd en koelen de verhitte verbeelding aan zwierig en luchtig
gekeuvel over de zeden-tijdperken der groote plastici. Maar.... we grabbelen in
geheimenissen. Daarom al is het boertige dwaasheid
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en zot-gekleurde waan te denken, dat een moderne geest diagnostisch, van ónze sfeer
uit, in staat zou wezen de Grieken aan een formatie van hun innerlijkste schoonheidsen levens-bewustwording te helpen; daarom is 't bonte onzin en narren-geklap te
veronderstellen, dat deze ooit door éen onzer kan worden geformuleerd. Andersom,
de Grieken hielpen den hongerigen theorist en woedenden paradoxist Nietzsche aan
een inzicht, dat hij, in wilde verrukking wou octroieeren als het nieuw-ontdekte,
diepste levens-beginsel der schoonheids-begeerige Helleenen. Maar zooals de Grieken
hem hielpen aan een theorie der ‘eeuwige wederkeering’, die hij moderniseerde met
behulp eener algebra-achtige dialectiek der ruimte-aanschouwing, en in den
fundamenteelen opbouw der Dionysos-mythe al een allegorische belichaming krijgt,
zoo hielpen zij hem aan een psychologische theorie, waaruit hun wezen éérst heroïsch,
dan tragisch kon worden verklaard.
Is het mooglijk innigst tijdleven en aard van een Oudheidsvolk anders dan
hypothetisch te doorschouwen? Stellig nièt. Verdichte voorstellingen zullen alle z.g.
doorgrondingen van de volksziel blijven, en ongeveer staan tot de voorbijgegane
werkelijkheid als het substantie-begrip tot de eigenschappen der dingen. Er zullen
duizenden opvattingen bestaan van de Grieksche ziel, geheel naar persoonlijken aard
en aanleg òmgevormd. Volks-psychologie berust niet op een wiskunstige rede-basis,
wordt niet vastgehaakt aan een getallen-leer die in haar innerlijke wezen een
onvergankelijke waarheid inhoudt. Integendeel, ze is afhankelijk van onze
zintuigelijkheid, en niet, gelijk de groote kerkvader Augustinus al bewees, van de
mathematische waarheid, een buiten de zinnenwaarneming tot ons indringende
wetenschap. We kunnen wel, als een kleine kangoeroe in den moederzak, knus
voortschommelen tusschen de beenen der oude geschiedschrijvers, die ons overal
meesjorren, maar het woórd dat zij spreken en tot ons doen ópklinken is al van ons
gescheiden door eeuwen en eeuwen mensch-vervormend leven, en nergens is er,
buiten onze subjectiviteit, een geestelijke contrôle die ons de weifellooze zekerheid
geeft dàt we objectiveeren, dàt we wezenlijk dien tijd verstáán. Eén ziet licht violet,
een ander donkerrood, 'n derde hel-oranje... 'n vierde regenboogglanzen. Onder elkaar
schelden de geleerden hun antipoden uit voor kleurenblinden! Tót er een
vuurvlieg-achtig schitter-vernuft
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verschijnt, dat alle theorieën op den kop zet, om na 'n uur van opgeblazen leven zelf
in 't stikke donker te brommen. Zoo Nietzsche. We kunnen niet spreken van dé
Grieksche ziel, wijl het hooge wonder dier levens-innerlijkheid van toèn alleen
bewaard is gebleven in literatuur, beeldhouwkunst en philosophie, waarin de
massa-ziel zich op honderderlei wijzen straalbrekend facetteert, en ook op duizenderlei
wijzen wordt verwerkt, doorvoeld en begrepen. Voor mij b.v. bestaat de splitsing
tusschen dionysische en apollinische schoonheids-conceptie nergens in den Griekschen
geest, noch in de volksziel, en evenmin bestaat de, tot grondslag van
schoonheids-bewustwording genomen, philosophie van den eeuwigen Wil. Dat is
Nietzschiaansch-Schopenhauersche, geen Helleensche realiteit, beverig betast met
de voelsprieten eener vage intuïtie. Opgewonden vreugde-vertoon over het z.g.
terugvinden der wils-objectivatie in den dionysischen eeredienst, kan wel blijken
leege blijdschap te zijn om een schijn-vondst, van iemand die zoekt, zèlf 't gezochte
neerlegt, en voor anderen dan beweert 't ‘gevonden’ te hebben. Een goed historicus
beschikt over telescopische oogen. Nietzsche juist heeft den blik der bijzienden. De
historicus in Nietzsche lijdt aan cataleptiek, althans aan burleske
gewrichtsverstijvingen, hysterische krampen. Temidden van al zijn woelige
gedachten-gestalten blijft het verheven arm-beweeg van ontdekker der massa-ziel,
in standvastige onbuigzaamheid staan. De visioenair Nietzsche, heeft iets van een
goochelaar die met misleidende en bedriegelijke gebaren werkt, en in de blauwe
lucht grijpend met leege handen, toch vogeltjes vangt, metaal-gloeiend de veertjes,
en spartel-lichtende goudvischjes uit zijn palmen wringt. Toch bedriegt hij zichzelf
't meest, door te denken dat we zijn goocheltoeren voor werking van occulte krachten
houden. Nu hoor ik de opmerking al: hoe kunnen we loochenen dat Nietzsche's
voorstellingen en die van anderen, Grieksche werkelijkheid weerglanzen, als we zelf
vooropstellen dat geen sterveling uit dezen tijd een reconstructie van dat
Verleden-leven vermag te geven? Antwoord.... 't Gaat toch niet om het uiterlijk
karakteriseeren van hun schitterende, vurige, naïeve, vragende, verbaasde, onstuimige,
kwijnende, hevige of meedoogenlooze volksdriften en eigenheden, om den
algemeénen gang hunner hartstochten, maar om de essentie hunner innerlijke
levens-bewegingen. Ieder die zich waagt aan een opbouw van de Grieksche ziel, aan
een diepst-indringende verklaring van hun
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psychische wezen, hun geheimste gedachten, openbaart zich slechts zèlf in zijn
binnenste denkingen. Als de geheimenis van een comeet-glans, onnaderbaar in de
ruimte, zoo straalt dat Helleensche leven naar ons toe. Onze eenige aanschakeling
met de ras-psyche bestaat in 't bestudeeren van nagelaten arbeid, in ons opgenomen
met, door dit tijd-leven begrensd bewustzijn, daárdoor beheerscht, hoe vèr onze
terugschouwende geest ook de spanningen van zijn evocatieve macht uitzet naar het
Verleden. We zien het kristallisatie-proces altijd weer van buiten af, bestaren het
wonder der symmetrische vlakken met ontroerden eerbied voor zoo magistrale
harmonie, maar van den innerlijksten wordingsgrond weten we niets. Als de
beschouwingen zoo òp- en saamgedrongen losschieten als bij Nietzsche, dan hebt
ge al dadelijk het bewijs, dat de Grieksche, alleen een Nietzschesche ziels-uitleggerij
is geworden. Want Nietzsche's gansche geestesleven was één kamp tusschen de z.g.
dionysische en apollinische levens-bewustwording. Hij heeft de tragedie van 'n
eenling, met woelende warreling in zich, van elkaar vernietigende, om de heerschappij
kampende fantasmen, door heterogene gedachten-elementen, óvergebracht op de
cultuurontwikkeling van een heel volk, in welks z.g. dubbelwezen hij de geestelijke
verwantschap met zich zelf herkende.
Allereerst dient dus vooropgesteld dat iedere verklaring of deductief-dialectische
formuleering van den essentieelen levens-staat bij volkeren uit verre oudheid, altijd
volstrekt subjectief brein- en verbeeldingswerk blijft, hoe glinsterfijn het vernufts-web
van moog'lijken waarschijnlijkheden ook gesponnen is. Met een woedenden ruk aan
de slang-kronkelige wortels eener oer-cultuur hebt ge geen geschiedenis gegeven.
Ik zie een kindeke blond, grijpen naar purperen morellen in zon; de kersjes lachen
als haar begeerig gezichtje; de armpjes rekken, maar hoog in 't goudlicht hangen de
lichte morelletjes, purper en oranje; ze lachen wijl ze zich veilig weten. Zóó grijpt
Nietzsche naar een cultuur vol fonkelend licht. Dán speelsch als een kind, dán woest
als een grimmige aardwerker snijdt hij zijn spa in den grond, speurend naar
dooreengewarde uitwortelingen. Maar weer dient vooropgesteld dat Nietzsche, wiens
geheele philosophie de verpersoonlijkte gedachten-subjectiviteit is, blijkelijk wel
den minsten kans heeft de Helleensche ziel historisch te objectiveeren, op grond juist
van zijn geestelijke natuur. Want
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ondanks alle fijne vernufts-geslepenheid van zijn half-dialectischen, half
lyrisch-uitdagenden schrijftrant, kon hij het overbrooze van zijn subjectiviteit nooit
verdekken. Zijn dogmatiek, hoe wisselend en tot tegenstelling plots overzwaaiend
is te vraatzuchtig, zijn critisch kenvermogen te poreus. Van zijn geestelijk-zinnelijke
gewaarwordingen uit, richt hij over de wereld-wetten, terwijl hij zich niet bewust is
zijn eigen afhankelijke en nauw-ingeknelde plaats als denkend wezen, tusschen die
wereld-wetten. Het feit, dat Nietzsche door bekende philologen is gebeukt om zijn
visie op de Grieksche ziel en de cultuur, deert me niet, brengt me niet tot weerlegging.
Volksziel onthullen is, in 't algemeen, geen arbeid voor philologen. Men kan hen
evengoed verzoeken colibrietjes te vangen met een schepnet. Wat zij er tegen
Nietzsche uitgevloekt hebben heeft voor den psycholoog-kunstenaar geen waarde.
Daarom laten we Rhode en Wagner, Burckhardt, Overbeck, Gersdorff als verdedigers,
en Môllendorf, Ritschl, Ostwald en zooveel anderen als aanvallers, rusten. Ze zingen
niet valsch, maar eentonig en Wagner gebruikt in zijn verwrongen proza te veel
overmatige intervallen. Ik wil alléén tegenbeschouwing geven, en daaruit laten voelen
dat de analyse der Helleensche ziel in apollinische en dionysche splitsing, een felle
mislukking is, vooral in verband met de muziek- en wils-phylosophie van
Schopenhauer.
Over het ontstaan der Helleensche cultuur zijn de scherpste speurgeesten en vinnigste
paradoxisten aan het peinzen geweest; alèvel nimmer is een onwankelbare conclusie
gesteld. De vurigste Helleensche rei-dansers, in hun naakte stacie van een blanke
allegorie, konden niet vuriger dansen, dan de geleerden speuren. En zooals een groot
klavier-speler, op velerlei momenten, àl zijn wijd-uitstroomende levens-energiëën
saamgrijpt om ze met inéénvloeiende kracht over te storten in de oplossing van
heerlijke accoorden, zoo hebben de vernuftigste schouwers en dóórdenkers zich met
ziel en leven overgegeven aan de verklaring van den historischen rebus: Hellas'
wording. De groote oudheidkundigen Mûller en Curtius, hebben hun Dorische en
Ionische theorie al lang zien vervalen, het purperblauwig en zonnig kleursel van hun
hypothetische bedenksels onder de critiek zien vergrauwen en de theorie zelf
inéénzinken. Voor Curtius ontbloeide alle grootheid van Hellas uit den Ionischen
stam met z'n zee-bedrijf, z'n golvenzilte
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frischheid uit verre Oosten-landen, van Klein-Azië's kusten Griekenland inzwervend;
voor Mûller is echter de Dorische stam-vestiging de cultuur-oorsprong der Helleenen.
De Doriërs, dragers der Olympische wijsheid, koen, verheven volk, trotsch
voortschrijdend in hun witte kleedij, vol innerlijke kalmte en doorleefde vroomheid,
vormers van het schitterende Hellas. Hier de Doriër, als koene grondlegger van een
cultuur, daar de Ionische zeevaarder, in zich vereenigend Aziatisch en Europeesch
leven. Maar wat was er nu vóór Ioniërs en Doriërs?.... Verontrust die vraag,
professoren en hoogstgeleerde geleerden? Want àlles blijkt gissing en hypothese, tot
ten slotte Curtius zèlf erkent: alleen de topographie kan deze duisternis doorlichten.
Reinack en Schliemann, Hebbig en Burnouf, Rayet en Mûller staan te stotteren voor
de vraag, komen niet verder dan Azië of Europa. Tot èindelijk, met een treffelijk
werk Dr. Bérard opstond, en topologische oplossingen in den verrassendsten vorm
bracht. Uitnémend, zijn arbeid over de eeuwenlange, zich in wilde verwarring
dooreenstapelende gissingen omtrent den Helleenschen beschavings-oorsprong.
Zonder spitsvondige, tandradachtig insnijdende bewijsvoeringen geeft hij logische
oplossingen die verbluffen. Zooals een zonne-licht-waaier boven de donkre wolken
uitschiet, zoo straalt zijn inzicht boven de duisternis der vroegere verwarringen. Alle
soorten van uitspraken plaatst hij tegenover elkaar, om met al klèmmender kracht,
gesteund door topologische en historisch-philologische beschouwingen den
semitischen stam als eerste beschaving-aandragers der Grieken voor te stellen. Hij
vraagt wèl: wat was er vóor Ioniërs en Doriërs? Hier helpt niet alleen kennis van
Herodotus' woord. Uit plaatsnamen van Oud-Griekenland verklaart hij den
Semitischen oorsprong en in zijn boek over Les Phéniciëns et l'Odysée1), krijgt ge
een brok

1) Dit groote werk van Dr. Victor Bérard geeft een treffelijk-bewerkte historisch-topologische
stof. In L'Etude des origines Grecques (eeste boek) van Les Phéniciens, schrijft hij o.m. over
de nieuwe wetenschap: topologie: ‘Ce mot nouveau se comprend de lui-même. La topologie,
science des lieux, serait à la topographie, simple description des lieux, exactement ce qu'est
la géologie à la géographie Le topographe, en effet, usant de notre expérience actuelle ou
passée, décrit l'état des lieux, la surface des sites, tels que l'oeil des hommes les a vus ou les
a pu voir. De même, le géographe décrit les aspects de la surface terrestre dans toutes les
régions et à toutes les époques où l'expérience humaine nous peut faire pénétrer. Mais it faut
recourir au géologue si l'on veut connattre la nature intime de nos continents, la raison de
leurs dépressions et de leurs reliefs, les lois et les modes de leurs formations et déformations,
bref, l'histoire antérieure ou supérieure à l'éxpérience humaine, l'explication et non plus
seulement la descriptions de notre planète. Semblable à la géologie, la topologie nous
expliquera les descriptions que lui fournit le topographe. Elle classera d'abord ces descriptions
et répartira les sites en un certain nombre de catégories. Elle montrera ensuite comment telle
classe de sites correspond ou s'oppose à telle autre classe et comment telle catégorie d'habitants
appartient à la même forme de société que telle autre.’ Etc.

Groot Nederland. Jaargang 8

96
van zijn topologische (plaats-wetenschappelijke) beschouwingen. Uit het
buitengewoon vergelijkings-materiaal van deze studie, door den ziéner-theoreticus,
beseft ge eerst goed hoe ontzaglijk moeilijk de historische wording der Pelasgen is
te doorgronden, met hun heidenschen natuurdienst, vóór den wonderbloei hunner
lichtende mythologie; beseft ge hoe al die historische gissingen als duistere schaduwen
ons omsluipen. Maar nog dièper beseft ge, dat, waar onderzoekingen naar het
oorspronkelijke, concrete leven der eerste volksstammen in Griekenland,
wèg-schemeren in mythische en historisch-onontwarbare donkernis, het speuren naar
de essence hunner primitiefste ziels-toestanden, het abstracte bestaan, een nooit
oplosbaar probleem zal blijken. We kunnen met tien, met honderd toortsen, rood van
gloeilicht en grillig van glans-speling, den Nacht niet verjagen. Daarom al, is de
poging van Nietzsche om in den oorspronkelijken Griek van den Homerischen en
na-Homerischen tijd, een apollinische en dionysche levens-conceptie te onderscheiden,
een doodgeborene geweest, vooràl uiting van een opzichtige ijdelheid om
‘ontdekkingen’ te doen op psychologisch-historisch gebied, voor griezel-spook spelen
bij de doctrinaire philologen en doctorale spullebaas-grammatici.
We weten dat de Grieken stout-zekere redeneerders waren, symmetristen, realistische
idealisten en enorme plastici. Onder hen géén bloed-armoedige mystieke droomers
en ascetische zelfkwellers, als bij de Oosterlingen, maar ook geen woest er op
los-levende springhengsten als bij de Romeinen. Geen bleekzuchtige dwepers en
naar verontstoffelijking hunkerende heremieten, als bij de Christenen, maar ook geen
bloed-wreede perversie als bij de Barbaren. Ze waren geen levenlooze stapelplaatsen
van doode geleerdheid, maar groote levens-begrijpers, het woord en de redekracht
beminnend met vurige geestdriftigheid. Ze hadden hun levend rondloopende logiek
in Socrates, zoo goed als hun epischen beeldhouwer-ziener en hymne-zanger in
Homerus en Hesiodus. Ze hadden hun alles
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aanrandend sensualisme in de weelde-wulpsche lyriek van Sappho, de
hartstochtelijk-dronkene zangster der Lesbische vrouwen, die met haar zoete luit
heel Mitylene vol zilver-kabbelende klanken zong; ze hadden hun tragiek in
Aeschylos, die kampte met den jongeren Sophocles; ze hadden hun dichter-wijsgeer
in den transparanten, door Nietzsche zoo hevig beschimpten geest van Plato, in den
magistraal-ordenenden en hoog-uit encyclopaedisch-bouwenden, van Aristoteles.
Ze hadden hun Phidias en Praxiteles, hun tempelbouwers en vaas-bewerkers, en door
allen héén die geweldig stuwende zinnelijkheid vol kracht-slurpende en levens-gretige
hevigheid; in de Doriërs verplechtigend tot architectonische rust, schoon ook
uitstortend de ontroering in lyriek, in de Ioniërs versprankelend tot overal
rondvonkelend vernuft en dans-zwierige bewegings-cadansen. Zoo kennen wij
Griekenland met zijn bergbewoners, hoog, edel in stroeve manhaftigheid en
zelfbeheersching, zich intoomend tot deugd en vroom gevoels-bedrijf, en zijn
zeevaarders, luchtiger en lichtzinniger, meedragend in hun kleedij den zilten zeegeur,
in hun oogen den klaren lach van den oneindigen zonnehemel. Uit dat mengsel van
Doriërs en Ioniërs is de natuur-mystiek der Helleenen geboren. Want hun sensualisme
kon door mystieke vervoerings-vlagen overslaan in echt heidensch sensitivisme, met
zijn bloedenden terugslag in iedere schoonheidsdaad. Hun sensitivisme, dat was
eigenlijk de binnenin diep verholen ademende kern der volksmystiek, waaraan ook
de stoere Grieken offerden, menschelijk en bloed-warm, met al de angsten,
waanvoorstellingen en benauwingen der visioenairs en onbewust dramatiseerende
dichter-droomers, schoon in bedwang geperst door de classiciteit van den
oud-epischen heroën-tijd. Want zoodra niet in aanraking gebracht met
vreemde-volkeren-elementen, die de Helleensche cultuur door sociale tegenmacht
soms weerstond, er door overrompeld, of de ontvankelijkheid voor mystieke
vervoeringen en ongetemde verrukkingen laait open, verzwelgt zich zelf in een vuur
van bacchantische begeestering. Er is een wisselwerking waar te nemen tusschen
Oostersche mystiek en Helleensche heroïek. Daar is Lydië, Phoenicië, Egypte, daar
is al het gewoel van vreemde landen en vreemde volks-geloovigheid. De
Oostersch-Egyptische mysteriën krijgen voor de Helleenen, na het heldenleven der
Pelasgen, een blinkend-aanlokkende schoonheid. De Grieken besnuiven den geur
van den Oosterschen wierook en bedwelmende godsdienst-offers.
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Het nà-Homerische tijdperk is geestelijk van een ontzag'lijke kracht en diepte, en
toch werken er schurend tegenin, machten die stuwen naar ondergang en verfijning.
Beloch heeft van de economische omstortingen en sociale verschuivingen een goede
voorstelling gegeven, vooral van de vergroeiingen der religieuze geloofs-vormen
naar theïstische en atheïstische wereld-aanschouwingen. Daaruit vooral is de
verklaring der uitbreiding van den Dionysos-dienst af te leiden. De Griek was eerst
zonne-geest, die de levens-smart weerstond, overheerschte. Hij is eigenlijk nooit
slaaf van de goden geweest, nooit alleen van Apollo, noch alleen van Dionysos. Hij
heeft de onvergankelijkheid der natuur, in zijn Apollo-visioenen even gretig
vastgegrepen als in zijn veel later ontwikkelde dionysische dithyramben. Een
apollinische illusie die de werkelijkheid ondergroef, bestond evenmin in zijn brein
als een tragische, die de werkelijkheid in haar verafschuwing erkende. Want de heele
Homerische en vóór-Homerische wijsheid is m.i. reeds van natuur-mystischen
oorsprong, waarin al de volledige bewustwording van smart, ellende, vernietiging
en weerkeering na verdelging, verdelging nà weerkeering symbolisch was uitgebeeld.
De gansche schepping der mythologie is er het treffendste bewijs van. Men ervare,
hoe de eerste goden-dichters, hun hoogere krachten willen heffen bòven aardsche
afhankelijkheid, smart-vernieling en menschelijke, alles-aanvretende angsten; hoe
zij hun goden willen verzaligen in een geluks-staat, geheel tégengesteld aan de tragiek
van het menschelijk lijden en de schrik'lijke tragische rampen en lotgevallen der
aardlingen, en dat zij, ondanks die poging tot heffing hunner geestelijke almacht,
ook góden doen overvallen van rampen en bloedende smartelijkheid, van
verniel-hartstochten en tragische verdriets-knagingen. Daaruit al blijkt dat er nooit
een tragiek is geschapen door den dionysischen zielstoestand, wijl deze reeds bewust
en onbewust bestond in het z.g. apollinische visioen. Ze hadden láng vóór de z.g.
dionysische vervoeringen, lijk-schouwing van hun ideaal gehouden, maar de autopsie
geschiedde in 't verborgene. Sophocles en Aeschylos als tragici, drukken niets anders
dan instinct-werkingen, woelingen, gistingen en vergroeiingen van het Helleensche
leven uit, dat ook toèn, gelijk vroeger, beschenen trilde in den lichtvloed van het
Apollovisioen, en later ook duisterde, gromde en razernijde, onder den verwoestenden
rondgang der tragisch-doorwerkende dionysische
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hartstochten. Ook Homerus kende den slempenden wijngod, de tierende Mainaden
rond Dionysos. Ook het volk heeft dwars door zijn Apollo-aanbidding, het omrankte
hoofd van den drink-god toegelonkt en ook toen vlamde de thyrsos rond Bacchus,
en joelden de menschdriften los in wilde uitgelatenheid. Erwin Rohde, de tragische
vriend van Nietzsche, heeft gepoogd de Dionysos-mystiek onder Nietzschiaanschen
invloed te verbeelden, en stelde dezen eeredienst vóór als een geheel ingevoerde,
vreemd aan de oorspronkelijke Helleensche massa. Maar heel deze probleem-stelling
van een eeredienst-invoering, die tot razende opwinding en bacchantische verzwij
melingen leidt, lijkt me door en door voos en oppervlakkig. Want wat weten wij van
de primitief-heidensche mystieke aandriften der allereerste Grieken, en hoe kunnen
we die plotselinge uitvlammingen van een mystieken eeredienst anders verklaren,
dan juist hereditair moog'lijk uit innerlijke rasinstincten en van buitenáf ingeboorde
werkingen van geheel socialen aard? Dus niet, als een ideologische koestering van
een zeker schoonheids-visioen, dat ten slotte - wel 't allerkoddigste - geheel door
apollinische uitbeeldings-vormen tot uiting zou zijn gebracht, is de dionysische
zielestaat te waardeeren, als een bóven het pessimisme zich heffende illusie, gelijk
Nietzsche meende, maar als een uit erfelijk-sociaal ras-instinct naar buiten gebrande
hartstocht, reeds in vóór-Homerischen tijd menschelijk en tragisch geweldig aanwezig,
toen beheerscht door het heroën-spel der reuzen en kampende titanen, eerst later door
economische machts-verschuivingen ópdruischend mét de woeste golf-stortingen en
woelingen van het maatschappelijk leven. De Dionysos-dienst is dus niet de wekker
van den tragischen geest, die er al was, alleen ànders werkte op de massa, maar juist
de resultante van een sociaal verval, waarin de geestelijke ontbinding weerspiegelde.
Nietzsche ging uit van de voorstelling, dat in den diepsten geest van den Griek zèlf
zich dat gesplitste bewustzijn van twee schoonheids-visiën en twee
levens-aanschouwingen openbaarde, d.w.z. van den Griek die bij het scheppen der
tragedie zich Dionysos alleen als tragische held verbeeldde. In Dionysos gloeit de
demon, van een wreede gepassioneerdheid, en de wijze heerscher om beurten; in
Dionysos de manifestatie van den zichzelf vernietigenden en weer terugkeerenden
levenswil. Ten slotte is de diepste aard van den Griek voor deze
metaphysisch-speculatieve onderscheiding geheel ongeschikt ge-
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weest, en openbaarden zich niet illusies en voorstellingen van den
tragisch-zich-bewustwordenden geest, maar alleen sociale woelingen, die tradities
ontwortelden en oude geloofs-vormen vermorzelden. Wat Nietzsche in verweekte
fantasie voor een Grieksche droom-illusie aanziet, een naïeve levens-verheerlijking
bij de Homeriden, een levenssmart-erkenning bij de laat-Grieken, is in diepste wezen
een sociaal verschijnsel dat met veralgemeening van de wils-theorie en de z.g.
individualisatie van den apollinischen geest niets uitstaande heeft. Dr. Goldstein
heeft aangetoond, dat Nietzsche in zijn beschouwingen over het ontstaan van 't
Christendom gezotteklapt heeft als weinigen. Wat Nietzsche daarover aan
wijsgeerigheid gaf, beziet hij ongeveer, als een halfslachtig woelen tusschen een
mechanisch-monistische en naturalistische wereld-beschouwing, terwijl hij
mee-grabbelt in de nageboorte eener speculatief-Hegeliaansche begripsanalyse. Zoo
onhistorisch in merg en been is voor mij nu ook zijn verklaring en ontleding der
Oud-Grieksche ziel. Hier en daar heeft zijn woord het heimnisvolle van roode rozen
in schemer-vertrek, maar plòts schieten de kleuren in een hel licht van woedende
opzichtigheid en pronkerigheid dooréen. De Griek is nooit tot dieper bewustzijn van
zijn smart geraakt door vlijmender indringen in het Dionysos-symbool. Hij heeft ook
vòòr dien den rooden wellust gekend, en de tragische verdierlijking van het sexueele
instinct. Hij begreep niets van den universeelen wereld-wil tot openbaring uitgestooten
in den Dionysos-dienst, al kreeg de godheid Bacchus een latere, even intense
verheerlijking als Apollo. Noch in de smart-verbloeming, noch in het zich één-voelen
met het Heelal en den wereld-wil, door de onverdelgbaarheid der natuur-verschijnselen
te omvâmen, kan de Griek in zich een scheiding hebben gevoeld tusschen Apollo en
Dionysos, wijl de smart-vermof'ling nooit inhem bestaan heeft, - de mythologie met
haar honderden voorbeelden, - en hij, om zoo te zeggen, Dionysos reeds in Apollo
heeft zien rondwoelen. Maar toén hield hen de sociale opbloei van de stammen bijeen,
hield hen de gebondenheid van 't classieke in evenwichtigheid. Ze hadden de
levenssmarten nog niet in zinnelijk zelf behagen uitgezongen in lyrische strophen,
maar wèl ondergaan.
De Dionysos- en de Apollo-dienst zijn niet op elkaar volgende, in diepste wezen
tegenstrijdige vormen van het innerlijk Grieksche leven, maar wisseltoestanden,
gelijktijdig voorkomend in één levens-
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staat. Alleen is de latere uitbreiding van den Dionysos-dienst tot razernij- en
waanzin-uitspattingen bloederig besprenkeld met de drift-schuimingen der
ontbindende verdorvenheid, toen reeds de economische decadentie de Helleensche
maatschappij inwendig vervoosd en versaploosd had. Een pervers-wellustige als
Alcibiades, vriend en aangebedene van Socrates, kenschetst een gansche zedengroep.
Voor zulke voluptieus-verhitten was de doorgloeiing der Dionysos-mystiek een
nieuwe bedwelming. Ze droegen het bloedige stigma der depravatie en der losbandige
verziekelijking op hun schoone hoofden, en vonden behagen in de fijne wellustigheid
der sophistiek, als hun dansers in het hoogste bewegings-schoon en de rhythmische
lichaams-lenigheid der heerlijke knapen en jonge vrouwen.
Wanneer nu de onderscheiding wegvalt dat de Helleen zichzelf begoochelde en
om den tuin leidde, het pessimisme afweerde met den apollinischen droom, dan valt
óok weg de zotte ideologie, als zou de z.g. apollinische droomer zich in zijn
schoonheids-bewustzijn individualiseeren en buiten de werking der universeele
levenswetten en den cosmischen wil plaatsen; valt óok weg de geboorte der
dionysische visioenen, als tegenstelling van het individualisatie-beginsel, met het
universeele; valt óok weg de erkenning der muziek als de onredelijke, onbestemde,
onlogische, aan geen bepaalde plastische vormen gebondene vrije kunst, de eenige,
die door haar uitdrukking van het wilsprobleem tot de tragiek ingaat, gelijk de
dionysische dramatiek, wijl zij zelve zou zijn de oorspronkelijke wil waarop de
Cosmische wording van alle levens-verschijnselen berust.
(Wordt vervolgd.)
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Gedichten
Door P.N. van Eyck.
En nòg: te denken dat één uur van leed
Uw mat gelaat met tranen kon bestroomen,
Dat ook naar U de droefheid was gekomen,
Die men verheelt, maar nimmermeer vergeet,
Dat thans ook gíj diep in den hof der droomen
Verdwaald waart naar de laan, die niémand weet,
Dan zij, wier hart, van dórre treurnis heet,
De koelte zoekt der milde regenboomen, En àl de haat, waarmede ik om Uw hoofd
Mijn wreede woord als vuurge sintels strooide,
Verkommerde, als een ster in morgenlicht;
En 'k droeg, verdroefd, den glans op mijn gezicht
Van eene liefde, als nooit één oog vermooide,
En zúlk erbarmen, als niet één gelooft.
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Zooals de steen in 't doffe goud,
Dat glad-geringd mijn handen siert,
Dien mijmerenden droom van licht,
Die in den blanken middag tiert,
Ontroerd beluistert, en, verblauwd,
Langs 't goud een peinzend glanslied dicht,
Zoo glanst, nu Ùwe mooglijkheid
Gelijk een ster mijn oog beschijnt,
o Liefde, een gloed langs mijn gelaat
Van zóóveel teerheid schier verkwijnd,
Dat heel mijn ziel van weemoed schreit
En in Uw zilvren vrede gaat.
O glanze, o bloeie, als de avondlucht
Van maanlicht weent, Uw lach zóó zacht
En lavend door de schemering,
Dat mijne ziel Uw komst verwacht
In 't wit verpuurde droomgenucht
Van een doorschreide sluimering.
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Praeludium Crepusculare.
De lampen branden bleek.... zacht zweven door de zaal
De gele glanzen om, en tinten hunne kleuren
Zóó teeder-fijn in 't late grijs en 't herfstig vaal
Der zoete schemering, dat, zweeg het brooze neuren
Van de eene fluit, en 't donker lang-gerekt gesuis
Der stemmen tháns alreeds, de stilte zoude zingen
Gelijklijk week verweend in dit doormijmerd huis
Als een beminnend hart, dat zijn herinneringen
Glimlachend overpeinst en schrei-zingt van verdriet. Gelijk een jonge vrouw, die in den avond, droomend
Om veel geheime vreugde en neurend lied na lied,
Haar kruik vult aan de bron, en traagzaam wederkomend,
Het water dragend naar de reeds verzwarte hal,
't Heel langzaam schenkt en stort, zóó vult de murmlende avond
Aan de fontein des tijds haar aarden kruik en zal,
Terwijl zij om ons heen, de geurge stilte lavend
Met hare zwijgenis, haar eigen zijden kleed
Te zamen vouwt en ruischt, haar grijze duisterheden
Doen vlieten door de zaal, die, wachtend en gereed,
De zegening verwacht van haar gewijde schreden.
Dan zal in deze stilte 't lang verwacht concert
Gaan klinken naar mijn oor en mijn gemoed ontroeren....
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Gelijk een hooge gast, die ééns ontvangen werd
En welkom wederkeert: veel vreemde vreugden voeren
Zijn volle wagens aan, die mild en rijk belast
Door een weldadig vorst, heenrijden naar mijn deuren:
Hun schat en specerij zal, hoog tezaam getast,
Met zwaren loomen reuk mijn gansche huis doorgeuren,
En in 't vervlieten van den kalm doorslapen nacht,
Vangt, waar de wierook waart rondom mijn blanke sponde,
Mijn ziel een kleurgen droom, die tot de morgenstonde,
Van zilvergrijze dauw omwasemd en verzacht,
Door weeke tranen heen in haren wéemoed lácht.
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Alla mia Sorella.
Gij waart, dat uur, een teeder beeld
Van wat mijn ziel niet worden mocht,
Gij droegt, heel stil en onverheeld,
Den een'gen glimlach dien ik zocht.
Gij zat aan 't open avondraam
En zweegt: gij zaagt bij schemerschijn
Twee kleine bloemen, dicht te zaam,
In 't ranke vaasje op 't blank kozijn.
En om uw nauw gesloten mond
Gleed, zusterken, een glimlach heen,
Dien ge enkel voor U zelve vondt,
Daar ze uit Uw ziel naar boven scheen.
Geen gloor van vreugde om éénig ding,
Dat wanklend uit de wereld rijst,
Geen broos bewuste erinnering,
Die 't zoet genoten leven prijst.
Gij droegt den ongeweten lach,
In wiens ontroerde lichternis
Ik déze simple wijsheid zag:
Dat leven vreugde en schoonheid is.
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Een glimlach, rijk aan zekerheid,
Gerezen uit den diepsten grond
Der ziel, en als een glans gespreid
Rondom de vrede van Uw mond.
Gij waart, dat uur, een teeder beeld
Van wat mìjn ziel niet worden mocht:
Gij droegt, heel stil en onverheeld,
Den een'gen glimlach dien ik zocht.
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Verwachting
Door Anna van Gogh-Kaulbach.
Kleine Elly stond in de kinderkamer, met haar pop in de armen; haar tengere, soepele
kindlijfje wiegde licht cadansend mee met het slaapwijsje dat ze neuriede, 't hoofdje
wat gebogen in lief moederlijk neerzien op 't geschonden poppegezicht.
Ze zong op het wijsje hare eigen woordjes, telkens herhalend: ‘als ik vijf jaar ben,
vijf jaar ben, krijg ik 'n pop, 'n pop, 'n Japansche pop; als ik vijf jaar ben,’ en
intusschen bleef ze kijken naar de verwezen starende poppenoogen, als verwachtte
zij, dat die zich zouden sluiten onder haar zingen.
Eindelijk hield ze op, begon te praten, wijs-moederlijk: ‘nu, als je dan niet slapen
wil, kind, zal ik je maar wat vertellen.’ En, in haar stoeltje, de pop nu rechtop op
haar schoot, vertelde ze: ‘als ik vijf jaar ben, krijg je een zusje; dat ziet er héél anders
uit dan jij, want 't komt hier heel ver vandaan. 't Is een Japansche pop, zie je. Mammie
zegt, dat ze eerst met een groot schip komt, en dan brengt de post der hier.’
Ze sprong op, tripte naar het raam dat over de duinen uitzicht gaf op de zee. ‘Zie
je’, praatte Elly door, de pop rechtop voor het raam houdend, ‘daar over de zee moet
't schip komen, dat de Japansche pop meebrengt. Tante Anna heeft 't geschreven.’
Elken dag vertelde ze dit aan de pop, sinds Mammie het haar 't eerst verteld had;
dat was al lang geleden, toen tante Anna pas naar Indië was gegaan.
In Elly's hoofdje was die beloofde Japansche pop geworden tot iets sprookjesachtig
heerlijks; haar kindjes-fantasie zag hem als een wondermooi ding, dat niets zou lijken
op hare andere poppen, en ook eigenlijk niet op de beschrijving, die Mammie er
telkens
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weer van moest geven. 't Had moeite gekost eer zij het woord: ‘Japansche’ kon
onthouden, maar nu was 't ook vast in haar hoofdje; ze vond 't nu prettig om het
telkens weer te zeggen, zoo maar voor zich heen, en dan te denken aan de pop, die
komen zou als ze vijf jaar was.
Aan iedereen waar ze van hield, vertelde ze er van op half gefluisterden toon van
geheimzinnigheid, en als de jongens, die ouder waren, uitgingen, en zij thuis moest
blijven, troostte zij zich door te zeggen: ‘Ik krijg toch de Japansche pop.’
Elken dag vroeg ze wanneer ze jarig was; nog twee weken, had Mammie gezegd:
nog tweemaal moest 't Zondag worden, als de jongens den heelen dag niet naar school
hoefden. En zou ze dan 't groote schip zien, hier uit 't raam? Ze zou goed kijken of
de post aankwam over de duinen met de pop.
Elly luisterde; ja, Mammie riep haar aan de trap.
Vlug tripte ze naar beneden, de pop nog in haar arm.
In 't salon zat Mammie met eene vreemde dame; lief zag ze er uit, vond Elly.
‘Daar is ze,’ zei Mammie.
‘Zoo, is dat Elly?’ vroeg de vreemde dame, stak de hand uit. Elly gaf ook haar
handje, zei beleefd, zooals ze geleerd had: ‘dag mevrouw.’
‘Weet je van wie ik kom?’ vroeg de vreemde dame. ‘Van tante Anna.’
Elly's oogen sperden wijd open. Van tante Anna... daar moest de Japansche pop
vandaan komen. Deze mevrouw was toch geen Japansche pop?
De pop gleed uit haar arm; groot staarden de klaar-blauwe kinderoogen de
bezoekster aan.
‘Ken je tante Anna nog?’
‘Ze praat elken dag over haar, niet Elly?’ zei Mammie. ‘Kom kindje, wat sta je te
kijken?’
‘De Japansche pop,’ fluisterde Elly plotseling met iets angstigs in hare oogen.
Nu lachten Mammie en de vreemde mevrouw. Deze bukte, en haalde van onder
haar stoel een pak te voorschijn.
‘Die kom ik juist brengen,’ zei ze vroolijk; ‘kijk eens, dit heeft tante Anna voor
je meegegeven.’
Elly nam het pak aan, stond er onbewegelijk mee.
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‘Pak 't maar uit,’ moedigde de bezoekster aan.
‘Ze is overbluft geloof ik,’ zei Mammie.
Elly staarde naar het pak, en in haar hoofdje gingen de gedachtetjes.
Wat zou er in zitten? En hoe kwam dat hier met die vreemde mevrouw?
‘'t Is de Japansche pop,’ zei Mammie.
Elly gaf een zacht schreeuwtje, keek als ontsteld de bezoekster aan, liep toen met
het pak naar hare moeder.
‘Kom lieverd, we zullen het samen uitpakken.’
Elly's gezichtje was vuurrood overbloosd, ze durfde niet hardop praten, vroeg
fluisterend: ‘komt ze dan niet met 't groote schip?’
‘Jawel kindje; deze mevrouw is ook met 't groote schip gekomen.’
‘Maar ik ben nog niet jarig. Nog twee Zondagen toch?’
Mammie lachte weer.
‘Tante Anna wou hem je nu maar vast geven, omdat je er zoo lang op gewacht
heb. Zullen we nu uitpakken?’
Stijf gedrongen tegen Mammie's knie keek Elly toe, hoe het gekleurde touwtje
werd doorgeknipt; 't papier was erg mooi met bloemen er op, en zoo zacht als
Mammie's zijden japon. Elly streek met haar handjes over het papier; angstig, met
strakke oogen, 't mondje wat open in spanning, zag ze hoe Mammie met uitpakken
voortging.
Nu was 't een doos; Mammie deed de deksel open, en Elly zag een pop, stijf
rechtuit, in 'n lange roode japon, net Mammie's ochtendjapon.
Mammie nam de pop er uit; reikte ze Elly toe. Zwaar lag het rechte lijf op de
armpjes van het kind, de kymono lang neerplooiend; 't ronde, gekapte hoofd rustte
tegen Elly's bloote armpje.
Elly zuchtte, keek naar de bloote voeten en de als menschelijke handen, die uit de
kymono staken.
‘Nu, wat zeg je er van?’
Nog antwoordde Elly niet; ze begreep niet, dat dit werkelijk het verwachte was;
ze zag een gewone pop, alleen het haar was anders, zoo iets als van Mammie.
‘Vind je de pop niet erg mooi?’
Elly knikte. De pop woog zwaar op hare armpjes, ze ging er mee op den grond
zitten.
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‘'t Lijkt net 'n mevrouw,’ zei ze eindelijk, en lachend, met iets als hautaine spot: ‘'n
mevrouw met bloote voeten.’
‘Ja,’ viel de vreemde dame bij: ‘'t Is een Japansche mevrouw.’
O, dacht Elly, dus 't was niet de Japansche pop.
‘Komt de pòp dan als ik jarig ben?’ vroeg ze.
‘Wel nee kindje, dit is de pop,’ legde Mammie uit.
‘Weet je wat, zeg jij mevrouw maar goedendag, dan mag je met de pop naar de
kinderkamer gaan; Leentje zal hem voor je brengen.’
Toen Elly naar haar toekwam, vroeg de bezoekster: ‘zal ik tante Anna voor je
bedanken?’
Elly knikte alleen.
‘En zeggen, dat je erg blij bent met de pop?’
‘Ja’, zei Elly, ‘met de Japansche mevròuw.’
De dames lachten en toen Elly de kamer uit was met het kindermeisje, dat de pop
droeg, zei hare moeder: ‘ze is bepaald overbluft. Of ze zich iets anders voorgesteld
heeft....? Maar als ze alleen is, zal ze 't pas begrijpen en pret hebben.’
In de kinderkamer zat Elly op den grond; naast haar lag stijf rechtuit de Japansche;
de oude pop hield ze op haar schoot, en haar drukke stemmetje vertelde weer: ‘zie
je, dat is een Japansche mevrouw, die komt maar op visite; maar, als ik jarig ben,
dan komt je nieuwe zusje, dat is de echte Japansche pop; die is héél héél anders, en
die komt met 't groote schip en met de post.’
Tevreden lachend wiegde ze de pop heen en weer.
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Koffiedrinken in een dames-pension
Door Albertine de Haas.
‘Mìjn godsdienst is de gymnastiek,’ zei juffrouw Stroo, de ‘eerste-onderwijzeres.’
Een energiek rukje trok haar bruinen gespierden manne-nek uit het witte lage
boord op, alsof in deze beweging die gedachte vrij kwam.
Er roerde - onverwoord - een gedempt protest op uit den etenden dameskring.
‘Nou-nou...’ doofde de pensions-mevrouw met haar dwalende oogen, steeds over
de tafel weidend, altijd zoekend naar wat er ontbrak.... ‘van de gosdienst....’
Ze kwam niet verder, want ze zag dat Jans aan juffrouw van Kregten net weer de moeilijkste van allemaal - het botte mes had gegeven.
‘Dank u,’ zei mevrouw van Dam, de korte, dikke agentesse van dames-lingerie
en thee, met hoofsche hoofdbeweging van vak-beleefdheid tegen juffrouw Valois
die haar het botervlootje had aangegeven.
Juffrouw van Kregten sneed geforceerd, met het botte mes, haar brood door, rechtte
haar rug en hemde.
Ze had een oogenblik de houding van een haan die zich strekt om te gaan kraaien,
de schrale hals uitgerekt en de kin-spits scherp erboven uit, zooals ook een sopraan
staat die uit haar maag een hooge noot ophaalde en er een oogenblik mee in den
mond zit.
‘De godsdienst,’ zei ze ‘heeft zijn tijd gehad. Een denkend mensch kan zich er
niet meer bij neerleggen.’
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Toen sneed ze haar dunne boterhammetje in drie reepjes, éen reepje nog eens in
drieën en duwde het blokje tusschen haar droge lippen-spleet - het leek of ze een
eigen bereide schadevergoeding voor dien kwijtgeraakten godsdienst in den mond
stak.
Alle hoofden aten, door dit afdoend spreken tot rustig doormummelen gekalmeerd.
De stille regen tikke tevreden tegen de ruiten.
Juffrouw Stroo, die zich degelijk van kaas zat te bedienen met genoegzame plooien
opzij van haar mond van: - ‘flinke-voeding-plicht-tegenover-jezelf’ - was na de
vriendinne-uitleg almaar aan 't knikken van nawerkende instemming; ze lei de dikke
schijven kaas ineen passend op haar brood, bewust en secuur en zei toen effen, haar
woorden recht voor zich uitsturend of die een tastbare gedachten-streep zouden
worden: ‘je ontwikkelt je lichaam, je krijgt frissche gedachten - je wordt mèns....’
Toen wij om twaalf uur uit ons lokaal kwamen, zeiden we nog: ‘je kan die
kerkmenschen de mufheid letterlijk aanzien! Van de natuur heeft zulk volk geen
begrip meer.’
Juffrouw Stroo argumenteerde met hoofdrukken en schokken, waardoor het was
of 't gele haarwratje als een buffertje van achteren, ook daar een opinie in te stooten
had.
‘De natuur!’ riep de geestelijke verwante met haar stem die in extase altijd dunner
werd. En nog eens zei ze in een neuriënd geluidje: ‘natuur’...
Het was toen voor de omzittenden aan de ronde tafel alsof een gemeenschappelijk
bezit van de twee vriendinnen onbescheiden was blootgelegd.
De uiterlijk zoo rustige pension-mevrouw, die, wanneer ze iets in het midden
wenschte te brengen, altijd in beweging moest zijn, stond nu op om nog eens koffie
in te schenken en met de snelheid van verlegen menschen zei ze,
dat-ze-dan-wel-geen-tijd-meer-had-om-er-wat-aan-te-doen maar-ze-was-gosdienstig-opgebracht-en-dat-bleef-je-bij Toen stond ze onbeweeglijk.
Even droomend.
In zich zelf-weg een oogenblik. Ze wist niet meer van wie het kopje was dat ze in
haar hand hield, maar een voldoening gevend gevoel van een plicht te hebben gedaan,
door haar getuigenis, was als een sfeer om haar heen.
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Er was een onhandige stilte, als gewoonlijk wanneer mevrouw met een opinie voor
den dag kwam die niet bij de pension-bediening behoorde.
Juffrouw van Kregten schraapte haar keel of die onzuiverheid in de lucht was weg
te kuchen.
Ze keek kritisch, als wachtend op een beslissende eind-formule, naar mevrouw,
die loompjes op de tafel kwam toe schommelen, een rond kleurvlekje hoog op de
wangen en een rustig glimpje van zichzelf-bewustheid om den goedig-dommen
mond.
Juffrouw van Kregten kuchte nog eens en verzette haar lorgnet, wat ze altijd deed
na een onvoldoend antwoord.
Op school zou ze gezegd hebben: ‘wie-volgt’.
Over juffrouw Stroo's gezicht was bij mevrouws inmenging een vieve
verschriktheid gegleden als bij 'n koopman die mot ziet in zijn eigen waar.
‘Schenk u mij nog maar 'ns in’, zei ze minzaam om de pension-mevrouw de
gelegenheid te openen, haar woorden te herstellen.
Maar mevrouw schonk in.
Deze zelfstandigheid kon mevrouw van Dam, die haar thee en lingerie alleen aan
‘de-eerste-stand’ leverde, niet hebben. Het kleine neusje in het vet-glimmend stompe
gezicht bewoog energiek zijn lenige vleugels; haar laatdunkendheid had ze in twee
vleesch-rollen van haar onderkin vastgelegd; zoo wiebelde ze menschkundig het
hoofdje heen en weer, dat uit de hoog-verlegde buste oppropte. En ook juffrouw van
Toom, de armzalige ‘handwerk-onderwijzeres-op-vierhonderd’, die door een niet te
weren aandrang steeds gedreven werd te bedenken, hoe ze haar broer den dokter
erbij kon halen, en die zoo graag in 't gevlij kwam van de onderwijzeressen, begon
te verzekeren met 'er bijziende oogen die het schichtige hadden van een paar
weggevlogen musschen -: ‘mijn broer zeit altijd: - wetenschap en godsdienst - dat
gaat niet samen.’
Wat juffrouw van Toom zei, werd gewoonlijk door de onderwijzeressen
doodgezwegen en dus vond de agentesse het nu 't moment om - deze philosophie
negeerend - van den godsdienst af te stappen.
‘Wij zijn laat’, zei ze aardig familjaar 't heele gezelschap in haar opmerking
betrekkend.
Juffrouw Valois, de jongste en die veel zweeg, reikte vlug naar de jam om het
erom vragen en de bewerkelijke etiquette van 't aangeven van mevrouw van Dam te
voorkomen.
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‘'t Is me anders weertje’, vond de nooit ontmoedigde en in praten hardnekkige
juffrouw van Toom - ‘en dat voor den Zondag - je zal 't altijd zien - de heele week
is 't goed en dan 's Zondags regen - dat 's nou vast, verleje week ook - de heele week
geen drup en 's Zòndags - en nou alweer een schip met zure appele.’ Ze lachte zenuwachtig toen ze niet meer sprak, de zwijgende tafel over.
De dames negeerden dit weer-bijgeloof als een standpunt door beschaafden
verlaten.
Juffrouw Valois keek vaag naar buiten, naar 't geschilderd vergezicht, vlak bij, op
de plaatsmuur tegenover; met regenweer was er een glim op... als op een nat
schoolbord... morgen om dezen tijd, geschiedenis in de hoogste...
Er vloog een vluchtige kleur op haar bleek-brooze gelaat of een vinger er wat
rouge opdoezelde en tegelijk wegveegde: ze had geen orde onder die groote meisjes....
‘Zijn er geen beschuitjes genoeg?’ vleide mevrouw naar mevrouw van Dam
‘'t Kan wel’, zei deze grootmoedig, ‘'k zal me wel behelpen.’
Juffrouw Stroo en juffrouw van Kregten hadden 't over 't corset. Ze redigeerden
een klein blaadje, waarvan dit vraagstuk het ruggemerg was èn de sexueele verhouding
tusschen man en vrouw, ethisch beschouwd.
Mien van Dolder, een vroegere élève, had 't opgezegd. Haar ma had het alles te
nieuwerwetsch gevonden en zij kòn haar blouses niet aankrijgen zonder...
‘Gekheid,’ besliste mevrouw van Dam zakelijk en zonder vleien nu in haar stem:
‘als je maar een Fransch onderlijfje draagt.’
‘Chot,’ zei juffrouw Stroo ineens met jonge allures van schrik - ‘nee ruik eens!’
Haar glas melk hield ze de kleine mevrouw van Dam onder den neus.
‘Rare lucht,’ zei deze zoekend.
Juffrouw Stroo rook nog eens, nauwgezet, wetenschappelijk, met wijd-gespalkte
neus - bewust van de aandacht op zich - als een chemiker die in 't openbaar
experimenteert.
‘Wat vin-u?’ vroeg mevrouw, over de tafel gebogen, ongerust, - ‘aan de melk kan
't toch niet leggen...?’
Niemand antwoordde.
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't Glas ging door naar juffrouw van Kregten. ‘Bah’, zei die flink ronduit - ‘wat een
lucht, - jakkie!’ griezelde ze, met afschuw 't glas vooruit houdend om tot ruiken aan
te moedigen.
Juffrouw van Toom moest nu ook ruiken.
Juffrouw Valois was gepasseerd, want die knikte - nee - en ging door loom met
haar hand piano te spelen, of ze een melodietje tinkte, door haar alleen verstaan.
Mevrouw zat geïsoleerd.
‘Dat drink ik niet op,’ zei juffrouw Stroo gematigd maar beslist.
‘Stel je eens voor!’ riep juffrouw van Kregten, om de edelmoedigheid van die
overweging.
Mevrouw belde; riep al vóor de meid binnen was: ‘Jans, wat hei-je met die kroes
gedaan? Hèt er ook wat ìn gestaan?’
‘Wat ìn gestaan?’ De meid liet haar onderlip vallen, waardoor een glibberige streep
gebold tandvleesch bloot kwam: gezichtsvertrekking van vóór ze een mond gaf.
‘Mot ik het weer hebben gedaan?’ zei ze, 'er felle frissche oogen dringend op
juffrouw Stroo.
Juffrouw Stroo deed of ze geen vermoeden had dat ze werd aangesproken; ze
roerde haar koffielepeltje krachtig heen en weer in de kop; haar hoofd rukte aan haar
hals als een hevig aan 't anker rijdend schip.
Juffrouw van Kregten was weer aan 't ruiken gegaan, terwijl ze telkens deed of ze
een strottenhoofd wegslikte.
Ieder rook aan 't eigen glas.
Juffrouw van Kregten deed duidelijker alsof ze onpasselijk werd, gaf achter de
ruggen - 't hoofd er dwars afgekeerd - 't glas aan Jans.
Die duwde haar neus er goed diep in neer en haalde daad'lijk den uitleg naar boven.
‘'t Is van de juffrouw der dra-ank,’ zei ze knikkend naar de handwerkonderwijzeres
- ‘die ze van der broer heit, die stinkt zoo!’
Juffrouw van Toom's oogen schichtigden ineens rond, overal opgejaagd.
Mevrouw zat gerust nu dat zaakje was overgedaan.
‘'t Is een manier van doen!’ viel juffrouw Stroo uit. In haar leverkleurig gezicht
lichtten de oogen.
‘En dat in mèlk!’ vulde juffrouw van Kregten aan.
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‘Drànk moet in een apàrt glas,’ bemiddelde mevrouw van Dam, die ‘met alle
menschen kon omgaan.’
De handwerkonderwijzeres met 'er bijziende oogen tuurde op haar bord of er een
moeilijk patroon oplei, dat alle aandacht behoefde, geagiteerde kleurtjes branden op
haar wangen.
‘Gister een bedorven ei en nu dit,’ klaagde juffrouw Stroo onpersoonlijk.
‘'t Zou je alles tegen worden,’ vulde juffrouw van Kregten weer bij.
‘Uw broche is open,’ zei juffrouw Valois met haar vlakke, jong-zachte stem.
Juffrouw Stroo tastte naar haar das, waarop de broche als een deurtje openhing.
Het was even stil.
De messen tikten, een lepeltje tinkte tegen een glas.
De regen treuzelde eenzelvig tegen de ruiten.
Juffrouw Valois met koffiedrinken klaar, zat naar het neertikkelen te kijken, waaruit
een stil-gepreveld wijsje voortzeurde.
En alle tik-drupjes zonken weg, smolten saam in lange neergaande stralen, waarin
de droppels als schuitjes naar beneden voeren... als neerlekende tranen van een stil
gezicht.
Juffrouw Stroo en juffrouw van Kregten spraken nu over een collega aan haar
school - die ging trouwen met een photograaf... zij bleek allang zijn boekhouding te
hebben gedaan... ‘altijd gedacht dat het een edele verhouding was geweest’... ‘nooit
gedacht’... ‘nee nooit’... ‘maar stil!... had ze ook niet 't kind van een weduwnaar
gratis les gegeven?’...
‘Weduwnaars kijken nog dikwijls beter uit hun oogen, danne...’ zei de agentesse
snel en in een plots gedoofde vervaring.
Juffrouw van Toom zat heel stil na 't melk-glas.
Ze droeg altijd drukke, aandacht trekkende ruiten en ze voelde zich gauw
verongelijkt.
‘Heb-u gister plezier gehad?’ begon mevrouw tegen de stilzittende, met 'er
pension-tact... meteen zag ze dat er nòg al geen boterhammen genoeg waren.
‘O-ja’, vatte de handwerk-juffrouw grif, die - vlug gepiqueerd, ook vlug vergat
en - haar wangen inzuigend - ‘een gràppe, gràppe dat er gemaakt ben....’
Dan - of haar een spanning allang benauwde, stortte 't uit haar mond, in
zenuwachtige stem, heesch en rauw:
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‘Wat is 't verschil tusschen.... een-ne.... tussche.... tùssche....
Ze pulkte, de kluts kwijt, langs het ristje roode knoopjes, dat over haar corset-borst
heenklom; aan 't bovenste knoopje begon ze te draaien, daar vond ze haar gedachten
terug:
‘tusschen een oude juffrouw die verhuisd is en een jonggetrouwd paar?...’ Ze zei
het rad in éen uitval, in één langen woordwimpel over de tafel geslingerd.
Juffrouw van Kregten en juffrouw Stroo, de vriendinnen rezen kalm-waardig op.
De rondwapperende oog-blik van de raadselopgeefster joeg langs de overgebleven
dames, klampte zich vertrouwend aan mevrouw.
‘Laat is denken’, zei deze plichtvol.
Mevrouw van Dam nam onderwijl rustig het ei dat op 't schaaltje was blijven
liggen.
Mevrouws denkende oogen deden of ze 't niet zag dat dit van Dam's tweede was.
Juffrouw Valois keek naar buiten, zocht, 't hoofd geheven naar 't luchtstukje boven
het geschilderde landschap.
Over haar gelaat, blank uit de blauw fluweelen blouse, lag een matte schaduw of
ze geestelijk was vermoeid en beu van het leven zooals het weeral stond in den dag.
De agentesse had het ei op en kraakte de schaal fijn in elkander op de andere
schaalstukjes in 't dopje. Met haar vinger stampte ze de schilfers goed neer.
Voor Jans nou maar een boterham met kaas... dachten mevrouw's nog steeds met
het raadsel bezige oogen.
‘Een oude juffrouw is gelukkig-over, en een jong paartje is over-gelukkig.’
‘O, is dàt het,’ zei mevrouw met vale verwondering, pakte al vlug de bordjes in
elkaar.
Jans bracht het omwaschbakje met heet water binnen.
‘Er is nog wat koffie,’ zei mevrouw, de filter van 't potje optillend.
‘Geef u 't mijn maar,’ vroeg Jans.
‘Meid, wat drink je toch een koffie!’
‘Koffie zet bloed aan zeggen ze’ - zei de meid - ‘en thee zenuwen.’
‘Van koffie gesproken,’ vatte mevrouw, ‘we hebben 't laatste uit de bus gehad.’
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Juffrouw van Toom die geen zitkamer had, slechts een slaapkamertje onder de pannen
en altijd dus op de huiskamer aangewezen, had haar haakwerk uit haar japon-zak
genomen dat ze altijd bij zich droeg en dat steeds een ster was van een sprei of een
met ruimte gehaakte pantalon-kant.
Ze had haar stoel bij 't raam geschoven, en haakte als naar gewoonte of er een
jachtende haast achter zat.
Haar voeten stonden op een stoof, en haar hoofd, steunend op de stijve
corset-uitgroei van de borst, was neergebogen naar de hoog-getrokken knieën.
Er was in de kamer het gerinkel van neergezette kopjes, die in 't nat op de tafel
even verder gleden.
De wasem van zeepsop sloeg op bij vleugen.
Eén drop zoog uit de ijle waterplas op tafel, telkens weg, en viel stuk op den grond
met een flinke tik.
Onder de toevalligheid dezer geluiden was er het stage matte gedrup van fijne
regenspetjes op de ruiten.
‘Zou ik piano mogen spelen nu de dames boven blijven?’ vroeg juffrouw Valois
met haar neergeslagen stem, of ze te moe was om te huilen.
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Literatuur.
Van jonge dichters.
I.
P.N. van Eyck. - De getooide doolhof.
Zeist; Meindert Boogaerdt Jun. Volker. - Rijmlooze Verzen. Amsterdam;
P.N. van Kampen & Zoon.
Bij mijn eerste rondslentering in Van Eyck's Getooiden Doolhof bleef ik, op zeer
bijzondere wijze getroffen, een poosje stilstaan bij het schemerig doorkijkje, dat zijn
gedicht Avondgang mij opende.
De ondertitel van dit gedicht is: Fantaisie naar eene houtsnede van Outamaro.
De dichter teekent met woorden na: een rivier in schemering; een brug; in het water
een enkle boot. De avond drijft aan. Als de dichter gekomen is op 't hoogste punt
van de geboogde brug, hoort hij zwak gerucht van tred en dun gewaad en zachte
stemmen die naderen.

En ik wend
Mijn hoofd naar daar en zie: een kleine vlam
Wiegt door de scheem'ring, dichtbij, op en neer,
Bij 't rhytmisch schrijden van twee vrouwen, die,
Meest zwijgend, naar mijn stil-staan nader gaan.
Zij naadren, zijn nabij mij. Met het hoofd
Gereikt naar voren en gebogen rug,
Gaat de eene omwaad door strookend lichte kap
En zijig-lichte wading: 't rond gelaat,
Door 't aarzlend branden van een kaars beglansd,
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Die wappervlammend in haar lampion,
Heur hand het meest omschijnt, is fijn en scherp
En duidt naar meen'gen spitsen vreugdedroom.
Naast haar, met hooge, zijïg-donkre kap,
Waardoor ten halve 't bleeke voorhoofd doemt
In 't kaarsvlam-schijnen, de ander, wazig-teer
Door elk zacht-stil verlangen, dat dit hoofd
Deed gloeden en dan, dorrend weer verkromp.
De armen buigen om en vangen plooi
En weeken val van kleeren, handen gaan
Omhoog of waren om de kleine vlam,
Wit-fijn beschaduwd, schaduw om 't gelaat,
Een schaduw onder iedre luchte vrouw,
En schaduw om elke nauw doorguldigd oog. Zoo gaan zij langzaam en zij spreken niet,
Wanneer zij langs mij henengaan, en weg,
We g n a a r e e n p l a a t s , d i e i k n i e t w e e t , n i e t k e n ,
Niet kennen kàn, niet zàl, verdwijnt dit beeld,
Daal-tredend van de glooiend-donkre brug.
...................

Ziehier een typeerend specimen van Van Eyck's dichtwerk. Hij blijkt in de eerste
plaats fijn-gevoelig voor tinten-nuanceering, en geneigd tot mysticisme. Deze neiging,
aanwezig overal, is het sterkst wel uitgesproken in de hier door mij gespatiëerde
regels, die den in dit opzicht niet impressionabelen lezer niet meer dan een weinig
belangrijke mededeeling schijnen te bevatten, op onnoodig nadrukkelijke wijze
voorgedragen. En men moet erkennen, dat als vers de laatste der niet-rijke regels,
met zijn kort gerythmeerde en fel beklemtoonde periodetjes niet fraai is -; maar voor
de kennis van den jongen auteur, die hier zóó sterk de behoefte toont om de stem
van geheimenis hoorbaar te maken, die stem welke van alle die de wereld heeft, 't
aangrijpendst tot hem spreekt - voor de kennis van dezen auteur zijn deze regels
belangrijk.
Hoe onvolkomen zijn toch de middelen ter gevoelsmededeeling welke de taal ons
geeft! Voor velen houden deze verzen, die vage woorden, met klem gezegd en
langzaam, de meest welsprekende uiting in van sterk gevoeld Wonder des Levens iedere nadere preciseering zou de wijde bedwelmende vaagheid die ze suggereeren,
verklaren en.... beperken. Voor de meesten zijn ze: nietszeggend. Toch, gij velen die
in een deeltje van 't rap en rad wereldbewegen Uw dagelijksch doen vindt, toch bleef U niet een enkele heugenis bij van een donkeren avond op een gansch verlaten
weg door eindelooze polders? De zeewind die om Uw hoofd zijn bries plooide, was
't eenig levende dat Ge gewaar werdt; de zeewind, van oneindigheid komende en
gaande naar oneindigheid, in zijn vréémd, vaaglijk beangstigend, zijn wonderbaar
stuw-leven. Ge
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waart jóng toen, nietwaar? Kunt Ge U nog indenken, hóé jong Ge tóén waart? Voor
welke vreemde aanvoelingen vatbaar nog, die Ge U nu geleerd hebt te ‘beseitigen’
als totaal onpractisch gepeins, dat zelfs aan de philosofie niet toe schijnt te komen?
Voeldet Ge niet Uw beenen bewegen als vreemde mekanieke dingen - zaagt Ge
niet een oogenblik Uzélf als een vreemd ding, dat daar maar wat bewoog in een
Oneindigheid van ruimte en tijd,.... zonder besef tot bevatten van iets?
Zoo Ge U nog iets te binnen kunt brengen van die zonderlinge mijmerijen, lezer,
dán zult Ge toch ook nog wel iets kunnen voelen van den geest van dit boek. Die
vreemde zeewind waart door deze bladen. Die troostelooze eenzaamheid speurt ge
in deze eentonige verzen.
Zei ik niet, dat de auteur jong is? Het blijkt uit vele dingen. Niet het minst uit het
ópgaan in zijn stof. Niet nog het kloek en krachtig aanslaan van een sentimentstoon
hoort Ge, zooals van den klavierspeler, die, de hand zwierend bóven zijn instrument,
daarop raakt, wat hij in zijn beeldingsgeheel aan klank behoeft - neen, Van Eyck is
meer nog de taster die voor 't op hem aangestormd gevoel, dat hij nog niet als
doorleefde bekendheid ‘in den geest’ voorhanden heeft, de woorden zoekt. Dat geeft
dit boek een accent van jeugd; een accent van onbeholpenheid is 't.... dat toch weldadig
klinkt.
De vele exotischheden die het boek bergt, als Grieksche, Italiaansche,
Shakespearesche, Wagnersche en andere motto's doen ook wat jeugdig aan. Zóó ook:
eenige precieusheidjes, b.v. al in den titel, hoewel die niet onkarakteristiek is -; zoo
ook de enkele rhetorische gezwollenheden, die ik speciaal in De dichter en de jonge
vrouw opmerkte - een gedicht dat echter in-zijn-geheel van fijn gedachten-gang is.
Overigens is dit boek wel zeer eerlijk werk. De dichter heeft niet véél doorleefd; hij
is, ik zei het reeds terloops, ééntonig - maar daartegenover staat dït: den indruk dat
we te doen hebben met gedichten, gemáákt over niet-doorleefde emoties, krijgen we
heel zelden. Intusschen, de hoop komt wel eens onder deze lectuur bij ons op, dat
het leven hem - én moge het hem dichter laten blijven! - veel méér mag doen zien,
ook van het innerlijk bestaan van anderen. Zijn kunst zal er rijker door worden; nu
worden we wel eens wat vaak aan de ‘lier met één snaar’ herinnerd.
Ja, ééntonigheid; eentonigheid van sentiment, en van versvorm. Deze eigenschap
nu hangt ongetwijfeld samen met den hierboven aangegeven aard der dichtsoort, die
niet scherp, niet fel aansprekende verzen kán doen ontstaan. En 't sterkst voelen we
wel van Eyck's geestesgesteldheid, wanneer hij, de mystieke, stilverheven peinzer,
ons zingen zal van Vreugde.... Vreugde's Wonder heet 't, wèl eigenaardig bij hem.
Ik schrijf het gedichtje af, hier en daar spatieerend:
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Ik ga met mijne Vreugde rond,
En 't is alsof een b l a n k gewaad,
Zich om mijn luchte leden wond,
En of de glimlach om mijn mond
Een k o e l t e leende aan mijn gelaat.
Het is of mijne Vreugde om mij
Een kleine ronde wereld bouwt,
Waar ik p e i n z e n d dool en Zij,
In z a c h t - v e r k l a a r d e m i j m e r i j ,
Mijn jong en blij gebaar aanschouwt.
Een kleine witte wereld, die
Gansch vol van fijn gezeefden schijn,
De blinkende aarde die 'k niet zie,
Als een verliefde melodie
In 't hoog verluidend koor mag zijn.
Gelijk een kamer, waar 't gordijn
Het helle daglicht buitensloot,
En de innig-roode lampenschijn
Zijn traag vervlietende avondwijn
In t e e d e r p e i n z e n d e o o g e n goot.

Deze vreugde, die de oogen ‘teeder-peinzend’ doet zijn, is wel van heel andere
herkomst dan de ‘Tochter aus Elysium’! We willen à propos van Elysium even
terloops opmerken, dat, waar hij het daarover heeft, de hééle Van Eycksche visie
van de oudheid allerwonderlijkst mystisch-gestileerd is. Maar te zeer, tot
onherkenbaar-wordens toe gestileerd, is deze Van Eycksche vreugde; een stemming
die wij eer ‘bewustzijn van stoorloosheid’, liever nog ‘afwezigheid van hinder’
zouden noemen. Neen deze man, die slechts dóór den ‘fijn gezeefden schijn’ zijner
oneindigewonder-sentimenten ‘de blinkende aarde’ nu en dan even waarneemt, kent
den blijden brand, het feuertrunken-zijn níet!
Om hem in zíjn genre te zien, is 't beter de volgende bladzijden te lezen, dat teere
liedeke: Een droom uit het zuiden, dat vertelt van een klein meisje in een rozetuintje:
..........
Ze was een room-bleek beeldje,
Haar zoet gebaar ging broos
Als een beminnend streeltje
Rondom de rijpste roos.

Van ‘schoonheid zonder pracht’ vertelt dit liedje. - Is 't niet een goede qualificatie
van deze poëzie tevens; én van dezen poëet, die zelfs in Baudelaire maar een ‘dof’
zinger te hooren wist?
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Doch het zuiverst karakteriseert zich de dichter in deze, laatste, aanhaling:

Verlangen.
Dan is er nog dit vaag Verlangen
Waarin geen ding mij zéker blijft,
Dat als een vlottend, niet te vangen
Geril de lucht rondom mij drijft.
Het doet de dingen om mij henen
Als onvoldane vragen staan,
Door 't wankel twijfellicht beschenen
Van bange lamp en bleeke maan.
't Is zelf gewis het langzaam loomen
Van stervensreeden kaarseschijn,
Of een vermoeden licht door boomen,
Die in de nanacht roerloos zijn.
Ik tast in grijze schemeringen
Naar iets dat, onbestemd en mat
Steeds weer vervliet, zoek vreemde dingen
Al ongerust maar weet niet wat....

‘Jonge’ gedichten, nietwaar? - van levensgevoel jong; in uitdrukking van dât gevoel
echter van een lateren leeftijd beschamende zuiverheid.
Laten we afscheid nemen van den dichter met de herhaling van dezen wensch: dat
's levens rijkdom in zijn oogen veelvuldiger en klaarder moge weerkaatsen. Het
grooter dicht De dichter en de jonge vrouw wijst al naar meeromvattend levensbesef
- al is hier, zooals we opmerkten, de uitdrukking nog niet van voldoende lenigheid
en fijnheid. Moge dan deze verfijning toenemen, én liefde, die veelzijdiger
belangstelling meevoert, toenemen; en moge niet, als bij zoovelen anderen die eigen
lauw levensgevoel opkoesterden, die bleeke schoonheid zijn eenige schoonheid
blijven, moge hij niet zich opsluiten in onvruchtbare wereldschoonheid, zooals de
Pan, dien hij in 't laatste gedicht van zijn bundel spreken laat en die met de eigen
eenzaamheid als eenig lief ‘vol vreemd geluk’ vergaan wil - slechts met eigen
onbevredigdheid bevredigd.
Volker's Rijmlooze Verzen toonen, als de verzen van Van Eyck, belangstelling voor
de klassieke oudheid. Maar een belangstelling en een liefde, die meer opziende zijn.
Laat ik zeggen, dat ze van een classicisme van de beste en zeldzaamste soort getuigen.
Omdat ze zoo spreken van zich-inleven. Deze dichter die vroeger zulk een beminnaar
van verstandelijke, puntige poëzie bleek, die in een jongere periode De Genestet zijn
meester noemde, is verder voortgeschreden in kunst en in dezelfde mate
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verder teruggegaan in tijd bij 't zoeken zijner voorbeelden. Nu, zijn nieuwste bundeltje
doorlezend, doen wij daarin meteen klaarder begrip omtrent deze persoolijkheid op,
die de helderheid en de fijnheid gelijkelijk liefheeft; die ééns graag rake wijsheid zei
in kunstig-korten vorm; en nu ook zijn schoonheids-gewaarwordingen geeft in met
wijsheid en wetenschap daarvoor gezochte uitdrukking.
Volker heeft het de moeite waard geacht, zich te doordringen met den geest der
ouden. Te prijzen leergraagheid in een dichter van dit, de eigen eeuw zoozeer
verheffend geslacht! Te prijzen zelfstandigheid ook, om niet, als al die anderen, met
eenige haast, zichzelf te willen ‘uitleven’. En de wijze waarop hij in deze verzen
voortgaat, zoekende en leerende, de kern van eigen aard bloot te leggen, is niet alleen
voor hem zelf, maar ook voor ons opvoedend. We kunnen het klassieke nootje heel
goed gebruiken in de veelklankige geluiden der literatuur van den dag. Het naturalisme
moge ons veel hebben gegeven voor breeder en dieper besef van het mensch-zijn;
en de teere nevel der mystiek, van ochtendzon verguld, moge ons broos gemijmer
als vage genieting hebben toegedroomd; en dan moge de humor met een fijnen, het
cynisme met een wrangen lach de wankelheid van ons wezen hebben verblijd en
vergruwd - altijd zal voor de geslachten der menschen herwekking van de oudheid
die hooge beduidenis hebben, die is als van een stillen bebloemden tuin, welken we
opzoeken na het dagelijksch doen, en welke voor ons de wijze en schoone rust is.
Ja, wijsheid en schoonheid in een hoogere verheuging één geworden - dat is voor
ons de heldere kunst der Oudheid, de kunst die de zuivere uiting was van hun
levensgevoel. Want niet zochten zij de wijsheid bij God, en verwachtten maar
dwaasheid bij de menschen; niet wilden zij: 't aardsche dooden om 't hemelsche na
't streven; niet was hun bestaan één wrang en nooit bevredigend gewroet van strijd
tusschen realiteit en ideaal; maar blij-wijs wisten ze zich om 't begrijpen van eigen
dwaasheid; een God wisten ze iedere neiging van hun hart; en maar een vage weemoed
was hun het welken der verenkelde manifestaties van 't eeuwig zijnde leven. Zoo
was het algemeen levensgevoel der klassieke oudheid: een kern van wijze schoonheid
of schoone wijsheid leefde in haar, en de bloesems van dier tijden kunst, die de latere
eeuwen zorgzaam garen, ontleenen aan die kern haar bekorenden geur.
Laten we hieraan toevoegen, dat al wás de Grieksche - en Romeinsche - cultuur
van vóór Christus niet zoo schoon, dat dan toch het begrijpen van zoo verre en ons
veelszins zoo vreemde beschaving groote waarde voor ons zou hebben, als voerend
tot dieper zelf-bezinning. Maar nu wat van die cultuur ons bleef, getuigenis geeft
van zoo harmonisch en zoo eenvoudig, zoo grootsch en zoo alzijdig-ontvankelijk,
zoo onverwrongen en onleerstellig leven, waardoor natuurlijk dit een leven in
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schoonheid móést zijn - nu willen we dat element in óns leven en in ónze kunst zeker
niet missen. Terwijl voor de nog velen onder ons, die opgevoed werden in vromen
eerbied voor die Oudheid, reminiscencen aan haar op later leeftijd smaken als door
tijdsduur veredelde wijn.
Zoo begroeten we dan met blijdschap Volker's Rijmlooze Verzen. Wel zal het oor,
dat fijn is op klanken van dezen aard, hier en daar een afwijking treffen van 't
maatschema dat tot voorbeeld strekte, - zoo ‘geconfijt’ in de Grieksche en Latijnsche
lyrici dat dit hen hindert, zijn maar enkelen onder ons.
En nu, hoort eens:
Strophe, eens ontwaakt onder Griekschen hemel
Waar het daglicht gloeit en de palmen wuiven
En de kust de zee als een bruid in de armen
Sterk houdt omvangen,
Waar vrouw Venus rees uit het schuim der baren
Met des lichaams trots en der oogen deemoed
Gevende aan den wind en de vrije zonne
Vliegende haren,
Waar de Wijngod heeft, toen van liefstes leden,
Lag gevlijd de glans op de tijgerlendnen
Dempen doen den toon van 't verwoestend Evöé
Wijnrankomslingerd,
Waar het Godenpaar dat de boog en pijlen
Dat de zon regeert aan het gouden Zenith
Dat de maankar drijft door de bleeke wolken
Eens werd geboren,
Geef den hoogen klank en der maatslag branding
Geef mijn sterker wil uw weerbarstige liefde
Dat in 't Noordsche land voor het eerst en immer
Klinke uw Paeän.
Die u voelde en schiep dat gij driewerf opbruist,
Zooals golfslag slaat in zijn vaart verbrijzeld
Over rotsig strand, bij 't gekrijsch der meeuwen
Dàn zacht verruischend,
Schonk u heel den gloed van haar zon'ge liefde
Schonk u heel den drift van het bloed dat wild is,
Van het hart dat jaagt, van de pols die pijn doet
Tot aan het sterven.
Toen de maan ging neer en de sterren bleekten
Toen de morgen steeg met zijn licht dat huivert,
Met den wind die kleumt, zat zij op en schreide om 't
Eenzame leger.
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Schreide lang en bang om den fellen hartstocht,
Om den tijd die kwam zonder hoop van liefde,
Om 't onmachtig woord dat niet wist te werven
't Eenig begeerde,
Bond in haastigen wrong om de gitten lokken
Zich den hoofdband heen en ging uit naar buiten
Waar de rots zich buigt en de golven klotsen
Moede van ruste.
Daar heeft zij gelegd voor 't gelaat de handen
Voor haar oogen moe die geen heil meer zagen
En het matte hart en 't nu droomloos leven
Gaf zij verloren.
Wild stoof 't losse schuim over 't scherp der klippen
Als een kreet van angst, als een kreet van wanhoop
Klonk 't - toen ruischte zacht door de donkre voegen
Neder het water.

Geen Sapphische strofen uit de meest klassiek-doende perioden in onze
literatuurgeschiedenis ken ik, die deze evenaren. Zeker, enkele metrische bezwaren
zijn te maken (kan bijvoorbeeld in den derden regel het begin-en de plaats van een
geaccentueerde lange lettergreep innemen?) en er zijn hiaten, die geen genade, zoomin
bij den modernen als bij den klassieken beoordeelaar, vinden; maar daar staan
tegenover zoo sterk en sober gedreven, zoo eenvoudig schoone beeld-lijnen, dat de
mond die zich al meesterachtig opende tot bedillen, zich zwijgend plooit tot een
glimlach van blijde bewondering. Herlees van de voorlaatste strofe de beide eerste
regels, en zeg mij of gij in onze gansche literatuur iets van delicater soberheid kent
dan de eerste, iets van meer klassiek-rhythmische schoonheid dan de herhaling die
den tweeden regel vormt! En de ‘dan zacht verruischende’ dactylus en trochaeus van
den slotregel, hoe heerlijk zijn ze in al de strofen van de tweede helft dezer ode!
De Sapphische strofe, in en door dit gedicht verheerlijkt, wordt, nadat van de
volgende bladzijden de asclepiadeïsche strofe geklonken heeft, nog in een vers ‘aan
de nagedachtenis van G.J. Scheepers’ gevierd. Andere maten volgen, waarvan de
bestudeering - als poëten-onwaardig werk door het gros der jongeren geminacht den bezonnen dichter tot rustig-schoone compositie bracht; en bij welker herkenning
bij ons lezers, wèl meteen foutjes opvallen, doch zonder groote afbreuk te doen aan
onzen indruk. Klassieke en.... Transvaalsche onderwerpen vinden we behandeld; en
eigen lyriek, zij 't in oude maten, vlijt zich ertusschen. Bij zoo moderne gegevens, 't
is waar, valt ons de van zoo ver ontleende vorm wel eens op als te kunstmatig
aangewend. We zagen liever de oude schema's beperkt tot die gedichten, die we ons,
naar geest en onder-
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werp, als in de oudheid ontstaan kunnen denken. Er is bij die andere iets kunstmatigs;
iets van elkaar-niet-dekken van vorm en inhoud. En als we ons rekenschap geven
van die gevoelens, dan komen we tot het ééne bezwaar tegen dit bundeltje: het te
veel kijken naar voorbeelden, het te weinig vrij-uit zingen. We roemden de
leergraagheid van den jongen poëet - en zeker, dien lof blijven we volhouden. Maar
hij bedenke daarbij toch ook: dat de lof een bescheiden, een ernstig, een talentvol
scholier te zijn, voor een dichter niet de hoogste is. Al kan hij tegelijk zich een
hoogeren roem verdienen.
Het wordt tijd, dat we afscheid nemen. De mystiek van herinnering aan
sprookjesverhalen; drinkliederen - vooral in XIII, waarin iets leeft van Horatius'
geest, geven veel moois. Een toespraak aan een beek viel ons op - is er treffender
manifestatie van echt klassiek-voelen denkbaar, dan waar onderscheidingen als
tusschen ‘bezielde’ en ‘onbezielde’ natuur worden afgelegd, onderscheidingen die
eeuwen van ‘beschaving’ bijna al onzen tijdgenooten als ingeboren begrippen leerden
beschouwen? Dan zijn er nog vele goede elegieën, dit is te zeggen: gedichten in
disticha, en tot slot een zinrijke sproke, waarop we slechts deze aanmerking hebben,
die ook bij vorige verzen wel bij ons opkwam: de vreemde, van Duitsche hexameters
en pentameters te slaafsch nagevolgde woordorde. Een trouwens licht te verbeteren
fout.
(Wordt vervolgd.)
De Tooneelkroniek van Frans Coenen in de volgende aflevering.
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Van en over mijzelf en anderen.
III.
De lof der luiheid
Door Louis Couperus.
I.
Ik weet niet of deze titel goed is. Misschien zoû ‘Mijn Vriend Orlando’ beter zijn,
maar ik twijfel. In alle gevalle zal het de luiheid van mijn vriend Orlando, zoo niet
de mijne zijn, wier lof ik wil zingen.
Wij zijn in Juli, in Italië. Ik logeer bij mijn vriend Orlando Orlandini, die met zijn
zuster een landhuis bewoont, twintig kilometer af van Siena, en gelegen aan de zee.
Het landhuis heet Quattro-Torre en heeft inderdaad een toren aan ieder van zijn vier
hoeken.
De dag is heel warm geweest, vol broeiend en niet uitgebarsten onweêr, maar nu,
na ons souper op het terras, steekt een bries op, als een onzichtbare, weldadige daimon,
met duidelijk voelbare, heel groote vlerken. En het wordt nacht, het wordt de zalige
nacht. Het wordt een zilveren nacht van volle maan, die rijst zilver achter fulpdonkere
cypressen, de cypressen van de oprijlaan, recht onbewegelijk staande als wachters
met alleen een wuivende pluim aan den top. Ginds kronkelt de blankende weg naar
beneden en tusschen de heel scherpe silhouet van rots en van agave drijft als een
mist, geweven van maneschijn en van zwoelte; heel ver glinstert - voor mij, omdat
ik die weet - de
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lijn van de zee en er teekent zich als een zilveren beker tusschen de naar beneden
verschietende olijve-bosschen.
Het wordt nacht, het wordt de zalige nacht. Het is zalig diep adem te halen. Op
het terras, op twee lange stoelen, liggen Orlando en ik en de rieten fauteuil van zijn
zuster, Elettra, is op het oogenblik leêg, omdat zij in de achter ons even verlichte
eetkamer bezig is een koelen drank te bereiden met Salvatore, den knecht. Dat is
Asti-spumante in Champagne-bekers, vol heel kleine stukjes ijs en heel kleine stukjes
perzik. Orlando en ik wachten er op, en ik voel aan mijn lippen een verlangen naar
dat ijs en die perzik en die Asti.... En ik vind, dat Elettra er wel heél lang aan bezig
is.
Orlando ligt lang uit. Hij ligt uitgestrekt op den langen stoel, zijn donker hoofd
tegen een rood leeren kussen en nooit heb ik zoo een rust bewonderd als in de houding
van Orlando. Hij is de kalme, harmonische rust. Hij zoû op dit oogenblik kunnen
pozeeren voor den god van de rust. Zijn groot, mooi, sterk lichaam ligt lang-uit, op
den rug; zijn donkere haren en verbruind gezicht komen prachtig uit op het lichtere
rood leeren kussen; zijn eene sterke hand hangt af van de leuning der stoel; zijn
andere houdt de sigarette aan zijn lippen. Zijn oogen zien recht voor zich uit, naar
den zilverigen beker der zee daar ginds. Zijn oogleden knippen soms zachtjes. Hij
blaast kalm de rook uit. Zijn adem gaat regelmatig en zijn borst is heel breed in zijn
slappe hemd, waarlangs zijn flanellen jas wegvalt, ontdekkend de breed leeren bretels,
die vast geknoopt zijn aan den heel hoogen band van zijn broek. In zijn houding van
volmaakte rust, blijft hij er sterk, gezond en daarom harmoniesch uitzien. Ik heb hem
een pooze bekeken, bewonderd, benijd en vraag nu:
- Orlando.... Waar denk je aan?
Hij wendt zijn gezicht een weinig naar mij en zegt, in twee kalme syllaben:
- Aan niets....
En hij glimlacht, terwijl ik zijn oogen zie glinsteren, karbonkelen in de maan. Ik
weet niet waarom, maar ik voel mij gelukkig, misschien omdat iemand zoo sterk en
gezond als Orlando zoo lang aan niets denken kan, de oogen recht voor zich uit, de
sigarette aan zijn rooden mond, met het zachte ademgedein van zijn breede borst.
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- Elettra.... is de Asti-bowl nog niet klaar? roep ik ongeduldig en een beetje verwijtend.
- Hij is klaar! roept Elettra juichend.
Want Elettra juicht altijd, als zij iets roept.
Ik sta driftig op, de bowl te gemoet. Dat opstaan is volstrekt onnoodig, want
Salvatore, op een blad, brengt de drie glazen zorgvuldig bereiden koelen drank aan,
en zet het neêr op een tafeltje tusschen mij en Orlando. Ik ga dus weêr zitten, en wil
Elettra haar glas aanreiken, wat overbodig is, daar zij mij, als haar gast, mijn glas
reikt. De glazen stooten bijna tegen elkaâr, en met een paar ‘scusi!’ houden wij elk
ons eerst gegrepen glas. Niet voór wij drinken en rustig zijn, rijst Orlando - hij werpt
zijn sigaret weg met de flinke gratie, waarmeê hij alles doet - even op en grijpt kalm
en zeker ZIJN glas, dat hij zuiver precies aan zijn lippen zet en na eén langen teug
half nog vol op het blad plaatst. Hij smakt met de lippen en zegt:
- A.... ah!
Vol welbehagen.
- Squisito, niet waar? zeg ik blij.
- Squisitissimo! zegt Orlando, met een forschen, positieven superlatief, die niet
den minsten twijfel duldt.
Ik ben het dan ook met hem eens.
Wij zwijgen.
Dat is een rustig, harmoniesch zwijgen, omdat wij elkander lang kennen en veel
van elkander houden. Elettra zit nu ook, wel rustig, maar zij zit: zij ligt niet en men
voelt in haar, dat haar rust maar tijdelijk is, en zij al denkt wat zij straks zal doen,
over een oogenblik: lezen onder de lamp, haar handwerk nemen, een brief schrijven.
Nu heeft zij ook meestal veel dingen te doen, maar ik, die niets heb te doen, waarom
voel ik die onrust in mij? Ik heb gedronken, en nu kàn ik niet langer liggen in mijn
heerlijk langen stoel. Ik sta in eéns op, en zit plotseling schrijlings over de hardsteenen
balustrade.
Ik krijg een ingeving, en ik roep uit:
- Ik ga mijn guitaar halen!
- Wacht! juicht Elettra. Ik moet toch naar boven, IK zal hem voor je halen....!
Zij is weg. Lieve Elettra, hoe zorgt zij voor mij en Orlando.
Zij is even dertig, een paar jaar jonger dan Orlando; een knappe,
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groote vrouw. Zij is gescheiden van haar man en heeft veel verdriet gehad. Maar
hare ziel is een kalme, berustende ziel, een eenvoudige ziel, en zij bemoeit zich met
haar huis, als een eenvoudige, evenwichtige vrouw.
Zij lijkt op Orlando, maar alles wat aan Orlando bizonder is, is bij haar heel
gewoon.
Zij heeft zwart haar, maar gewoon, terwijl Orlando's ravenvlerk over zijn voorhoofd
en telkens achteruit gegooid of gestreken, bizonder is. Zij heeft de gezond matwitte
kleur van de Italiaansche vrouw, die aanleg heeft dik te worden, terwijl Orlando's
tint is als licht brons: roze, goudachtig brons. Zij heeft donkere oogen, lief, maar
zonder diepte, terwijl Orlando's zwarte oogen zijn als diepe karbonkelen, met een
vlam en een glimlach: zijn vlammende oogen glimlachen. En het heel bizondere aan
Orlando is, dat hij zoo mooi is eenvoudig-weg, zonder er op te letten, zonder er over
te denken, zonder er iets van te weten, onbewust. Ik heb hem eens gezegd, dat hij
mooi was, als een antiek beeld in een muzeum, en toen heeft hij ongeloovig gelachen
en gezegd:
- Meno male!
dat bijna: des te beter! beduidt, en over iets anders gesproken.
Elettra heeft mij mijn guitaar gegeven, en ik improvizeer een liedje, van den
maneschijn, en de zee, en van mijn ‘cuore’. Ik zit op de balustrade, te tokkelen, en
ik zing met halve stem. De rijmen komen gemakkelijk en gauw in het Italiaansch,
de melodie steel ik van Puccini; de mooie nacht geeft mij sentiment genoeg. Het
beteekent heusch niets, dat improvizeeren op mijn guitaar: ik doe het, zoo als een
ander fluit of tokkelt op een piano. Maar beneden in den tuin luistert Salvatore;
Elettra, geïnstalleerd bij een lamp met haar handwerk, zegt dweepend:
- Proprio bellino....!
En Orlando glimlacht, kalm, en ziet mij aan. Zijn houding is, nadat hij zijn bowl
heeft geledigd, niet meer veranderd. De god van de rust, die glimlacht. Ik weet, dat
het hem amuzeert, als ik zing. En ik neurie een Napolitaanschen dans.
Plotsling is het heel zwoel. Mijn voorhoofd parelt. Ik leg de guitaar neêr, en loop
met mijn glas naar Elettra.
- Is er nog bowl....? Orlando, wil jij geen bowl meer?
Maar het ijs is gesmolten. Elettra is wanhopig. Ik verontschuldig mij om mijn
onverzadelijkheid, en lig neêr voor ik het zelve
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weet, lang-uit, op mijn stoel. Ik weet niet waarom, ik voel mij treurig. Die zwoele
nacht, die maan, dat beklemt. Er zijn allerlei dingen.... O, het leven, het is soms zoo
loodzwaar! Ik zucht heel diep, heél diep.
Orlando heeft medelijden.
- Wil je wat loopen, Gigi?
Ja, ik wil wel. Het kriebelt in mij, ik moèt mij bewegen, mijn hoofd zoû barsten,
als ik nog liggen bleef, rustig, naast Orlando. Ik reik Orlando de handen, om hem op
te doen staan.
Goedmoedig weigert hij dien bijstand niet, maar trekt mij bijna omver.
En staande, rekt hij zich, groot, breed, prachtig en kalm.
Hij neemt mijn arm en wij gaan de trappen af, van het terras.
- Elettra! roep ik. Wij gaan wat loopen!
- Goed, goed, juicht Elettra kalm, en bezorgd voor mijn guitaar, haalt ze die en
bergt haar in de etui.
De treden van het terras voeren dadelijk naar het olijvenbosch, waaruit het landhuis
omhoog rijst, massief, met zijn vier torens en de arkaden der eerste verdieping.
Wij dalen het steenen pad af, dat is als een verbrokkelde trap. Orlando zegt niet
veel, Orlando spreekt nooit veel, maar zijn zwijgen is nooit vervelend. Hij zwijgt
natuurlijk-weg, onbewust. Vroeger dwong ik hem wel eens tot spreken, maar dan
glimlachte hij en zeide:
- Wat wil je, dat ik zeg?
Het maanlicht zilvert over de ronde olijvekruinen, en als altijd, doen de fulpen
cypressen tegen de nachtlucht mij aan met een hevige aandoening van schoonheid.
- Orlando....
- Wat is er.
- Ik woû hier zitten, om naar de cypressen te kijken.
Hij glimlacht en wij zetten ons, zoekend wat mollige ronding tusschen de
verbrokkelde steenen. Ik leun tegen Orlando aan en zeg niets en kijk naar de
cypressen. Ik vind ze zoo mooi als geen boomen. Zoo donker, fluweelig mollig, tegen
de zilveren nacht. Ik kan er naar staren, staren en voel mij gelukkig, omdat die boomen
zoo mooi zijn. De nacht is eindeloos rustig. De starren zijn rustig van glans, in den
overglans van de maan, met hier en daar een wolkje. Ik voel in mij zich iets effenen,
van onrustig zijn,
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en altijd verlangen en altijd veranderen. Ik voel, dat Elettra, daar ginds, veel van mij
houdt, dat Orlando nog meer van mij houdt, dat het huis, de cypressen, Salvatore,
allen en alles, van mij houden. Het geeft rúst sympathie te verwekken. O, dit gevoel
nu even vast te houden....!
- Zit je goed? vraagt Orlando.
- Ja.
- Vind je de cypressen mooi?
- Ja.
Zijn stem heeft een beetje gespot. Ik sluit mijn oogen.
- Slaap! zegt Orlando, en drukt mij tegen zich.
....Dit even nu vast te houden. Een oogenblik rust te hebben in mijn bewegelijke,
veranderlijke ziel. Niemand dan Orlando kan het mij geven. Slaap, heeft hij gezegd,
meer uit liefkoozing, dan uit ernst. Maar niet IK.... HIJ slaapt binnen twee minuten,
tegen mij aan, zijn hoofd tegen mijn hoofd. Wat is hij kalm, wat slaapt hij kalm! Wat
is het heerlijk, zóo kalm te zijn! Het is bijna niet van de wereld. Het is als iets
bovenaardsch. Hoe regelmatig gaat zijn korte adem. Hoe kan je, zoo in eens, slapen!
En zelve héel kalm geworden, verroer ik mij niet, en zie naar de cypressen.
Ik voel mij, bijna, gelukkig. Maar op den grond van mijn ziel blijft iets trillen, een
weemoed.... en een nooit te stillen onrust.... naar verandering, naar verandering....
Ik ben het, die opzucht en Orlando wordt wakker.
- Heb je geslapen? vraagt hij.
Ik lach. Hij lacht ook. Nu staan wij op en klimmen naar boven. Boven wacht ons
Salvatore om te sluiten. Elettra is al naar bed. Wij roepen haar door de deur
goeden-nacht.
Ik ben alleen in mijn kamer. Ik laat de deur, naar het overwelfde arkadenbalcon,
open. Onze kamers zijn, om die arkaden, wel wat benauwd. Ik voel, dat ik niet veel
slapen zal, misschien eerst tegen den morgen. De maan vloeit binnen, wit, vierkante
schijn. De kamer is groot en ruim, met oude Empire-meubelen. Ik lig half naakt op
mijn bed, en kan juist een cypres-top zien bezemen.... Daar hoor ik, in de kamer naast
mij, den rustigen adem van Orlando. Zonder dat hij snurkt, haalt hij diep adem. Hij
slaapt. Ik luister naar zijn slaap. Als ik heel lang wakker blijf, ga ik straks over het
balcon - waar alle deuren op uitkomen - naar hem toe, en maak hem wakker.... O,
wat ben ik bang niet te zullen slapen!

Groot Nederland. Jaargang 8

135
Des morgens ontwaak ik en ben mij verbaasd bewust aan éen stuk te hebben geslapen.

II.
Maar slapen is het onbewuste! Wat ik wil, is bewust te rusten, bewust rustig te zijn,
lui te zijn zonder geheimzinnige, pijnlijke zenuwwroeging; lang, als Orlando, lui te
kunnen neêrliggen, zonder dadelijk te denken: ja, nu rust ik.... maar wat zal ik straks
doen?
Wat ik heerlijk vind, is wakker te worden en dan nog lang na te liggen. Maar
meestal word ik te laat wakker, als dezen morgen, en klopt Salvatore en komt met
scheerwater binnen, en zegt:
- De signore is al naar zee, en heeft gevraagd of de signorino ook gauw kwam,
zoodra hij wakker was. De signore heeft den signorino niet wakker willen maken.
De signorino, dat ben ik. Hoewel ik ouder ben dan Orlando, blijf ik voor de
bedienden, de signorino. Let wel, dat ze nooit Orlando den signorino hebben genoemd
- misschien, toen zijn vader nog leefde. Maar ik heb dien tijd nooit gekend. Ik ben
echter dadelijk de signorino geweest en zal dien blijven, al wordt ik zestig jaar. Nu
is het ook om verschil te maken, dat zij mij zoo noemen, en dan ook nog uit sympathie.
Het woord beteekent zoo wel meneertje als jongenheer.
Orlando heeft gevraagd of ik dadelijk kwam, maar daar ik scheerwater heb
gekregen, scheer ik mij even. Dat is het eenige toilet, dat ik maak. In pyama haast
ik naar buiten, de brokkelsteenen trap af, naar de zee, langs agave en cypres. De
morgen is nog koel, al heb ik ook de eerste parelen frischheid voorbij laten gaan.
Daar zie ik Orlando! Hij zwemt al. Hij zwemt met de rustige gratie, waarmeê hij
alles doet, geheel naakt: dit is ZIJN strand, niemand stoort hem hier. Zoo als hij zwemt,
is het als of hij, zwemmende, rust; als of hij zwemmende lui is. Of het hem nooit
vermoeien zal, of het zijn natuur is te zwemmen: zóo zijn armen te bewegen en
beenen, is hem nauwlijks krachtinspanning, schijnt het, - is even kalm wat spelen in
het water. Als ik de lof der luiheid wil zingen, moet ik een indruk geven kunnen van
het zwemmen van Orlando. Het is niet zwemmen: het is harmonisch zich in het water
bewegen, met de beweging vereischt aan dat element. Als
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ik flaneer langs de straat, kan ik wel tegelijkertijd lui zijn, niet waar? Nu, zoo flaneert
Orlando al zwemmende.
O, zoo zal ik nooit zwemmen. Nu ben ik naakt in de zee geloopen, maar ik spat,
ik plas, ik sla met mijn armen, ik trap met mijn beenen, ik proest. Dat alles vermoeit,
na een pooze. Toch heb ik Orlando bereikt, en wij drijven naast elkaar, op den rug.
Ik kijk in den hemel, en voel mij, naast hem, kalm worden.
- Orlando, zeg ik; spreek nu Hollandsch.
Hij glimlacht, lang uit drijvende.
- Neen, verweert hij zich.
- Ja, ja, dwing ik; spreek nu Hollandsch; kom, je les.
Hij lacht verlegen, maar ik wacht. En langzaam begint hij; in de taal der vochte
lage landen:
- De zee is blauw. In de blauw zee zwem ik met mijn vriend Gigi. Mijn vriend
Gigi kan mooi zwemmen. Het is verdomd leuk samen drijven op rug. Ik krijg honger.
Hij lacht, een beetje verlegen. Zijn uitspraak is niet weêr te geven, maar ik heb
nooit zoo aardig Hollandsch hooren uitspreken, als door mijn vriend Orlando, die
die taal sedert drie maanden leert.
- Goed, Orlando, ga door.
- Mà.... wat!
- Kom, ga door, Orlando.
- Ik weet niet meer.
- Jawel, jawel.
Orlando vervolgt:
- De Hollandsch is mooi. Mijn vriend Gigi schrijft in de Hollandsch. De boeken
van mijn vriend Gigi zijn mooi. Ik leer de Hollandsch om kunnen lezen mijns vriends
Gigi's boeken.
Ik proest het uit, van lachen en water. Orlando kletst mij nat.
- Ik zeg je immers, dat ik nooit Hollandsch zal leeren praten, verdedigt hij zich,
rood van verlegenheid. Lezen, ja, dat misschien....

III.
O, luiheid! O, zalig niets-doen! O, wegdroomen in het niet! Zoo als Orlando het kan
als hij gezwommen heeft, lang uit nu liggende op het zand, zich speelsch zijn groote
leden begravende onder het zand, toegedekt onder het blondende zand, met beide
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volle handen zich speelsch begravende onder het blondende zand! Voor zijn hoofd
een heuvel van zand, als een oorkussen, en zijn donkere karbonkelen van oogen
wegstarende naar de blauwende lucht!
Hoe ik hem bewonder, benijd! O, als hij niet mijn vriend was, hoe zoû ik hem zijn
gave benijden! De gave van lui te kunnen zijn, niets te doen, en gelukkig, zalig te
zijn. Hij verlangt niet anders, hij is gelukkig! Zijn glimlach zegt het mij, dat hij
gelukkig is, zich zoo toedekkende onder het blondende zand. En ik, waarom kan ik
niet zoo zijn? Is alles voor mij niet het zelfde als voor hem? Is de lucht voor mij niet
ver en blauw, om in te staren en weg te droomen? Is het zand voor mij niet mul en
blond en weldadig warm, en droog als met goudene korrelen? Waarom vind ik de
zee zout en glibberig aan mijn lichaam, zoo plakkerig tegen mijn vleesch aan, en
waarom vind ik het zand te kriebelig, als het tusschen mijn vingers wegzeeft? Orlando
vind de zee niet glibberig en plakkerig tegen zijn vleesch, en Orlando vind het zand
niet kriebelig: Orlando geniet: waarom kan ik niet als hij genieten!
- Probeer even rústig te zijn, Gigi!
Zoo antwoordt hij mij, nu ik hem klaag. Ik dwing mij: ik maak een zandkussen
naast het zijne, maar wat hooger en strek mij naast hem, en bedek mij met zand, en
staar in de lucht. Zijn glimlach heeft goedgekeurd wat ik deed, en hij herhaalt:
- Probeer nu dan ook even rustig te zijn, Gigi.
Ik probeer. Maar ik vraag te gelijker tijd:
- Krijg je geen honger, Orlando?
- Jawel, maar ik kan nog wachten.
Het vizioen van geurige thee, gulden broodjes, geitenboter en gouden honig
daarginds, bij Elettra, maakt mij zenuwachtig en ik beweeg mijn knieën: het zand
loopt aan weêrszijden af.
- Ik rammel van den honger, beken ik.
Zoo moet de duivel Antonius hebben verleid, met het vizioen van zoo een ontbijt.
Toch dwing ik mij, dwing ik mij rustig te zijn. Maar ik droom niet: ik bedenk, dat
ik, vóor ik ontbijten kan, mij over moet baden thuis, mijn toilet moet maken - als ik
het vlug doe, wel een half uur alles te samen.
- Je moet je beter met zand bedekken, zegt Orlando: zoo krijg je het koud....
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Maar ik heb het niet koud, ik sta op: het zand stuivelt over Orlando heen en hij vloekt:
- Accidènte, Gigi...!
- Kom, Orlando, sta op... Elettra wacht!
- Je bent onverbeterlijk!...
Hij is kwaad, wrijft zich de oogen, zijn voorhoofd fronst. Wij kleeden ons vlug in
onze pyama's; dat wil zeggen, mijn bewegingen zijn vlugger dan die van Orlando,
maar hij is eerder klaar, en daar hij boos is, wacht hij niet op mij, maar klimt al naar
boven....
- Orlando! roep ik. Wacht toch....
Hij wendt zich om en wacht. Ik heb altijd wroeging, als Orlando fronst en niet
glimlacht.
--------------Wij hebben ontbeten: héerlijk! Mijn douche, mijn toilet, mijn ontbijt, dat alles
heeft mij prettig gemaakt in mijn zenuwen, kalm en frisch en tevreden.
De morgen wordt al warm. Elettra is beneden met de meiden bezig confituren te
maken; een perzikenaroom stoomt naar boven. Ik lig in de hall, die ik heb donker
gemaakt, en mijn guitaar ligt naast mij.
- Zoo, ben je tot rust gekomen? spot Orlando.
Hij is lang niet meer boos. Hij staat voor mij in wit linnen gekleed. Ik benijd hem
zijn wit linnen pakken. Ik draag nooit wit linnen: het is mij te glad en te koel: ik
draag alleen wit flanel. Maar ik benijd hèm zijn linnen pakken, en streel hem over
zijn rug en zijn knie.
- Zoo gezellig, Orlando, die witte pakken van je.
- Waarom heb je er ook geen.
- Ik ben te kouwelijk. Ik vat koû, in linnen.
- Flanel is ook goed. En is zelfs eleganter. Je bent veel eleganter dan ik.
- Neen, ik hoû meer van linnen.
- Alleen, omdat je het niet dragen kunt. Ik moet uit, Gigi.
- Uit? Waar ga je heen?
- Met de automobiel even naar den pachter.
- Wat een corvée!
- Ik ben in een uur terug. Ga je werken?
- Ik?
- Ja, ga je niet schrijven?
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- Ik zal wel moeten, als je me alleen laat. Jij naar je pachter, en Elettra aan haar
confituren.... dan moèt ik wel gaan werken.
Hij glimlacht, zijn hand op mijn hoofd.
- Ik ben gauw terug. Permesso?
Hij is weg. Kort daarop hoor ik de automobiel wegdreunen.
Ik ben alleen in de groote hall. De deuren van de eetkamer zijn open. De persiennes
zijn toe: het schemert. Een groote vlieg gonst, om naar buiten te komen. Gaan werken?
Daar in die hoek is mijn schijftafel geïnstalleerd, en Elettra zet er iederen morgen
rozen. Wat houden zij beiden van mij! Een rust komt wel over mij heen. Werken?
Schrijven? Waarom? O, niets doen, o zalig niets doen: zal ik het eindelijk kunnen!
Ik lig lang uit op den rieten stoel. Koele kussens onder mijn hoofd, de armen naar
boven geslagen. Lof der luiheid, laat ik u pogen te denken! Wat zoû ik werken?
Orlando doet ook niets.... en geniet. Nu ja, hij is vroeger dan ik opgestaan, hij heeft
veel langer gezwommen en is nu even, voor een moment, naar zijn pachter, maar
eigenlijk doet hij toch nooit iets, dan droomen en eten en liggen, en gelukkig zijn,
dat hij bestaat. Ik wil ook gelukkig zijn, dat ik besta.... Mijn guitaar is alleen voor 's
avonds. Wat zal ik boeken schrijven? Wie leest er boeken? Dames en jongelui, als
ze een oogenblik niet anders hebben te doen. Als ze zich zoó vervelen, dat ze een
boek opnemen. Over een eeuw worden geen romans meer geschreven, en vliegen
we allen in de lucht rond in aeroplanen.... Litteratuur is al iets van vroegere jaren,
ouderwetsch. Neen, ik schrijf niet meer, nooit meer. Het is wel weemoedig, dat zoó
te besluiten, want het is mij zoo liéf te schrijven: ik zal het missen niet meer te
schrijven, maar toch: neen neen.... geen boeken meer! Niets doen: lui zijn: bestaan....
wegdroomen in het geluk van te zijn. Maar er zijn zoo dikwijls beroerde dingen in
het leven.... Nu? Nu is er niets.... Het weêr is warm, maar zalig; dit oude huis is ruim
koel om mij, en zij houden àllen van mij, zelfs Salvatore, de knecht. Waarom zoû ik
mij weemoedig voelen? Omdat er ginds.... daar.... bij mij thuis.... in Nice.... dingen
zijn? Beroerde dingen? Ze bestaan niet nu..... De morgen weeft sympathie om mij
heen. Ik ben in Italië. O lief land, o lieve menschen, o mooie taal, als Orlando die
spreekt. Atmosfeer, kunst, natuur, steden en dorpen en menschen en dingen: van
alles, van alles hoû ik in Italië! Van geen land hoû ik als van
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Italië. Bergen en horizonnen, olijven en cypressen, Verleden en zèlfs Heden, van
alles, van alles hoû ik! Zij weten het, en misschien is het daarom, dat zij veel van
mij houden.... Maar zij houden ook van mij, omdat ik geheèl van hen verschillend
ben. Omdat ik nerveus ben, bewegelijk, onrustig, boeken schrijf, nu dit doe en
plotseling weêr dat; zij houden van mij, omdat ik geheel en al ben het contrast van
hen beiden.
Door de hall gonst de groote vlieg, abrikozenaroom walmt naar boven. Wat is het,
juist door die vlieg, stil om mij, roerloos stil. Op mijn schrijftafel hoór ik een roos
ontbladeren. De parfum van die abrikozen is wel heel zwoel, heel zwaar.....
Wanneer zal Orlando terug zijn? Wat zoû ik als hij willen droomen. Maar ik kan
niet: mijn droom is dadelijk veel te plastiek, wordt een landschap, neemt den vorm
aan van een mensch, twee menschen: hun zielen zie ik, botsen tegen elkaâr.... en is
het zoo ver, dan neem ik mijn pen, en schrijf ik. Maar ik wil niet schrijven, van daag.
Alleen bestaan. Genieten van het bestaan. Lui bestaan....
Vóor ik het weet, plots, ben ik opgestaan. Ik móest opstaan: het bloed kriebelde
mij in de leden. O hoe stil is het om mij. Hoe eenzaam. Wat blijft Orlando lang weg.
Hoe kunnen zij hier den geheelen zomer wonen.
Het zoû mij beklemmen. O, die vlieg, het làmme beest. Ik stik. Die rozen, die
abrikozen, de dichte persiennes. Was ik maar even met Orlando meê gegaan, in de
automobiel. Hij dacht zeker, dat ik het te warm vond, en heeft mij niet gevraagd.
Maar hier, alleen, hoû ik het niet uit. Schrijven? Werken? Neen, neen, ik heb niets
in mijn leêge, broeierige hoofd. Ik moet iemand zien, iets zeggen. Ik WIL mij wennen
wit linnen te dragen: flanel in Juli is te warm.
Ik loop op en neêr in de hall. Ik loop door de eetkamer. Ik kijk in de boekenkast.
Ik neem even Carducci ter hand, en dan d'Annunzio's Fedra.... Toch wèl mooi,
Fedra.... als het zoo rhetoriesch niet was....
Ik puf. En plotseling ben ik mij bewust op de trap te zijn, naar het onderhuis:
- Elettra! Elettra!
- Ja....? Wat is er, Gigi?
- Wat ruikt het lekker!
- Abrikó.... zengelei!
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- Mag ik komen kijken?
- Maar zeker.
- Mag ik snoepen?
- Natuurlijk!
Elettra, groot wit schort voor, met Pia en Brigida, bezig in de immènse keuken.
Het schuimt over de koperen pan. De glazen potjes wachten al, op reien geschikt. Ik
ben zeer geïnteresseerd. Elettra laat mij proeven of de gelei zoet genoeg zal zijn.
Doek-doek-doek-doek: daar is Orlando! Ik roep hem toe, door het keukenraam.
Hij komt binnen, en met veel aandacht proeven wij de gelei. Elettra, hoogst ernstig,
slaat onze, gelaatstrekken gade.

IV.
O, de pasticcio, die Brigida ons maakt! Macaroni, met een korst, een goudgreinige
korst, en daaronder allerlei verrassingen, van levertjes, olijven, hanekammen, weet
ik wat! Gij allen, die in Italië wel eens pastei van macaroni gegeten hebt, gij weet er
NIETS van als ge niet gelogeerd hebt op de Quattro-Torre! En dan de mollige
Orvieto-wijn! Ik heb driemaal van de pasticcio gegeten. En nu zijn het, na de
eigengemaakte kaas, vijgen en perziken: een overdaad. Ik zwelg in het ooft en zoowel
Elettra als Orlando, beiden materialistische zielen, zien mij glimlachend en tevreden
aan. Zelfs Salvatore, die dient, heeft dien tevreden glimlach om mij.
Ik ben, in hun leven, dat alles wat zij niet zijn. De artist, de dichter, de vagebond,
de rustelooze, de krekelnatuur, de onbezonnenheid, de gedachteloosheid, met altijd
veel plannen, honderd ideeën - Parijs, Egypte - en geen cent op zak. Zij hebben nooit
zoo iemand gekend als ik. Zij beschouwen mij eer als een kind, en bederven mij, en
zij kunnen nooit boos op mij worden, ook al keuren zij lang niet goed. Orlando verwijt
mij, dat ik niet heb gewerkt. Ik kan wel, als ik wil, zegt hij. Ik ben veel rustiger, als
ik gewerkt heb, zegt hij. Mijn levensplicht is te schrijven. Al leg ik hem uit, dat ik
lui zijn wil, als hij is, hij schudt met het hoofd; keurt niet goed; vindt, dat ik het eene
boek na het andere schrijven moet. Als ik mij gaan liet, werd ik bij hen ijdel, pedant,
onuitstaanbaar zeker - voor anderen. Want - ik
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let te goed op om het niet te zien, en ben te eerlijk, om het niet neêr te schrijven behalve, dat zij veel van mij houden, bewonderen zij mij, om alles, en zijn zij
dankbaar, dat ik in hun leven wel iets heb willen zijn. Elettra is mij dankbaar, dat ik
driemaal van de pasticcio heb gegeten en Orlando bewondert mij, zonder dat hij het
ooit met veel woorden zegt. Hij bewondert mij, omdat ik schrijf, bekend ben als
schrijver: hij vindt het iets ongelooflijk prachtigs, dat zijn vriend Gigi een bekend
auteur is, vertaald, gekritizeerd, bewonderd en uitgescholden. Het heeft indertijd drie
maanden geduurd vóor hij dat wist, omdat ik mij niet verraadde. Maar hij bewondert
mij ook, omdat ik nooit rust heb, van Egypte spreek zonder een cent op zak te hebben;
hij bewondert mij, omdat ik beter Italiaansch spreek, dan hij Hollandsch, meer van
de Renaissance weet, dan hij; hij bewondert mij om de snit van mijn jas, de knoop
van mijn das, om mijn lange vingers met ringen en gepolijste nagels. Hij glimlacht
om dit alles, maar hij bewondert mij. En hij zal nooit goed begrijpen, dat ik hem
bewonder, en, meer nog, benijd: bewonder om zijn breede borst, zijn sterke spieren,
zijn krachtige, volmaakt zuiver gevormde handen, zonder gepolijste nagels, en zonder
ring.
Ik voel die bewondering, ook al glimlacht hij maar, al zegt hij nooit veel. Maar
als hij mijn hand in de zijne neemt en er naar kijkt, voel ik, dat hij mijn hand
bewondert. En dat hij, door die bewondering heen, van mij houdt. Ik voel zijn
vriendschap in zijn liefkoozing. Want hij doet dat, wat een noordelijke vriend nooit
doet: hij slaat zijn arm om mijn schouder, terwijl wij, na ons lunch even op en neêr
gaan onder de arkaden, of hij drukt mij tegen zich, of trekt mij aan mijn oor.
- Dat doet een noordelijke vriend nooit, Orlando! heb ik hem eens gezegd.
- Waarom niet? vroeg hij kalm.
- Omdat dat even weinig ‘mannelijk’ is, voor een Hollander, als een koekje te eten
bij den pasteibakker.
En inderdaad kon Orlando, die, bij zijn Vermouth-Americano drie, vier koekjes
verorbert, en zelfs meer, nooit begrijpen, waarom een mannelijke Hollander zich
schaamt eén koekje te eten.
--------------Het is de siësta geweest. Maar dat is slapen, na de pasticcio: dat is niet bewust lui
zijn. Ik word wakker, sta op, kijk in Orlando's
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kamer. Hij is er niet, maar ik weet, waar ik hem vinden zal. Op zij van het landhuis
is een soort pavillioen, dat noemen wij Orlando's Sport-Palace. Ik grijp een oude
Panama, daal het brokkelende pad af, braveer de zon. Het is vijf uur en nog brandend
warm. Ik bereik Sport-Palace, doorwadende brandenden zonneschijn. De deur staat
open, en ik treed binnen. Orlando, de tors naakt, alleen een ruime broek aan, werkt
met kolossale halters en ijzeren suikerbrooden, als een athleet. Zijn armen zijn om
bang van te worden. De spieren van zijn nek zwellen.
- Wil je wat schermen? vraagt Orlando.
Het is mij veèl te warm. Ik ben pas wakker, en zal toch, trots Orlando's lessen,
nooit goed kunnen schermen. Ik ben niet geduldig en attent genoeg. Ik heb souplesse,
maar ben altijd te vroeg of te laat. En als ik geen voorwendsel hèb, vind ik er wel
spoedig een, om NIET te schermen.
Ik gooi mij liever op een heel breeden divan, en grijp een boek: het is: ‘Dionyzos’.
Er is een groote trots in mij, dat Orlando Hollandsch wil leeren om Dionyzos te lezen.
Met een dictionnaire komt hij er al. Er is vooral in mij een groote trots, omdat Orlando
een gewoon verstand heeft, een middelmatige intellectueele vlugheid: slecht Fransch
spreekt, nauwlijks drie woorden Engelsch verstaat. Hij heeft Hollandsch zoo vlug
geleerd, alleen uit vriendschap om mij.
Hij werkt met zijn halters, zijn laatste bewegingen, schiet een jasje aan, en gooit
zich over de divan. Zie je wel, hij doet niets. Hij doet nooit iets. Hij ligt neêr en
droomt, zijn oogen verloren naar het plafond. En over zijn mooie gezicht trekt een
uitdrukking van volmaakte tevredenheid. Hij verlangt niets, hij is gelukkig.
- Orlando.
- Wat is er, Gigi.
- Doe je noòit wat?
- Ik doe wat ik doen moet. Ik heb gezwommen. Ik ben naar mijn pachter geweest.
Ik heb met mijn halters gewerkt.
- En verder?
- Verder is er niets. Ik lig. Ik rust. Ik leef.
- Ben je gelukkig?
- Volkomen gelukkig. Ik ben gezond, hoewel ik op moet passen niet te zwaar te
worden. Ik ben sterk, hoewel ik 's zomers slapper ben dan 's winters. Ik leef goed,
ook al ben ik niet schatrijk. Ik
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heb een goed huis, en een lieve zuster. En naast mij, mijn beste vriend.
- Verveel je je nooit?
- Neen. Ik verveel me nooit. Als ik gezwommen heb, doe ik mijn zaken. Als ik
mijn zaken heb gedaan, gaan we eten. Na de siësta, wat gymnastiek. Dan uit, met de
automobiel, als Gigi ten minste lust heeft. Na het diner een avond van zalige rust en
heerlijk niets doen, en dan slapen. Er is geen tijd om je te vervelen.
- Ik, Orlando, verveel me altijd. Ik ben vol ideeën, vol plannen, ik schrijf boeken
en ik verveel me altijd. Ik reis, ik zie allerlei mooie dingen van kunst, waar ik dol op
ben, en ik verveel mij altijd. Altijd. Ik verlang altijd vage dingen. Verlang jij nooit
vage dingen?
- Neen.
- Dingen, die je zelf niet zeggen kan?
- Neen, als ik iets verlang, kan ik het zeggen, en probeer ik mijn verlangen te
voldoen. En bijna altijd voldoe ik het ook.
- Dus als je je verlangen voldaan heb, kan je LUI zijn, zonder gewetenswroeging?
- Ja, want ik doe, wat ik doen moet. Heb ik dat gedaan, dan ben ik lui en zonder
gewetenswroeging.
- Ik heb wroeging hier zoo nu liggen.
- Jij bent nerveuzer dan ik.
- Orlando, wat kan je de dingen toch noemen bij hun namen. Ik weet ook wel, dat
het dàt is, maar ik vind het veel aardiger er om héen te praten. Heb je geen imaginatie?
- Niet voor twee soldi. Verbeelding is mij een raadsel. Hoe jij die heele geschiedenis
van Dionyzos hebt verbeeld, is mij een raadsel. Maar het is mooi, en ik ZIE alles voor
mij.
- Dàn heb je imaginatie.
- Niet ik, maar jij. Of misschien géef je mij.... iets van je groote verbeelding.
- Zooals jij mij.... van je groote kalmte. Orlando leer mij lui zijn. Ik woû de Lof
der Luiheid zingen.
- Begin dan met NIET te zingen.... maar lui te zijn.
- Ik kan niet. Ik verlang naar thee. En dan wil ik uit, met de automobiel. En over
een week wil ik naar Siena. Dan wil ik naar Rome. En dan naar Egypte.
- Ik dacht, dat je naar Nice ging, en in September in Parijs woû zijn.
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- Dat is zoo. Dus van luiheid is geen kwestie. Alleen.... ik heb geen geld.
Orlando kijkt mij heel ernstig aan, met zijn anders glimlachende, maar altijd
vlammende oogen:
- Gigi.... het spijt mij enorm. Maar wij kùnnen dit jaar heusch niet naar Egypte.
Zijn basstem is heel diep, klinkt bijna verlegen, als verontschuldigt hij zijn niet
overvolle beurs. Maar ik schrik en zeg:
- Beste Orlando.... ik dènk niet aan Egypte.... in ernst.
- Maar je zoû gaarne willen gaan....
- Ik wil nu thee! roep ik uit.
In een hoek heeft Salvatore op een tafel al alles klaar gezet. Ik steek maar de vlam
onder de ketel aan, en zie in een glazen bus heerlijke brosse koekjes, van die koekjes
waar je maar door van eet. Niet om meê uit te scheiden, omdat ze zoo bros en versch
en zandig zijn. In de warmte is er niets beter dan om vijf uur veel thee te drinken zoodat je uitstraalt! - en daarbij veel koekjes te eten. Orlando drinkt eén kopje - hij
prefereert koffie en ik kan hem maar niet leeren goed thee te drinken - en verdiept
zich in Dionyzos.
Het is vreemd, maar ik kan lui zijn, als een ander naast mij iets doet. Ik voel dat
in eens heel duidelijk. Dit is een intiem uur, heel ongegeneerd; onze houdingen over
den divan zijn ongegeneerd; onze kostumes zijn ongegeneerd, half naakt, en negligé;
Orlando ‘en bras de lutteur’, zijn handen door zijn ravenvlerk, over zijn buik, spellende
de, ik vermoed, wel wat moeilijke perioden van Dionyzos' druivetocht.... En ik voel,
dat ik lui kan zijn, omdat Orlando zoo ijverig doet. Arme kerel, wat spant hij zich
in! Zoû hij het heusch begrijpen? Ik twijfel, lang uit, op een stapel kussens. Toch, ik
wéet, dat hij begrijpt.... Hij begrijpt het, omdat het van mij is. Nu en dan vraagt hij
een woord, onmogelijk uitgesproken. Maar hij komt er, en als ik hem vraag, wat hij
gelezen heeft, vertelt hij mij in een paar woorden den juisten inhoud van de bladzij,
die hij studeerde.
Ik ben stil verbaasd, over wat de vriendschap kan uitwerken. En ik ben lui. Orlando
studeert Hollandsch, en ik ben lui. De thee straalt mij door de poriën. Weldadige
dauw beparelt mijn voorhooofd. Koekjes knarsen bros tusschen mijn tanden. Ik
dróom weg.... eindelijk, eindelijk. Ik droom bewust, van niets. Ik droom
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zonder plastiek. Het blijft vaag, alleen zie ik, vaag, iets van Caïro schemeren.... De
pyramiden.... Orlando en ik op een kameel.... maanlicht over den Nijl....
En het is mij, eigenlijk, onbegrijpelijk, dat Orlando mij niet op Egypte zoû kunnen
tracteeren, als hij toch maar eens goéd rekende....

V.
O, de verveling, de immense verveling! Kent ge iets dan dit leven vervelender?!
Nu heb ik alles en alles gehad. Ik kan niet bedenken iets, dat ik niet heb gehad en
niet weet wat het is! En de uren, de uren gaan voort. Het regent, het stortregent in
eens, altijd door, den geheelen nacht en den morgen nu door, nadat wij om drie uur
zijn opgeschrikt door hevige schokken van aardbeving. Maar men went zoo aan de
dreiging van het verschrikkelijke, dat na een uur Orlando de bedienden streng weêr
naar bed heeft gejaagd, en wijzelve zijn rustig gaan slapen. O, en nu die morgen van
regen! In hun bureau-tje kijken Orlando en Elettra rekeningen na. Hij moest dat nog
maar eens uitrekenen, van Egypte, nu dat hij toch cijfert! Het is waar: een
aardbevingramp ken ik niet, en altijd is er iets tusschen mij en Caïro. Ik lig in de hall
en verveel mij. De ramp kan ik mij verbeelden, en Caïro eigenlijk ook. De verveling
stompt mij alle gevoeligheid af. Nieuwe indruk zoû mij vervelen. Het allermooiste
van kunst, het allerliefste van emotie.... zoû mij vervelen. Als ik zoo ben, verveelt
alles mij, iedereen, het geheele leven, mijn eigen ik, Elettra en zelfs Orlando! Orlando
is van morgen, in den stortregen, een half uur nog gaan zwemmen. Orlando is daarna
naar Sport-Palace geweest om, druipend nat, met twee ijzeren suikerbrooden aan te
komen zeulen, omdat hij, met dien regen, zijn oefeningen in huis wil doen. Orlando
heeft daarna een nieuwe motocyclette in de garage nagekeken: een beroerd ding,
waar ik niet van hoû. Hij mag er ook niet op rijden, vóor ik weg ben van de
Quattro-Torre. Maar wees maar niet bang, ik ga gauw. Waarheen? Ik weet het niet.
Het is overal vervelend in Augustus. Van bergen hoû ik niet. Bosschen maken mij
melancholiek. En stel je voor, bergen en bosschen in den regen! Venetië is in Augustus
verrukkelijk, met de Lido, maar bedorven
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door àl de kinderen. Niets dan kinderen! Zooveel kinderen, dat de groote menschen
niet tellen meer. Overal op de vaporetti, die gaan van Venetië naar Lido, roepen de
impiegati: ‘attenti ai bambini!!’ In Vallombrosa, vol markiezen en prinsessen, ben
ik een half uur geweest, en via directa weer met de volgende funiculaire teruggekeerd
naar Florence. Wat een gat, met een somber, klein pijnbosch aan een grooten weg.
De Bagni di Lucca zijn lief en idylliesch, maar je moet daar in de eerste vaag van
verliefdheid zijn. Siena is altijd interessant, en de Palio - de middeneeuwsche
wedrennen op de Piazza, met Maria-Hemelvaart - altijd heel aardig, maar het is er
te warm, en door die warmte blaast een koude bries, die mij altijd een stijven nek
geeft. Waar moet ik heen? Ik voel mij in een execrabel humeur. Augustus geeft mij
altijd, altijd een execrabel humeur. In mij voel ik als éen groote spin, met krampachtig
stijve pooten.
Ik lig naar den regen te kijken: de persiennes zijn open. Natuurlijk, Elettra heeft
geen frissche rozen op mijn schrijftafel kunnen zetten en die lamme Pia heeft zelfs
de verwelkte niet weggenomen. Beroerde regen! Het regent maar door. Wat is een
guitaar toch een dom ding. Ik schrijf goed, maar ik zoû goed willen zingen. Ik heb
afschuwelijk het land.
Salvatore brengt de ‘Tribuna’ binnen, zegt een paar woorden over de aardbeving
en den regen, maar bespeurende mijn kwaad humeur, verdwijnt op de punt van zachte
pantoffels.
Ik open de ‘Tribuna’ zelfs niet. Ik kijk naar den regen, en verveel mij zóo, vind
alles zóo vervelend, dat ik ernstig aan zelfmoord denk.
Orlando komt binnen, in wit linnen pak, frisch, gezond, sterk, breed, mooi, prachtig.
Hij vult eerst de deur, dan het vertrek. Zijn verschijning brengt in mij dadelijk een
zweem van evenwicht te weeg. Maar ik ben toch zóo kwaad van humeur, dat ik niets
zeg. Het is al mooi, Is ik niet uitval.
Orlando ziet het.
- Wat heb je, Gigi? vraagt hij teeder.
Zijn oogen zien mij onderzoekend aan. Ik wend de mijne af.
- Heb je die beroerde hoofdpijn weêr?
- Neen. Nog niet.
- Wat dan, Gigi?
Zijn stem is diep en angstig.
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- Ik verveel me.
- Ga dan wat werken, zegt Orlando.
- Stik! zeg ik.
Orlando glimlacht.
- Probeer dan LUI te zijn! zegt Orlando.
- Vrek! antwoord ik, razend.
Hij grijpt mij bij de schouders, en schudt mij, in scherts.
Ik weet niet waarom, maar zijn handen op mijn schouders, en zijn scherts doen
mij heerlijk aan. Ik stoei even terug, mat, maar welwillend.
- Orlando! zeg ik verteederd. Wat zoû ik doen.... zonder jou?
- Zonder mij? zegt hij blij, maar begrijpt niet.
Ik zeg niet meer. Hij moet uit zichzelf maar begrijpen, dat hij mij noodig is - soms
- als tegenwicht. Hij begrijpt ook wel, een beetje, en leest mij nu voor uit de Tribuna.
In korte zinnen, de telegrammen; het verveelt me.
- Orlando.
- Wat, Gigi.
- Ik ga gauw weg.
- Waarheen?!
- Ik weet niet, maar ik kan toch niet EEUWIG op de Quattro-Torre blijven!!
Ik zie de wolk trekken over zijn nu ernstig, heel regelmatig gezicht.
- Je bent hier pas vier weken.
Wij zwijgen beiden. Dan gaat hij door:
- Waar wil je heen? Je houdt niet van bergen, anders konden we samen ergens
gaan, naar de Abruzzen, de Dolomieten, Zwitserland. Maar àl die touristen vervelen
je. Waarom zoû je hier niet nog blijven....?
Ik voel, dat hij heel welsprekend wil zijn, maar niet kan. Ik hoor in zijn keel iets
moeilijks.
- Ik ga gauw weg, zeg ik.
- Waarom, Gigi? Is er iets? Ben je boos?
Ik schud mijn hoofd, en herhaal alleen:
- Ik ga gauw weg.
- Waarom, Gigi? Zeg dan Gigi, waarom?
- Omdat ik me verveel.
- Waar wil je heen? Willen we samen ergens heen, met de automobiel, voor een
paar dagen? Een uitstapje?
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Ik schud het hoofd, van neen, en herhaal:
- Neen. Ik wil weg.
Zijn gezicht wordt hard, als brons.
- Zoo als je wilt. Ik kan je niet dwingen.
Hij is opgestaan en wandelt de hall door. Buiten regent het, een blànk stroomende
regen.
Wij zwijgen. Dan zegt Orlando:
- Natuurlijk.... als je gewàcht wordt, niet langer kùnt blijven, dan.... Maar dit is
toch niet zoo.... Waarom blijf je hier niet geheel Augustus?
Ik schud mijn hoofd van neen.
- Zoo als je wilt, herhaalt Orlando, heel dof.
Zijn gezicht is als brons zoo hard. Wat is hij mooi, zoo, net een bronzen beeld. Ik
ken niemand, die zóo mooi is. Zijn smalle voorhoofd onder zijn ravenvlerk, zijn
afgeschuinde slapen, zijn vlammende oogen onder den streep van zijn brauwen, zijn
rechte heftige neus, zijn kleine, roode, zinnelijke mond. Die bronzen kop op de kolom
van zijn nek, en dan zijn breede, massieve en toch, elegante, soupele figuur. De gratie
in de kracht. Dat is zeldzaam. Hij is zeldzaam mooi. Hij is pràchtig.
Terwijl ik hem bewonder - hij loopt, schijnbaar rustig, op en neêr, - steekt Elettra
het hoofd binnen, bescheiden, omdat zij altijd bang is mij te storen, in mijn werk.
- Gigi, werk je niet?
- Neen, Elettra, ik verveel me.
- Arme Gigi! Wil je snoepen??
Elettra houdt een schaaltje op, - met een schalkschen lach, of zij het wèl weet.
- Wat HEB je? vraag ik geïnteresseerd en rijs half op.
Elettra treedt nader: zij toont een taart, een broze korst gevuld met room en de
abrikozengelei van gisteren. Het water komt mij aan de lippen.
- O, Elettra! roep ik, dankbaar.
- Ik dacht, zegt Elettra; met dien regen is het gezellig te snoepen....
Salvatore komt binnen met drie glazen Vermouth-Americano.
Ik knabbel een gróot stuk taart.
- Heerlijk! roep ik uit, met wellust.
Elettra is innig dankbaar, Salvatore glimlacht tevreden. Ook
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Orlando poógt, over het harde brons van zijn gezicht, een weemoedigen glimlach te
laten weifelen.

VI.
Nu ben ik alleen, in een leêge coupé, tweede klasse. Orlando, met de automobiel,
heeft mij tot Siena gebracht; wij hebben twee dagen te samen in Siena gedwaald;
wij zijn samen, met de automobiel, gegaan naar Monte-Oliveto, en nu ben ik alleen,
en spoor naar Rome, om van daar naar Frascati te gaan. Waarom heb ik hen verlaten?
Alleen omdat ik veranderen moest. Om geen andere, geen andere reden. Ik voel mij
ellendig, afschuwelijk eenzaam, eigenlijk diep ongelukkig. Ik had àlles bij hen, wat
een mensch kan verlangen, en ik heb dat alles verlaten, alleen omdat ik verlangde
naar verandering, hoewel ik van te voren wist, dat die verandering véel minder zal
zijn. Materiëel niet te vergelijken: in Frascati een kleine, benauwde kamer in een
goedkoop zomer-hôtel. Geen pasticcio, geen Orvieto, geen taart, als Brigida kan
bakken. Moreel? De eenzaamheid, die mij weegt. De verveling, die mij doet snikken.
Terwijl ik bij hèn, bij Elettra en bij Orlando, sympathie, vriendschap, liefde in
overdaad had. En tòch. En tòch, weggaan, omdat ik weggaan moest. Veranderen,
om te veranderen.
O, ik voel mij diep ongelukkig. Ik voel mij slecht tegen anderen, en tegen mijzelf.
Ik stel mij Orlando en Elettra nu voor; nu dat zij hun vagebond, hun kre el niet meer
hooren en zien. Elettra zal wel confituren maken, maar alleen met het idee, dat IK
ze, over eenige maanden kom eten. Orlando zal doen wat hij doen moet: zwemmen,
gaan naar den pachter, lui zijn, Dionyzos lezen, maar dat alles zal hij doen in een
dichte wolk van weemoed. Want ik ben hem noodig, als hij mij noodig is. Mijn
grillige, onevenwichtige, soms vrouwelijke, soms kinderlijke, soms dichterlijke,
dol-vroolijke of diep-melancholieke natuur is hem levens-onmisbaar geworden. Ik
geef hem alles wat hij niet heeft, om hem te laten voelen, dat hij een ziel heeft, een
hart heeft, zenuwen en niet alleen spieren. Zonder mij, bleef hij massief. Ik heb hem
laten vibreeren. Het beeld is een mensch geworden. De gymnast werd een vriend.
In den onbewusten droom van zijn regelmatige luiheden teekent de plastiek van zijn
vriend Gigi zich af.
Ik voel mij diep ongelukkig. Ik verlang al naar hem terug. Hoe
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heb ik hem kunnen verlaten. Ik heb in Frascati niets te doen. Ik zal er mij alleen en
ellendig gevoelen. Maar ik kon niet meer, kon niet meer blijven: ik moèst veranderen,
want al gaven de goden mij het paradijs, ik zoû het na een pooze verlaten, omdat elk
paradijs mij zoû vervelen op den duur....
Zijn deze bladen de Lof der Luiheid? Ik geloof het niet. Niets is, als wij het denken
te zijn. Niets wordt, als wij dachten, dat het zoû worden. Lezer, noem deze bladen,
zoo als ge wilt.

IV.
De slag.
Dat men went aan het bovennatuurlijke, is wat ik hier bewijzen wil.
Het was in de maand October, dat ik van Florence komende, voor een paar dagen
zoû logeeren bij mijn Italiaansche vrienden, die een landhuis bewonen, Quattro-Torre
genaamd, aan zee bij Cecina, niet ver van Siena af. Wij zouden allen samen naar
Rome gaan, na die twee, drie dagen. Elettra was al bezig met het opruimen van salon
en eetkamer - wij zouden ons moeten behelpen - en Orlando verstrooide mij met
kleine automobieltochtjes in den omtrek.
Op een avond waren wij, vroeg, om tien uur, naar bed gegaan. Het was somber,
scirocco-zwaar, regen-dreigend weêr en de Quattro-Torre, die ik des zomers zoo
weldadig allerliefst landelijk had gevonden, maakte op mij een luguberen indruk,
niettegenstaande al de vriendschap van Orlando en zijn zuster. De wind huilde sinister
om het huis met zijn vier torens, de wind kermde klagend door de overdekte balkons,
of hij langs de arkaden van die balkons kreunende gleed naar binnen en weêr naar
buiten, als een ziel in nood. Elettra was moê van haar huishoudelijk opgeruim - den
geheelen winter zouden de Quattre-Torre gesloten blijven, en ik was moê van het
tochtje, en zoo lagen wij allen om half elf in bed.
Ik was dadelijk ingeslapen.
Plotseling....
Ik zal het nooit vergeten.
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Ik ril nu weêr, dat ik dit neêrschrijf: als van een geplukte kip is mijn vel.
Het was verschrikkelijk, het was allerverschrikkelijkst.
Er klonk door het huis - boven, beneden, ik weet niet waar, misschien overal - een
slag. Maar een slag zóo, dat ik, die u toch wel het een en ander al heb kunnen
beschrijven, hoop ik, doen zien, doen hooren en voelen, onmachtig ben u met woorden
de verschrikking van dien slag te zeggen. Ik kan u alleen herhalen, dat die slag
àllerverschrikkelijkst was. Dat het een vreeselijke, gruwelijke, afschuwelijke slag
was, kort, hard, o zóo hard, hevig, wreed, dreùnend door het huis,.... boven het huis,
onder het huis....
Wakker, zat ik recht in mijn bed, machteloos van ontzetting.
Op het zelfde oogenblik stormt mijn vriend, nog maar half gekleed, uit zijn kamer
naast de mijne, mijn kamer in; draait de electriciteit op en ziet mij, zittende in bed,
bleek als de dood zelve, met open, naar adem smakkenden mond....
Hij slaat zich voor het voorhoofd.
- Imbecile! Stupidone! buldert hij uit, zijn eigen uitscheldend. Stommerik, dien ik
dan toch ook ben! Ezel, stomme gróote ezel, die ik ben! Ezel, ézel, ézel! Arme Gigi!
Mijn arme Gigi! Ben je erg geschrokken? God, lieve, beste jongen, ben je erg, ben
je erg geschrokken?? Dat ik je dan toch ook niet heb gewaarschuwd! En ik heb tèlkens
gedacht: ik moet Gigi waarschuwen! En ik heb het telkens weêr vergeten! En dan
dacht ik weêr: ik moet Gigi waarschuwen! En dan vergat ik het weêr! Ezel, stommerik,
die ik ben!
Hij ranselt zich voor het voorhoofd. Ik, onbewegelijk op-zittend in bed, tril over
mijn heele lijf. Orlando komt op mij af, en zichzelven steeds uitscheldende, omarmt
hij mij tegen zich aan. Ik voel mij een beetje raar, of ik van mijn stokje zal vallen.
Een vreemde duizel draait in mij rond.
Op dit oogenblik wordt discreet de deur naar de gang geopend en verschijnt Elettra,
in witte saut-de-lit, met golvende losse zwarte haren.
- Is Gigi erg geschrokken? zegt zij bleek. Had je Gigi dan niet gewaarschuwd,
Orlando?
- Neen, neen, neen! buldert Orlando, razend op zichzelf. Stommeling, die ik ben!
Ik heb het vergeten! Ik heb het vergeten!
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Elettra is boos, als ik haar nooit heb gezien. Zij is heel boos, heusch boos op Orlando,
en overstelpt hem met verwijtingen. Eindelijk roept hij tot zijn zuster:
- Maar waarom heb jij dan ook niets aan Gigi gezegd?
- Je weet, dat ik dáar nooit over spreek, zegt Elettra. Maar ik dacht niet, als je zoó
dom zoû kunnen zijn te vergeten Gigi te waarschuwen.
Orlando is in een toestand, waarin hij zelfmoord uit wroeging zoû kunnen plegen.
Ik voel diep medelijden met hem en verzamel mijn veege krachten om, mijn hoofd
tegen zijn schouder, smeekend te stamelen:
- Elettra.... wees niet zoo boos.... op armen Orlando.... Het is niets.... Ik voel me
al weêr beter.... Maar wat is die slag geweest
- Ik zal dadelijk wat thee voor je zetten, zegt Elettra; want gauw slapen zullen we
nu toch niet. Ik zal thee voor je zetten.... En dan zijn er nog van die brosse koekjes,
waar je zoo veel van houdt.
Ik glimlach verteederd. Ik ben, als Elettra, overtuigd, dat heel warme thee en heel
brosse koekjes me heel veel goed zullen doen.
Niet langer dan noodig is om water te kooken, duurt het eer Elettra wêer verschijnt
met een aangenaam aandoend theeblad. Want geen van de bedienden hebben ook
maar bewogen....
De stilte in huis is volkomen.
Buiten kermt droefgeestig de wind.
Ik in bed, broêr en zuster om mij, drinken Elettra en ik onze thee: Orlando snoept
alleen een koekje.
- Maar wat is nu die slag? vroeg ik, gekalmeerd, gerust gesteld maar nieuwsgierig.
Elettra rijst op.
- Ik neem nu den rommel maar weêr meê, zegt zij; en laat je met Orlando alleen.
Blijf niet den heelen nacht praten, want je was moê, Gigi. Probeer dus straks toch te
slapen. Nacht, lieve Gigi....
- Nacht, lieve Elettra....
Zij is met het theeblad verdwenen. Zij wil klaarblijkelijk niet praten over den
‘slag’. Ik ben des te nieuwsgieriger en dring aan.
- Kom, vertel nu op, Orlando. Wat was die slag?
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Orlando beweegt vaag zijn breede schouders.
- Ach, zegt hij. Het is niets. Het is absoluut niets. Het is een slag.
- Ja, zeg ik bevreemd. Dàt heb ik gehoord.
- Het is een slag, zegt Orlando. Dat is alles.
- En weet je niet wat die slag is? vraag ik rillerig, trots de thee.
- Neen, bekent hij, als of het zijn schuld is. We weten niet wat die slag is. Maar
altijd, ieder jaar, in October, in de eerste dagen van October, hooren wij dien slag.
Niets dan dien éenen slag. Nooit meer een ander. Eéns in het jaar hooren wij dien
slag. En daarom had ik je moeten waarschuwen, dat het zoû kunnen gebeuren, dat
je juist dien slag dezer dagen zoû hooren. Soms zijn wij al naar Rome, maar dan
hoort de huisbewaarder den slag. Het is altijd in October.
- Ik vind llergriezeligst. Ik weet niet, Orlando, of het een Italiaansch woord is,
maar ik vind het ‘orripilatissimo’.
- Jawel, zegt hij; ik begrijp, dat je het zoo vindt. Vooral nu je er niet op was
voorbereid, Ezel, dien ik geweest ben! Maar je begrijpt, wij, wij hebben dien slag al
sedert jaren, al tijdens het leven van mijn ouders, hier gehoord. Altijd, in October,
die slag. Die eene slag. Het maakt dus absoluut geen indruk op ons. We weten niet
wat die slag is, we hebben overal gezocht waar die slag van daan kan komen en nooit
iets gevonden, en we hebben ons dus gewend aan dien slag. Mijn ouders vroeger, de
bedienden nu; Elettra....
- Elettra wil toch liever niet praten over den slag....
- Ja, zie je, mijn ouders en de bedienden ook.... praatten liever nooit over den slag.
Maar bang er voor is nooit iemand toch eigenlijk geweest. Aan iets bovennatuurlijks
gelooven wij niet, beste Gigi. Wij zijn eenvoudige, praktische zielen. Ik, voor mij,
geloof, dat in dit seizoen, als de regens beginnen, het hout van zoo een oud huis
werken kan en barsten, hoewel ik nooit een barst zie, maar aan iets bovennatuurlijks
geloof ik niet en Elettra ook niet. Wat dus de slag is, weet ik niet, want ik vergeet
dien slag weêr dadelijk, denk er nooit over na, en zoo is het gekomen, dat ik zoo dom
ben geweest, om jou, mijn armen jongen, niet te waarschuwen, dat je misschien,
omdat we in October zijn, een slag zoû kunnen hooren.
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- Hoe dikwijls heb je dien slag gehoord, Orlando?
- O zeker al sedert twintig jaar. Den eersten keer, ik was een jongen, hebben we
er naar gezocht, gezocht, gezocht. In kelder, op zolder, overal. Nooit iets gevonden.
Het tweede jaar, weêr in October. We zochten en zochten, we vonden niets. Het
derde jaar zochten we niet meer. Het vierde zeiden we alleen tot elkaâr: daar heb je
den slag. En sedert zijn we zoo gewend aan den slag, de oude bedienden waarschuwen
de nieuwe voor October, en verder gaat het leven rustig door, en hoop ik, mijn beste
Gigi, dat je mij wilt vergeven en nu rustig zal pogen te slapen.
Ik voelde zijn hand even op mijn hoofd, ik zag zijn bijna vergeving smeekenden
glimlach.... Een paar minuten daarna, in mijn weer duistere kamer, lag ik in bed,
klein in een gerold, en zéker, dat ik niet slapen zoû....
Ik was echter zóo moê van den automobieltocht, en thee werkt zoo kalmeerend
op mij, dat ik den volgenden morgen, tot mijn verbazing, om acht uur eerst wakker
wordend, mij bewust was beter geslapen te hebben dan ooit.
Salvatore, de knecht, bracht mij ontbijt, warm water. En het ergerde mij, dat hij
mij, groetende met een paar vriendelijke woorden, zelfs heel eenvoudig vroeg:
- Heeft u goed geslapen, signorino?
- Jawel, zeide ik; maar ik had gedacht, met dien slag, die vreeslijken slag....
- O, zei Salvatore rustig. Die slag, dat is niets.... Niente, signorino.
- Hoe dat - niente?
- Altijd in October, die slag. Dat is niets, signorino, niets....
- Maar niemand weet wat die slag is?
- Neen, maar het is toch heusch niets. Die slag doet nooit kwaad.
En hij ging rustig voort mijn waschtafel te ruimen, mijn scheergerei te schikken....
- Verlangt u nog iets anders, signorino?
- Neen, Salvatore, dank je.
- Tot uw dienst....
En hij verdwijnt, op tip van zachte pantoffels, als of die Octoberslag de
eenvoudigste slag van de heele wereld is.
Er wordt dien dag niet meer over den slag gesproken.
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Elettra spreekt liever nooit over den slag.
Bij Orlando wil ik geen wroeging meer verwekken, over zijn nalatigheid: mij te
vergeten te waarschuwen!
Koffers worden gepakt. Kamers gesloten. Elettra is met de meiden bezig de
gordijnen van de eetkamer af te halen. Een parfum van naftaline prikkelt mij
onaangenaam de neusgaten.
Ik neem mij vast voor, het volgende jaar allerlei mogelijke en onmogelijke
voorwendsels te verzamelen, om gedurende de maand October NIET op de
Quattro-Torre te komen logeeren, zelfs niet voor éen dag.
Mijn ziel zoû niet bang zijn voor het bovennatuurlijke, als zij het op het oogenblik
der openbaring op aarde rustig zou kunnen zien in de oogen, en begrijpen.
Mijn ziel zou niet bang zijn, als ik, bij voorbeeld, de geest van mijn moeder, zacht
en lief, op den rand van mijn bed zag zitten.
Ik zoû er heel kalm onder blijven en het lief vinden van mijn moeder.
Maar mijn zenuwen zijn niet bestand tegen barsten van hout of uit-een kraken van
zware eiken meubels, als er geen barst of kraak is te zien.
Ik kom nóoit meer, in October, op Quattro-Torre.
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Verzen
Door Karel van de Woestijne.
I.
Maanden.
Januari.
'Lijk de onderzeesche stroomen
onroerend laten 't zee-gelaat,
voel 'k door me gaan en komen
de tijd die me aan de slapen slaat;
en zult ge in 't oog niet lezen,
aan 't leven van mijn lippe zien
mijn vragen noch mijn vreezen:
te dieper ben 'k berezen
der dagen, die me om-vliên.
Geleund de rijz'ge rugge
ter steile duinen van mijn leed,
waar 'k mijn gelaat verstuggen,
mijn strakke wang verstarren weet,
voel 'k aan mijn kele kloppen
de vlijt van een nauw-keur'gen dood,
en 't stootend bloed aan 't kroppen
der gloe'nde vinger-toppen
die zwellen in mijn schoot.

Groot Nederland. Jaargang 8

158
Ik zit, en vóor mijne oogen
daar rijst en dijst het dage-licht;
het duister, diep of hooge,
brandt ópen mijnen blik, en dicht;
de vadsige einders kweeken
het broeiend tij van liefde en haat;
vér hoor 'k de sluizen breken.
- maar niemand ziet verbleeken
noch duistren mijn gelaat....
'Lijk de onderzeesche stroomen
zoo voel ik, lamme, laffe maand,
me dreigend-traag door-loomen
wat nijdig-bral door u orkaant.
Maar 'k wacht met rechten nekke
van ochtend-rood tot avond-rood;
daar 'k weiger dat me wekke
aan mijne kille trekken
de angst om nieuw leven, Dood.
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II.
Februari.
Al staat der zolen paarse schaaûw
alléen op 't zon-bezochte blauw
der sneeuwen aard te keeren;
al staat, aldaar ge treedt, alleen
de malve schelp van teen aan teen
ten glinster-grond aan 't veeren
míj gaat aan 't aarzlend-toe gezicht
de witte schemer van uw licht
gróot voor gesloten oogen;
en, waar ik niet ontwaken wil,
klopt, tred aan tred, me aan 't harte, stil,
der voeten veer'ge bogen....
Ontwaken? - 'k Heb me neêr-geleid
waar, vóor het daagt, een sneeuw-tapijt
mijn slaap zou tegen-blanken.
En zie: déze eêle, teêre droom,
dat uw gestalte, schromig-vroom
me in oog en hart komt wanken;
het lui gelaat me bleeker maakt
der weeke sluier-waas, ontwaakt
of dijzend, naar uw gangen
verwijdrend of mij naêrend zijn,
en maken zoete of wrange pijn
van leed en van verlangen;
o Maand; - o keer'ge zolen-schaaûw,
o veeren, vei, door 't sneeuwen blauw
gewelfd uit schelp'ge teenen;
o dichte, verre maagdlijkheid
bezoek dat, naar het beidt of scheidt,
me juublen doet, en weenen.
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III
November.
Als ge op de bangende avond-peis
uw deure hebt gesloten,
(ten hemel is de felle zeis
der maan omhoog geschoten):
keer dan uw deemoed noch uw vrees
ten bleeken kamer-schemel;
want dáar ontwaakte uw schaâuw, en rees
gelijk de maan ten hemel.
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Het Jaar.
Ik bind u binnen 't woord, o jaar, gelijk de boom
u binnen 't harsig barsten bindt der harde schorse;
gelijk, al naar 't getij ze geeslen zal of schorsen,
u van zijn vloeden spoele' of keetnen komt de stroom;
gelijk de wind u vat in 't wervlen van zijn norsche
geweld, of in den duw van 's zomers lauw geloom;
gelijk de zon, die, wáar uw reize keere of koom',
in 't midden van den kreits haar toortse staat te torsen.
Ik bind u binnen 't woord, de mate en het getal,
'dat, binnen 't dansen der cadans éen en verscheiden,
'dat, binnen 't veeren van de rythmen en hun val,
mijn vers, o Jaar, wien 't leest en denkend smaken zal,
treurt 't eigen kort bestaan om 't vluchten der getijden,
van 't eeuwig schoon, ú, Jaar, geleend, zíjn ziel verblijde.
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Liederen over de stad heen.
I.
Over alle daken
bloeit mijn bleeke wake;
alle sterren toe
reikt ze, strak en moe.
Baart dan alle bangen
steeds een nieuw verlangen?
Is dan alle vrees
liefdes vrouwe en wees?...
- Over alle daken
bleek-gebloede bake;
over heel de wereld heen
liefde en leed, - alleen....
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II.
Nog vóor alle ochtendlijk gebeur,
nog vóor een glore de oogen bet,
- de slachter in zijn donkre deur
die de ijz'ge messen wet.
Nog vóor het weer-geboren woord
om nieuwe hope en vreeze dankt:
al-door de smoor'ge strate voort
een orgelken, dat jankt....
Dan, 't nijdig wetten plots gestaakt.
en 't jankend orgel lang al heen:
- uit vreemde stilte traag ontwaakt,
de stem van 't leed, alleen.
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III
Hier is de duisternis gegroeid
gelijk een donker-bloed'ge roze;
beneden spettert, walmt en gloeit
het felle licht des boozen.
Hier geene stern, dan de eigen mond
om 't eigen, dorre en zoete, plagen;
beneden, heel de wereld rond,
de daver-zatte vreugde-wagen.
Hier, eeuwig lengen nimmer moe,
in godlijke eenzaamheid verschromplen....
- o! Zich beneên te pletter toe
in 't volle leven domplen.
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Franciskaansche Zangen.
I.
Den duistren schacht van elk verlangen
den schat ontdelven van een schuld;
niet weten, dat van úw geduld
de perelaars vol vruchten hangen;
de waarde van een spaarzaam brood
en liefde om ieder leed te leeren;
uit elk aanblinkend levens-geeren
den luister kennen van den dood;
blij neêr te zien naar de arreme aarde
als fonklend al de sterren staan;
n in den donker slapen gaan
om donkrer dag in vreugd te aanvaarden.
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II.
Nu 'k déze vrede ken, heb ik mijn dag gedeeld
binnen de vrijheid van Uw liefdevolle banden,
en 'k spreke, nu het avond-uur de vrucht der landen,
de vrucht des monds vereêlt;
en 'k danke U om 't geduld van mijne weigre hand,
Gij die ten wegel stiert der plicht, en wiens genade
me zwaar de vroede penne maakt, en licht de spade
ter celle en op mijn land.
Heb dank in eeuwigheid om mate en om getal
die slaan door 't werkend lijf en de aarzelende tonge;
om de aêm, bij zang en arrebeid, der dubbele longen;
om vreugde, en zorge, om al;
en danke, God, om deze rust, en dat mijn geest
als mijne leên Uw vrede in 't avond-uur mag smaken,
en slapen mag, om blij gelijk het zaad te ontwaken
dat monkelt als het keest.
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Het ‘Ezelken’.
Wat niet vergeten was.
Door Cyriel Buysse.
IX.
Het was dat jaar een kwaad en zeer gevaarlijk voorjaar voor veel oude menschen.
Den ganschen langen, guren winter hadden zij binnen gezeten, huiverig in benauwde
atmosfeer bij haarden en kachels, en nu bracht de lente geen mildheid noch beterschap;
't was als een nieuwe winter die begon in het ontluikend groen der bladeren, een
akelig-groene winter, met aldoor grijs-triestige en ijzige luchten, zwaarder en
vervelender om te dragen dan de echte koude winter met zijn wind en sneeuw en
regen, met zijn lange, zwarte nachten en zijn nauwelijks enkele uren
twijfel-lichtgevende dagen.
De oude menschen durfden maar niet buiten komen; zij bleven kleumerig tusschen
vier muren zitten, en hun bleeke holle wangen en hun in de grijze, doffe lucht starende
oogen verrieden al den angst van hun te lange opsluiting en de geheim-sluipende
kwalen die hun bloed vergiftigden. Zij vatten kou waar zij met hun bibberende handen
over 't knetterend houtvuur zaten; zij kropen in bed, hoestten en kuchten, en na enkele
dagen was 't met hen gedaan: de berechting trok voorbij, de doodsklok luidde en de
grafmaker ging met zijn spade op den schouder naar het kerkhof, om een nieuwen
kuil te graven.
In de pastorij was weinig rust meer. Elk oogenblik kwamen menschen met een
nare tijding aan, en ook des nachts werd meneer de pastoor herhaaldelijk voor een
of andere haastige berechting uit zijn bed gehaald. De koster klopte op de deur of
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schelde, Céline deed open, ging meneer den pastoor wekken, en in den zwarten nacht
verdwenen de twee mannen: de koster voorop, voorlichtend met zijn brandende
lantaren, de pastoor volgend met het Heilig Sacrament, beiden dood-eenzaam in den
guren nacht langs de verlaten, donkere wegen, tot op de verre boerderij of kleinere
woonstede, waar een zieke in doodstrijd op den uitersten troost van hun komst lag
te wachten.
Die geforceerde nachtelijke tochten agiteerden 't Ezelken. Zij was niet sterk en
had haar slaap zeer noodig, maar de slapeloosheid van de anderen stoorde geheel
haar eigen rust en zij lag half wakker en half dommelig naar de gedempte geluiden
van het huis te luisteren. Zij voelde dat het haast haar plicht was zelve op te staan,
zij bekommerde zich voortdurend om wat er beneden gebeurde, zij wist dat de koster
even alleen was met Céline terwijl haar broer zich haastig aankleedde, maar de
vermoeidheid van den dag drukte zoo zwaar en zij bleef in agitatie talmen, tot de
voordeur eindelijk dichtsloeg en de meid weer boven kwam.
Dan was er een uurtje, of anderhalf uurtje betrekkelijke rust. Juffrouw Constance
kon even weer inslapen, en soms blééf ze slapen, de terugkomst van haar broer niet
hoorend. Maar andermalen schrikte zij plotseling wakker, wanend hem te hebben
hooren bellen zonder dat Céline het hoorde, en dan sprong ze hijgend uit haar bed
en holde in nachtrok en in slaapmuts naar het meidenkamertje, om Céline dringend
te waarschuwen. En daarmee begon opnieuw de kwellende nachtangst, 't onzekere
van wat ze daar beneden uitvoerden, de wrevel dat ze zoolang bleven zitten, de
ergernis van een tot op haar kamertje doorklinkenden bons of lach, tot eindelijk de
voordeur nog eens open en dichtging en meneer de pastoor en de meid voor goed
weer boven kwamen. Eerst toen ze met zekerheid wist dat de koster weg was, kon
het Ezelken rustig inslapen, doch meteen was de nacht voorbij en de vroege
lente-vogeltjes speelden al gauw daarbuiten, in het roze-worden van den dageraad,
hun zacht concert van liefde-kweeling om het onbekoorlijk slaapbed van de oude,
stugge vrijster.
Dien nacht vooral, - het was de derde Mei, een boerenfeestdag, - kon 't Ezelken niet
meer in slaap geraken. Tot laat
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in den avond hadden dronken boerenkinkels in de straat gebrald, en nauwelijks lagen
allen in de pastorij in goede rust, toen het gerinkel van de nachtbel hen kwam wekken.
- Ach, ach! zuchtte 't Ezelken en keerde zich luisterend half overeind.
Zij hoorde Céline haar kamer verlaten en haastig de trap afloopen. Zij zelve kroop
met moeite uit haar bed, trok haar deur op een kier en bleef daar rillend in het donker
staan.
De huisdeur werd ontgrendeld en geopend.
- 'K ben ik hier alweere! vernam het Ezelken 's kosters tamelijk harde stem: ‘Zegt
aan menier de páster dat den boas uit d'Halve Moane al mee ne kier 'n geroaktheid
gekregen hêt en dat hij sitoe moe berecht worden.’
- Hij hè zeker te veel dzjenuiver gedronken! hoorde juffer Constance Céline's
weinig meedoogende opmerking; maar zij trok zich terug en gaf haar deur een duwtje,
om niet door Céline, die reeds weer de trappen op kwam, als bespiedster gesnapt te
worden.
- Tok tok tok, hoorde zij de meid aan haar broeder's slaapkamer tikken.
Meneer de pastoor scheen dadelijk wakker te zijn, en, wat het Ezelken vreemd
voorkwam, meteen ging zijn deur open, alsof hij gansch gekleed te wachten stond,
of als had Céline, meer dan onbescheiden, zelve de deur opengeduwd.
- Ze 'n zoe dàt toch zeker niet durven doen! schrikte in zichzelf het Ezelken, haar
eigen deur weer op een kiertje halend.
Zij hoorde vaag gestommel en de woorden van haar broer ‘Goed, zegt hem da 'k
seffens kome’, en 't oogenblik daarna zweefde een grijze gestalte door de gang, die
dadelijk de trappen afliep. Het Ezelken deed haar deur wat wijder open, poogde,
doch vruchteloos, iets duidelijks in de duistere gang te zien, trok zich eindelijk,
perplex, heel stilletjes terug en schoof opnieuw het nachtslot voor. Heel kort daarop
hoorde zij ook haar broer naar beneden gaan, en kroop dan zelve huiverend weer in
haar bed, doodsmoe en smachtend om haar onderbroken slaap te hervatten.
Het kon zoowat half één zijn. Even vóór de koster belde had het Ezelken twaalf
uur hooren slaan. De ‘Halve Maan’, de landelijke herberg waar haar broer naartoe
moest, lag ruim drie
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kwartier van het dorp afgelegen, en juffer Constance berekende dat de berechting
zeker niet vóór half drie in de pastorij terug zou kunnen zijn. Zij had dus wel den
tijd om wat te slapen.
Het Ezelken strekte zich uit op haar rug, sloot de oogen en vouwde de handen in
een stil gebed, om den slaap als een zachte, goddelijke weldaad over zich te voelen
komen. Alle storende gedachten en bekommernissen trachtte zij van zich af te weren,
zij had slechts één zelfzuchtige behoefte en verlangen: slapen....
Het Ezelken sliep.... Een heel klein pitje brandde op haar nachttafel en verlichtte
in schuinen schemerglans haar ouwelijk, verflenst gezicht. De dichte oogen leken
groot als uitpuilende, doffe ballen in hun diepe holten, de ingevallen fletse wangen
plakten op de tandelooze kakebeenen en niets van 't schraal, platweggestreken haar
was zichtbaar onder de witte slaapmuts, waarvan de lussen onder de beenderige kin
waren gestrikt. Af en toe bewogen als 't ware gedempt-brommerig de onbehagelijke
dichte lippen van den te grooten mond, terwijl ook nu en dan de nauwelijks behaarde
wenkbrauwen zich fronsten, als onder een onzichtbare, sarrende plagerij. Naast het
lampje stond een klein, wit-porseleinen Lieve-Vrouwe beeld, met een verdord
palmtakje in het wijwatervaatje; op een stoel, dicht bij het voeteinde van 't bed, lagen
's Ezelken's zwarte, onsierlijke kleeren uitgespreid.
Het Ezelken sliep.... Een loome, bedwelmende rust herstelde traag en moeilijk
haar zwakke, ongezonde krachten. Haar slapen leek op lijden. 't Was als een
overgroote last, waaronder zij bezweek. Af en toe snurkte zij even, maar telkens
werd dat snurken door een korten hik, als door een snik weer afgebroken, zonder dat
zij er echter van wakker werd. De overweldigende slaap der uitputting hield haar
geheel in zijn macht, zooals een roofvogel zijn prooi tusschen de klauwen houdt.
't Werd één uur, twee uur, half drie, en nog steeds sliep het Ezelken haar zwaren
slaap van afmatting. Buiten, in de nauwelijks dof-grijze schemering, had de lijster
eventjes geroepen, hadden de zwaluwtjes reeds zwak gekwetterd, als teere wezens,
die wel zouden willen wakker worden, maar er nog geen kracht voor hebben; en nu
begon zich langzaam aan een wonder van de fijnste roze-enpaarlemoeren
schemertinten in den wijd-en-ruim wordenden hemel te ontvouwen, en nog steeds
sliep het Ezelken haar loggen slaap
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van onbewustheid, niet wetend dat haar broer al sinds een heele poos teruggekomen
was.
Maar eensklaps, zonder eenige merkbare oorzaak, werd het Ezelken wakker. Zij
loosde een zucht en opende haar flauwe oogen; en meteen zag zij het zwakke schijnsel
van het oliepitje en de bleeke ochtendschemering achter de randjes der gordijnen.
Zij dacht, ineens klaar wakker: ‘zouden ze reeds terug zijn?’ en terwijl ze dat dacht,
hoorde zij vaag gestommel in de keuken onder zich en begreep dat ze werkelijk
teruggekomen waren zonder dat zij het gehoord had.
Met inspanning richtte ze zich half overeind en keek op haar horloge, die naast
het Lieve-Vrouwe-beeldje lag. Drie uur! Waarschijnlijk waren ze slechts pas terug
en gebruikten zij een kopje koffie, zooals wel meer gebeurde, na lange, vermoeiende,
nachtelijke tochten. Zij hoorde vagelijk gedempte stemmen en eventjes een fijn
geluid, als het getik van een lepeltje tegen een kop.
Juffrouw Constance blies het nachtpitje uit en zakte opnieuw in haar kussen
achterover. Zij sloot de oogen en bewoog even haar lippen, met een langen neuszucht
en heel eventjes gefronste wenkbrauwen. Zij dacht, reeds half weer ingedommeld,
dat ze daar beneden nu wel spoedig zouden opruimen, en zij den nacht verder rustig
kon uitslapen.
Gedurende ruïm een tiental minuten lag het Ezelken volkomen onbewegelijk, met
dichte oogen, als in volmaakte rust. Doch 't was slechts schijnrust. Zij sliep niet, zij
soesde maar, en lag tusschen waak en slaap te luisteren naar het dof gestommel daar
beneden, dat maar steeds bleef aanhouden. ‘Wat doen ze daar toch? Waarom gaat
de koster niet weg en komt Désiré niet naar bed?’ vroeg het Ezeiken zich zelfplagerig
af. Nu en dan hielden de stommel-geluiden eventjes op en 't Ezelken waande dat zij
eindelijk weg waren, maar 't oogenllik daarna begon het weer: 't verschuiven van
een stoel, het tikken van een voorwerp, het dof gegons van stemmen waarin af en
toe iets als gesmoord gegichel opklonk; en eensklaps voelde 't Ezelken, scherp als
een vlijm, een argwaan: de gruwelijke argwaan dat haar broer wel degelijk en reeds
lang naar bed was, maar dat de koster daar nog pleisteren bleef en met Céline aan 't
gekheid maken was.
Met verwoed-gefronste wenkbrauwen, kroop het Ezelken uit haar bed. Potsierlijk
kwamen haar korte, bloote beentjes onder
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haar kort, grijs-wollen nachtrokje uit, en onder het wit jakje teekende de gebogen
rug zijn bochelige hoogte. Haastig trok zij haar zwarte kousen en haar zwarten
onderrok aan, en zoo strompelde zij uit de kamer, nijdig-brommend naar de trap toe.
Zij had de scherpe uitvallen van toorn en verontwaardiging reeds klaar die zij haar
onbehouden meid en desnoods ook den koster naar het hoofd zou slingeren, zij daalde
vlug, inwendig razend, van de treden, zichzelf nog opwindend naarmate zij steeds
duidelijker het gedoe daarbinnen hoorde; zij greep ineens den knop der keukendeur
en duwde die ruw open.... maar meteen bleef ze staan, stom, en als versteend van
ontzetting, bij 't onverwachte schouw-spel, dat er haar oogen trof.
Niet de koster, zooals zij verwachtte, maar meneer de pastoor zelf zat in de keuken,
gezellig op twee stoelen uitgestrekt, met een potje koffie in de hand, en om den hoek
der tafel, tegenover hem, Céline, half aangekleed, met blooten, blanken hals, de
oogen wild, de wangen gloeiend, eveneens met een kopje in de hand. Zij slaakten
beiden, als van schrik, een kreet en sprongen overeind, en meneer de pastoor riep
met een angststem:
- Wa schilt er? Wa gebeurt er? Woarom komt-e gij uit ou bedde?
Het Ezelken gaf niet dadelijk antwoord. Er was een korte poos volkomen, doodsche,
als versteende stilte. Meneer de pastoor's oogen hadden een harde, booze uitdrukking;
Céline haalde met een traag, machinaal gebaar, haar wollen borstdoek over haar
room-blanken hals dicht. Buiten, achter de nog dichte luiken, in het teer-kriekend
ochtendlicht, hoorde men luider de ontwakende vogeltjes fluiten.
- 'K 'n wist niet wat dat er gebeurde, antwoordde eindelijk, hikkend van ontsteltenis,
het Ezelken. 'K heurde standvastig laweid; 'k miende dat de koster hier nog zat....
- En moest-e gij doaveuren uit ou bedde komen? Hij es al lank goan sloapen!
schimpte minachtend meneer de pastoor.
Het Ezelken wist niet meer wat geantwoord. Zij had kunnen snikken, huilen, maar
vond geen woorden om nog iets van haar verwarde, stormachtige gevoelens uit te
drukken.
- Woarom 'n goa-je gulder euk nie sloapen?.... woarom 'n goa-je gij euk nie
sloapen? verbeterde zij als met schrik haar gezegde, haast smeekend van verdriet
naar haar vertoornden broeder opziende.
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- We goan,.... we goan.... herhaalde hij met nadruk. 'K mage toch wel mijn tasken
káffee uitdrijnken, e-woar? vroeg hij glimlachend, iets zachter gestemd.
Het Ezelken knikte. Spreken kon ze niet meer. Haar keel was droog als leer en
dichtgeschroefd. Haar gansche lichaam beefde.
Meneer de pastoor had zijn stoel op zij geschoven. Heel kalm opeens, dronk hij
zijn kopje leeg, veegde zijn mond af, wenschte ‘goe nacht’ en verliet de keuken.
- Blijft-e gij nog op, iefer Constance? vroeg evenzoo kalm Céline, zoodra meneer
de pastoor weg was.
- Goa moar! goa moar! goa moar! raasde 't Ezelken, nijdig het hoofd bukkend, om
de verfoeide meid niet eens meer aan te moeten kijken.
En op haar beurt, droop Céline in stilte af.
Het Ezelken was alleen in de keuken gebleven. Zij stond daar even, strak en
roerloos in de plotse stilte, gansch ontredderd en verbouwereerd om zich heen te
staren.
Wat was er gebeurd? Wat deed ze daar nu heel alleen? Waarop moest ze nog
wachten?....
Zij had 't verpletterend gevoel alsof er eensklaps een ontzettende ramp op haar
was neergestort, doch wàt die ramp eigenlijk was kon ze maar niet beseffen. Zij
duizelde onder den slag, aldoor als een onnoozele zoekend en in 't ronde starend, of
zij nu in die stille, levenlooze voorwerpen de uitlegging van haar ellende kon
ontcijferen.
Was het een droom? of was het werkelijk gebeurd? En wàt was er gebeurd? Had
ze 't wel goed gezien: zat hij hier, op dien stoel, tegen den muur achterovergeleund,
met zijn voeten op dien anderen stoel uitgestrekt en de slippen van zijn huiselijk
losgeknoopte soutane sleepend op den grond?.... En zat zij daar werkelijk tegenover
hem, te nauwernood half aangekleed, met haar wilde oogen en haar gloeiend-roode
wangen, naast en met hem een kop koffie drinkend, naast en met hem keuvelend en
gichelend, alsof ze zijn gelijke was?.... Eensklap verwrong het griezelig gezicht der
oude vrijster als onder een kramp van lichamelijke smart: haar mondhoeken trokken
omlaag, haar oogen knipten grijnzend dicht, zij zakte machteloos op een stoel, en de
tranen die zij tot dus toe weerhouden had, rolden overvloedig langs haar bleeke,
ingevallen wangen.
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Grenzenloos was haar jaloersche, onduidelijk gemotiveerde smart en wanhoop.
Onstelpbare bronnen van wee schenen uit haar gedrochtelijk, schraal wezen op te
stijgen, 't was of ze zou versmelten en zich oplossen in tranen. Al wat ze voor hem
haar leven lang geleden en gedaan had, al haar zorgen en opofferingen, al haar
toewijding en liefde, al haar trots en haar illusiën, het scheen haar alles eensklaps
nutteloos en dood, verdwenen en in 't niet gezweept door zij wist niet welke gruwelijke
almacht uit den booze, die hem plotseling aan hare hoede ontrukt en tot de verdelging
meegesleept had. Het vormde zich niet tot een concreet en helder gruwelbeeld in
haar gefolterden geest; het mocht en durfde zich tot zulk een heiligschennende
duidelijkheid niet formuleeren.... maar, dat onuitgedrukte, dát wat niet eens gedacht
mocht worden en zich toch zoo vlijmend opdrong, 't was haast nog erger dan een
daadwerkelijke gebeurtenis, en 't Ezelken had wel willen sterven, om van al haar
folteringen verlost te zijn....
Buiten was het volop dag geworden en jubelend zongen en floten en kweelden nu
alle de vogeltjes. 't Klonk als iets overweldigends en onweerstaanbaars door de dichte
luiken, 't was als een algemeene liefde-en-levensroep, die dringend eischte om
aanhoord te worden, het overheerschte en zegevierde, het overstemde eindelijk zelfs
de wanhoopsnikken van het Ezelken, die, afgemat van smart en van emotie, in gebukte
houding opstond en met inspanning de smeulende en walmende nachtlamp in de
keuken uitblies.
Zuchtend en hikkend strompelde zij langs de schemerige trap naar boven. Haar
oogen brandden, haar borst hamerbonsde. Op het trapportaal bleef zij even staan, en
keek en luisterde. Zijn deur was dicht, háár deur was dicht en doodsche rust en stilte
lag over de gansche pastorij.
Met een laatsten snik-zucht haalde 't Ezelken diep adem, en iets van de omringende
zachtheid en vrede daalde lavend als een zegen in haar zwaargeschokt gemoed. Wie
weet?.... misschien was 't toch zoo erg niet als ze vreesde! Misschien was er nog
niets geen kwaad gebeurd, zelfs in gedachte niet en gold de ontdekking van dien
nacht enkel als een goddelijke waarschuwing om het kwaad te helpen volkomen
Als aan een laatste reddingsplank klampte zich het jaloersche Ezelken aan die
troostende gedachte vast. Geluidloos kwam zij in haar kamer, stak er een kaars op
voor het Lieve-Vrouwe-beeldje,
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zonk met gevouwen handen op haar knieën en smeekte in een gebed van uiterste
liefde en vroomheid de zachte moeder Gods om hulp.
En haar gebed werd verhoord.... want zeer duidelijk openbaarde onze Lieve Vrouw
aan 't Ezelken haar goddelijken wil:
In elk geval, met zachtheid of geweld, de oorzaak aller stoornis en oneenigheid:
Céline, uit de pastorij verwijderen!
Door dien hoogen troost gesterkt en met dat vast voornemen gewapend, legde 't
Ezelken zich te bed en sliep het einde van haar zwaar-gestoorde nachtrust uit, ondanks
het alom opgalmend liefdegekweel en gezang van al de vogeltjes daarbuiten in den
rozen lentemorgen.

X.
De dagen die nu volgden waren dof en mat: de stilte na den storm. Het Ezelken liep
met een stug en betrokken gezicht, maar in de pastorij ging weer het leven zijn
gewonen, dagelijkschen gang, alsof er niets gebeurd was. Schijnrust, want het Ezelken
waakte! In den eersten aanval van toorn en opwinding was ze van plan geweest
onmiddellijk bij juffrouw Toria om steun en troost te snellen, doch een oogenblik
helder nadenken had haar van dat fataal voornemen afgebracht en andere middelen
doen beramen. Eén ding stond vast: Céline moest weg, en dáárop was haar gansche
leven nu gespannen en gespitst, rusteloos en halsstarrig, tot zij, ook in de oogen van
haar broeder, een onweerlegbaar-gemotiveerde reden om haar weg te zenden zou
gevonden hebben.
‘s Nachts, zoodra zij ook maar even wakker werd, kroop zij doodstil uit haar bed,
sloop naar de deur, die nooit meer op het nachtslot ging, haalde die op een kiertje,
en keek en luisterde in de gang, als een roofdier, dat zijn prooi beloert, neergehurkt
in elkaar gedrongen. Wat dacht ze? Wat verwachtte ze? Wat hoopte en vreesde ze
plots te ontdekken?.... Zij zelve wist het niet; het was een drang, een voorgevoel, een
bestendige onrust, iets als de alom-sluipende dreiging van een duistere ramp, die elk
oogenblik vernielend uit kon barsten. Kaarsen brandden iederen avond bij het
Lieve-Vrouwe-beeldje op haar nachttafel, zij prevelde met bibberende lippen van
verlangen gansche rozenkransen van gebeden om Maria's versterkende hulp af te
smeeken; maar niets baatte,
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zij ontdekte niets geen kwaad meer; nog nooit was Céline zoo zacht, zoo gedwee en
voorkomend geweest, nog nooit had haar broer beminnelijker met zijn zuster
omgegaan, noch zalvendergoedkeurend ja-geglimlacht bij alles wat zij deed of
wenschte; en 't radelooze Ezelken wanhoopte eindelijk tot haar hardnekkigvaststaand
doel te komen, toen zich eensklaps, als bij goddelijke openbaring, een geval voordeed,
dat, volgens haar vaste overtuiging, meer dan voldoende was, om ineens, en voor
goed, den neteligen toestand op te lossen.
Meneer de pastoor had enkele vrienden, priesters uit de naburige dorpen, ten eten
gehad. 't Diner was fijn, héél fijn geweest, en die heeren hadden wel een buitengewoon
lekker glaasje gedronken, zóó dat ze zelfs de flesschen niet gansch leeg gekregen
hadden en er nog al heel wat naar de keuken was teruggegaan.
Juffrouw Constance, met haar chagrijnig en bezorgd gezicht der plechtige
omstandigheden, juffrouw Constance, die een geheimen hekel had aan zulke vette
smulpartijen, waarin de heeren priesters het prestige van hun geestelijk ambt niet
altijd streng genoeg hooghielden, had één voor één de nog half volle flesschen in
den kelder weggezet, en was dan verder om en bij de eetkamer gebleven, zelve de
koffie en likeuren en sigaren aanbiedend, ten einde de onuitstaanbare grapjes, welke
die heeren vroeger somtijds met Céline waagden, nu eens beslist en voor goed te
beletten. Af en toe kwam zij haastig terug in de keuken geloopen, zoogezegd om iets
te halen dat zij er vergeten had, maar inderdaad om Céline te bespieden, die zij nog
steeds verdacht van snoepen en brandde van verlangen eindelijk eens op heeterdaad
te snappen.
Céline's gezicht en manieren bevielen haar niet, dien middag. Er was iets vreemds
en ongewoons aan, dat het Ezelken 't volste wantrouwen inboezemde. Zij zag bizonder
rood, haar wilde oogen hadden iets geks en uitdagends in hun schittering, en zij sprak
overluid en lachte om alles en om niets, alsof zij in een dolle bui van pret was.
- Wa schilt er toch mee ou vandoage? Heiwt ou toch wat op ou respekt! had het
Ezelken reeds herhaaldelijk nijdig gebromd. Maar het hielp niets; wel integendeel:
de gekke meid werd hoe langer hoe doller, en plotseling, op een nieuwe, driftige
vermaning van het Ezelken, begon zij eensklaps brullend in de keuken rond te
springen, slaande met haar beenen op en om de tafel heen,
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dat de glazen en de borden er bij rinkelden en haar flapperende rokken hoog tot boven
hare knieën stoven.
Als waanzinnig van ontzetting vluchtte 't Ezelken de keuken uit. Zij holde in den
tuin, waar 't Puipken juist aan 't werken was, liep naar hem toe, door 't gebral van de
meid achtervolgd, schreeuwde van verre, schor van angst:
- Toe, Ivo, toe, toe, haast ou, komt in de keuken, Céline es steke zot geworden!
- Wat zegt-e doar! antwoordde 't Puipken, kalm zijn spade in den grond duwend.
En met breede schreden kwam hij naar haar toe.
In de keuken had het brulgezang gelukkig opgehouden, maar het gehos en gefladder
ging door alsof er een wedren werd gehouden, en toen zij binnenkwamen zagen zij
de meid, rood als een vuur, nog steeds met opwaaiende rokken rond de tafel zwieren,
terwijl een wijnflesch, die zij blijkbaar uit haar hand had laten vallen, midden op den
vloer, in een donkerroode, wegvloeiende vlek, verbrijzeld lag.
- 't Es leute moaken, geleuf ik! zei 't Puipken, pal van verbazing op den drempel
stilgehouden.
Zij barstte in een proestlach uit, hield even hijgend stil en keek hem met haar wilde
oogen aan; maar dadelijk begon zij weer te hossen, nu in het dolle zwieren gichelend
op een eentonig deuntje zingend.
- 'K ben zat, 'k ben zat, 'k ben zat, 'k hè van de flassche, flassche, flassche,.... 'k
ben zat, 'k ben zat, 'k ben zat, 'k hè van de flassche g'had!
't Puipken sloot de deur, kwam naar haar toe, greep haar eensklaps flink in 't middel
vast, en kwakte haar vrij onzacht neer op een stoel.
- Wilt-e mij losloaten, smeirlap, sloeber! schreeuwde ze, dadelijk woedend.
- Os g'ou stil heiwt! Os g'opheiwt mee schandoal te moaken! antwoordde kalm 't
Puipken, zonder haar los te laten.
- Sloeber! smeirlap! herhaalde zij razend, met haar vuisten slaande. Maar 't Puipken
hield goed vast en ontweek hoofdbukkend de klappen, terwijl het Ezelken naar de
pomp liep, water tapte en haar dit overvloedig in 't aangezicht gooide.
Er werd in de eetkamer gescheld.
- Os 't ou blieft, Ivo, heiw ze toch goe vaste, 'n loat ze toch
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nie los! smeekte bevend 't Ezelken, met den deurknop inde hand.
- Zij maar gerust, iefer Constance, verzekerde 't Puipken.
Het Ezelken ging.
In de eetkamer waren de heeren priesters opgestaan, klaar om te vertrekken. Zij
zagen er bizonder welgedaan uit, met nog pretlachende gezichten, die zij tot deftigheid
bedwongen, om het prestige daarbuiten te vrijwaren. Zij wenschten afscheid te nemen
van juffrouw Constance en haar voor het heerlijk diner te bedanken. Om de beurt
kwamen zij haar gul de hand drukken en haar broer begeleidde ze tot aan de deur,
terwijl het Ezelken, sidderend van ontsteltenis, slechts met moeite een vriendelijk
woord terug kon zeggen en als verstard van schrik naar de rumoerige geluiden achter
de gesloten keukendeur bleef luisteren.
Nauwelijks waren zij weg, of meneer de pastoor snelde met gefronste wenkbrauwen
naar zijn zuster toe en vroeg:
- Wat es dat? Wa gebeurt er doar?
- Ho! ho! ho! snikte 't Ezelken, eensklaps met wringende handen in tranen
uitbarstend.
- Joa moar, wat es er, wat es er? herhaalde hij, zelf schrikkend.
- Goa ne kier binnen, ge zil wa zien, schreide 't Ezelken, de deur openduwend.
Streng-gezagvoerend stapte meneer de pastoor binnen en met één oogopslag zag
hij het gansche tafereel: Céline en 't Puipken als één vechtende kluwen door elkaar
wringend en worstelend, midden in 't gedeeltelijk verbrijzeld huisgerei en de
omvergegooide stoelen.
- Ivo! Céline! Wat doe-je gulder doar! riep hij woedend.
Als bij tooverslag hield het geworstel eensklaps op. 't Puipken liet Céline los en
deze barstte plotseling in tranen uit, met smeekend naar meneer den pastoor
uitgestrekte handen opgewonden schreiend
- O, menier de páster, menier de páster, 'k ben blije da 'k ou zie; gij zij nen broave
meinsch, gij zil mij helpen!.... Moar zij es 'n k'noalde, 'n k'noalde, en hij es ne sloeber,
ne smeirlap en ne sloeber! gilde zij eensklaps weer woedend naar het Ezelken en 't
Puipken hare vuisten ballend;.... O, os 't ou blieft, menier de páster, help mij, help
mij; ze willen mij sloan, ze willen mij vermeurden!
- Z' es zat, menier de páster, z' hè te veel wijn gedronken, zei 't Puipken, bedarend
hoofdschuddend.
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Maar meneer de pastoor was zelf ten hevigste ontdaan, hij liep als gek in 't ronde en
sloeg zijn armen radeloos ten hemel. Eindelijk kwam hij zenuwachtig naar de meid
toe, greep haar driftig bij de polsen, riep, half dreigend, half smeekend:
- Céline! Céline! Zij je nie beschoamd I Wilt-e ne kier geiwe zwijgen! Ala toe,
toe, gienen onneuzele proat mier, ge zij moe, hoast ou ziere noar on bedde!
- O, menier de páster, menier de páster 1 drensde halsstarrig de dronken meid, nu
ook zijn handen vastklampend en die niet meer loslatend.
Hij maakte van de omstandigheid gebruik om haar overeind te krijgen, hij dreef
haar zachtjes, sussend, naar de deur toe, kreeg haar eindelijk buiten, stuwde haar de
trap op, zag haar zwenkend, knikkend, aan de trapleuning zich klampend,
bovenstrompelen. Hij plooide zijn gezicht tot ernstig-kalme deftigheid, kwam weer
in de keuken, zond met een goedmoedig knikje van bedanking, het Puipken terug in
den tuin en bleef met zijn zuster alleen.
Zij had haar tranen afgedroogd, haar angst overwonnen, en nu stormde alleen nog
de nijdige, wraakgierige, jaloersche toorn in haar op.
- Zilt-e mij nou geleuven? Hé je nou gezien wa veur'n schandoal da g’ in ou huis
het? riep zij uitdagend.
- Joa, och, 't es ongelukkig, 't es ongelukkig, trachtte hij nog te vergoelijken.
- Watte! ongelukkig! kreet zij, rood van verontwaardiging. Ge 'n zilt zuk 'n
schandoalige dijngen toch zeker nie excuzeeren 1 ‘K ben in de kelder geweest! Z'
hè al de flasschen uitgedronken! Z' es zat, deudzat! Ze zoe verdienen van in 't kot te
zitten! Moar nou moe ze wig, zilde! van morgen af van mee pak en zak wig! riep
triomfant het Ezelken, niet twijfelend dat nu de lang-gewenschte oplossing gekomen
was.
Meneer de pastoor gaf niet dadelijk antwoord, maar zijn wenkbrouwen trokken
zich bedenkelijk samen. Blijkbaar was hij niet zoo onbarmhartig boos-gestemd als
zijn zuster. Even wreef hij zenuwachtig zijn handen door elkaar, schudde zijn hoofd
en kuchte; en eindelijk kwam het er bedwongen-kalm, maar dof en niet
zonder eenige aarzeling uit
- Nie nie, zuster, nie nie, gien geweldige middels. lederien kan ne kier zondigen
en ne meinsch moe keune leven en ver-
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geven. 'K zal morgen heul serieus mee heur spreken, en....
- Ha, ge 'n zilt toch da schandoal in huis nie heiwen! Ge 'n peist toch zeker niet
da 'k ik doar nog mee onder ien dak zoe wille leven! viel 't Ezelken bleek van woede
hem in de rede.
- Zuster, g' overdrijft, g' overdrijft, ge zoe 't nog van kwoad tot irger moaken,
trachtte hij haar met een zalving van gebaar te sussen. Maar voor het eerst van zijn
leven ontmoette hij bij 't Ezelken een tegenstand dien hij zelfs nooit vermoed zou
hebben. In stijgende hardnekkigheid bood zij hem 't hoofd; en eensklaps, met een
vrijpostigen durf in de oogen, die hem even gansch verblufte en onthutste, legde zij
hem als 't ware de keus in handen:
- Ik of zij! riep zij uitdagend. ‘G’ het te kiezen: Es ze morgen nie wig, 'k goa zelve
wig!
Meneer de pastoor drong niet verder aan. Hij maakte nog eens zijn zalvend,
verzoenend gebaar, glimlachte bedarend, ging zacht, zonder een woord, de keuken
uit. Hij had nog zieken te bezoeken,. hij nam zijn steek en zijn brevier, opende even
weer de deur en zei aan 't Ezelken, die met verwoed gezicht reeds den warboel aan
't opruimen was, dat hij tegen 't avondeten zou terug zijn.
Zij knikte, sprakeloos, en hij vertrok.
Om half acht kwam hij terug. Een enkele oogopslag naar het, gezicht van 't Ezelken
bewees hem overvloedig, dat het onweer van de lucht niet was.
De tafel stond gedekt, ongezellig-kaal gedekt met het strikt noodige, en met een
ongenadig-nurksch gezicht nam het Ezelken zwijgend tegenover hem plaats.
- Wat 'n scheun weere! trachtte hij een praatje uit te lokken, door de hooge ramen
naar den helder-oranjeglanzenden avondhemel starend.
Doch het hielp niets. Zij bromde nauwelijks iets onverstaanbaars en verdiepte zich
dadelijk weer in haar nijdig-nurksch stilzwijgen.
Er was een nieuwe, lange poos stilte. Geen ander geluid was hoorbaar dan het
getik der messen en vorken op de borden, en daarbuiten, in de hooge, heldere lucht,
het heen en weer zwevend geschreeuw van een bende zwaluwen, die elkaar in wilde
kringvlucht achterna zaten.
Toen keken zij, op 't zelfde oogenblik, dwars over tafel, met een pijlsnellen
kruisblik, elkander even scherp-wantrouwig aan.
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- Z' hè in heur bedde liggen overgeven, die smeirlapperigge; z' hè heul heur koamer
vuilgemoakt! raasde plotseling het Ezelken, als op een rechtstreeks gestelde vraag.
Hij had een vlug gebaar van ongeduld en wrevel, maar wist zich te beheerschen,
en, op zijn beurt nu, bleef hij sprakeloos, de oogen starend op zijn bord.
- Moar 'k hè 't heur gezeid, voer wrokkig het Elzelken voort; 'k hè heur gezeid da
ze morgen uchtijnk mee pak en zak wig moet!
Met een korten klak lei hij vork en mes neer en keek zijn zuster eensklaps, bleek,
met donker-fonkelende oogen aan.
- Dat dà gien woar 'n zal zijn! antwoordde hij kortaf, beslist, krachtdadig.
Het was haar of ze 'n slag in het gezicht kreeg. Zij werd in eens vuurrood, en dan
opeens heel bleek, met lippen die zóó beefden, dat ze eerst geen woord kon uitbrengen.
- Zij of ik! Zij of ik! herhaalde ze eindelijk, gansch sidderend, haar dreigement.
- Gij dan! beet hij onmeedoogend-hard toe.
- Ik! Ik! Ik! herhaalde zij voortdurend, als onnoozel van ontzetting. En plots weer
trillend-verontwaardigd, met oogen die bliksemden van machtelooze woede.
- Moar wat es dat dan mee heur en ou! Wa moe 'k ik doarvan peizen! Wa goan de
meinschen doarvan peizen?
- Ge meugt ervan peizen wat da ge wilt, 'k voag er mijn soutoan aan! riep hij
uitdagend, in een soort heiligschennende zelfbeschimping, die haar als een vuurpriem
door het hart schoot.
- O! Désiré, Désiré, ik die zeuveele veur ou gedoan. hè! Ik die heul mijn leven aan
ou geluk opg'offerd hè! snikte zij eensklaps, wanhopig handenwringend. 'n Spreekt
toch azeu niet! Os 't ou blieft, os 't ou blieft, doe ze toch wig goan en 'k zal ou liever
zelve dienen lijk 'n sloave!
- Onmeugelijk! Onmeugelijk! antwoordde hij halsstarrig.
- Moar woarom niet? smeekte zij. Hè ze 't meschien nie verdiend? Hè ze 't gien
duuzen kiers verdiend? Toe, Désiré, os 't ou belieft, luister noar mijne road ier dat 't
te loat es! 't Es 'n slechte! Ze zal ou bedriegen en bestelen en ou trachten in 't verdirf
te brijngen! De meinschen zillen d'r kwoad van spreken! 't Zal aan monseigneur's
euren komen!
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Hij sprong op, woedend, als door een slang geprikt.
- Wá zal d'r aan monseigneur's euren komen? schreeuwde hij. Wa weet-e gij van
mij te zeggen? Ala, spreek moar op, ge 'n moet ou nie zjeneeren, os ge keunt, of os
ge durft.
Hij stond te hijgen en te trillen, zijn oogen vlamden, zijn mond sloeg klakkend toe
en open, alsof hij de razende, vertoornde woorden van elkaar beet. Zij werd er bang
voor, wilde sussen, smeeken, hem met zachtheid overreden. Maar haar fleemen
maakte hem nog driftiger; de verhoudingen waren plotseling omgekeerd: van
beschuldigde werd hij beschuldiger, hardnekkige, bitter-verwoede,
hartstochtelijk-dreigende beschuldiger. Hij trad op haar toe, als een reus op een
dwerg, de schouders hoog en de vuisten gebald, rauw-gillend:
- Schiedt er uit! Schiedt er uit, of ge zoedt mij 'n ongeluk doen doen! Gij! gij! gij!
mee ou stom gebabbel, zoedt mijnen goejen noam in opsproake brijngen! Zwijg; zeg
ik ou! Loat ruste woar da rust es! 'n Bemoeit ou mee mijn affeirens niet, en os 't ou
hier nie aan 'n stoat, goa wig! goa wig! goa wig! K'n hè ou hier nie mier neudig
Hij snauwde haar letterlijk de kamer uit; en zij, eerst pal van schrik en niet
begrijpend, stond op, week langzaam, met verstarde oogen achteruit, tot zij in de
gang was en hem de deur, vlak voor haar aangezicht, met een ruwen stoot van woede
dicht zag slaan. Zij stond daar even, suf en duizelig, in de schemering, als in een
naren droom, niet wetend wat ze doen moest. Maar eensklaps steeg het als een walg
in haar keel: zij holde naar boven, zette bevend haar muts op, sloeg haastig haar
kapmantel om, daalde rennend de trappen af, vloog naar de deur en rukte buiten.
Zij had geen doel, geen plan, geen enkele, vaste, heldere gedachte; alleen het
ontzettend gevoel van het baldadig feit: dat zij uit haar eigen huis verjaagd was en
niet wist waar zij dien nacht een onderkomen moest gaan zoeken.
In de zachte zomeravondschemering zaten de meeste menschen rustig vóór hun
drempel buiten. Het was de wekelijksche repetitie-avond van de dorpsmuziek;
gedempt en droomerig klonken de tonen uit de verte; en luisterend in kleine groepjes
hier en daar rookten de mannen hun pijp, waarvan de roode gloed in heimelijk-
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gezellige brandstipjes gloeide, terwijl de vrouwen, neergehurkt, of op een stoel tegen
den muur achterovergeleund, tot onduidelijke schimmen vervaagden; en overal waar
't Ezelken, in de gejaagde foltering van haar gemoed voorbijliep, werd zij herkend
en gegroet: ‘dag iefer Constance; goên oavond, iefer Constance;’ groeten die zij
nauwelijks met een schor gemurmel beantwoordde, het hoofd gebukt, den rug
gebocheld, de mantelkap dicht toegetrokken, als vluchtend naar een oord van
veiligheid, dat zij niet gauw genoeg bereiken kon.
Zoo kwam zij, onbewust haast, vóór het huis van juffrouw Toria!
Evenals de meeste dorpelingen zaten de oude kwezel en haar meid buiten aan de
deur, van de zachte schemering te genieten en 't was alsof het Ezelken ineens haar
troost en toevlucht had gevonden: hijgend bleef zij staan, vroeg met een doffe trilstem
of zij haar vriendin even kon spreken, vluchtte dadelijk, zonder 't antwoord af te
wachten, als een nagezeten beest, naar binnen, en stortte er schreiend op een stoel
ineen, terwijl de oude vrijster, die haar op de hielen had gevolgd, haar met een
stortvloed van verbaasde vragen overlaadde.
Het Ezelken vertelde.... Schreiend, snikkend, zuchtend, haar neus snuitend en
pijnlijk kreunend, vertelde 't Ezelken het schrikkelijk geval; en groot en zwart in het
halfduister stond juffer Toria Schouwbroeck tegenover haar, roerloos, met gapenden
mond en uitgespalkte ooggin, ieder woord der ontzettende openbaring op te vangen.
- Ha moar iefer Constance toch! Ha moar iefer Constance toch! herhaalde zij
slechts af en toe, met ten hemel opgeheven handen, als in volkomen verslagenheid.
Dat duurde zoo 'n heele poos. Toen begon juffer Toria scherp uit te pluizen en te
ondervragen: Wat had juffer Constance nu eigenlijk precies gezien en ondervonden?
Waarom hield meneer de pastoor zoo stelselmatig die meid de hand boven 't hoofd?
Dacht juffer Constance werkelijk dat er,.... ja, hoe moest ze dat zeggen?.... dat er
kwaad gebeurde of kon gebeuren?
Het Ezelken schrikte van die vragen; en 't gevoel van zusterlijke solidariteit nam,
ondanks alles, instinktief de bovenhand over haar wrok en smartelijke
verontwaardiging: Oh, neen neen, daar zou ze niet durven aan denken. Wat! een
geestelijk man! 't Was sacrilegie om zoo iets ook maar te dùrven onderstellen. Neen,
neen:
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wat zij vooral bedoelde was haar gekrenkte autoriteit, het onuittaanbaar bewustzijn
dat zij ònder haar meid zou staan en dat haar broeder zoo iets dulden wilde. Dat
mocht, dat kon immers niet, dat was onmogelijk, en dáárom hadden zij ruzie gekregen
en was zij weggeloopen, vast besloten geen voet in de pastorij meer te zetten, zoolang
die schandelijke deugniete van een meid daar blijven zou.
- Of ge gelijk hèt! riep juffer Toria, over de toelichting van 't Ezelken toch
eenigszins teleurgesteld. En zij nam de gelegenheid te baat om nog eens woedend
uit te varen tegen de mannen in het algemeen, die zedelooze, walgelijke schepsels,
die er alleen op uit zijn om hun laagste driften bot te vieren en voortdurend smart en
oneer en ellende om zich heen verspreiden. De zware woorden kwamen uit haar
grooten, groven,mond met een geluid als vloeken, zij spatte schuim onder het schelden
en haar puilende oogen fonkelden; zij riep ten slotte haar meid naar binnen en deed
haar licht aansteken; en dadelijk besloot zij dat het Ezelken bij haar zou blijven
wonen, tot de schandelijke meid, desnoods van hooger hand, door tusschenkomst
van monseigneur den bisschop, uit de pastorij verwijderd werd.
Het Ezelken, steeds schreiend op haar stoel ineengezakt, drukte vurig juffer Toria's
hand van dankbaarheid. Zij smeekte of zij werkelijk enkele dagen blijven mocht en
beloofde dat zij desnoods als een tweede meid zou werken om er haar brood te
verdienen.
- Zij moar gerust; we zillen te soamen 't kwoad wel overwinnen, verzekerde juffer
Toria; en zij besloot terstond gezamenlijk te bidden, om God's steun en gratie te
bekomen.
Zij zakte met gevouwen handen vóór het Christenbeeld op hare knieën, het Ezelken
en de meid volgden haar voorbeeld, en vol vroomheid baden de drie vrouwen eene
lange wijle. Doodstil was het in 't stille kwezels-renteniershuis; alleen van heel-verre
daarbuiten kwamen af en toe de vage echo's der muziek aangewaaid. Stug baden zij,
met vinnig-prevelende lippen, al hun krachten tegen den verfoeiden vijand, tegen
‘den duivel en zijn pomperijen’ ingespannen.
Maar een licht gekrabbel achter eene binnendeur kwam hun aandacht afleiden. 't
Was Mirza, die daar, als iederen avond, tegen de akelige straatgevaren veilig
opgeborgen zat en die, haar meesteres hoorend, vroeg om weer te worden
binnengelaten.
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- Och Hiere, Mirza; mee al die troebels ha 'k heur hoast vergeten! zei juffer Toria,
een kruis makend en overeind staande. En haastig ging zij de binnendeur openen.
Zich schuddend en hijgend kwam de hond binnen-gehuppeld, en dadelijk nam
juffer Toria hem in haar armen op, liet zich 't heele gezicht door zijn chocolade-snoet
belikken, en sprak hem woorden van verteederde liefkozing toe, als tegen een
vertroeteld kind.
- Es Mirzatsje broave? Es Mirzatsje zoete? Es Mirzatsjen ons scheun lief kiendsjen?
De hond kwispelde, likte, schudde en kronkelde zich tusschen de
streelend-omknellende armen; maar plotseling, door het verhaal van 't Ezelken, weer
herinnerd aan de afschuw-wekkende gebeurtenis van vroeger:
- En zal z' heur noeit mier schandelijk en slecht gedroegen? Zal ze noeit mier,
noeit mier mee die vuile, vuile, vuile stroathonden...! bromde de oude kwezel met
dreigenden vinger en sombergefronste wenkbrauwen;... en de hond, voor wien zoo
af en toe nog 't gruwelijk verwijt herhaald werd, streek als een schuldige de ooren
in zijn nek, beefde en jankte en krabde met zijn rechtervoorpootje tegen juffer Toria's
mouw, om het akelig gebrom te doen ophouden. En juffer Toria, dadelijk weer
verteederd en tot de tranen onroerd, zette Mirza neer en gaf haar een stukje chocolade,
op 't snikken af zuchtend:
- Azeu 'n broaf, rein biestjen bedirven, die smeirlappen van stroathonden!
Waarop dan woedend volgde:
- 'K weinsche dat de loaste stroathond en't loaste slecht mannemeinsch te goare
mee ne stien aan ulderen hals verdronken wierden!
- En 't loaste slecht vreiwemeinsch euk! raasde 't Ezelken, door juffer Toria's
gramschap in haar eigen toorn weer aangestoken.
- En 't loaste slecht vreiwemeinsch euk! beaamde juffer Toria. En zij besloot,
profetisch:
- Moar d'r zàl 'n eind aan komen, want de weireld es te slecht om te blijven bestoan.
De weireld zal vergoan as 't nie 'n betert en de deugnieten zillen tot in d'iewigheid
in d'helle branden!
Het was tien uur en 't Ezelken voelde zich afgetobd van emotie en vermoeidheid.
Zij vroeg met weeke, huilerige stem of ze naar bed mocht gaan.
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- Zeker, we goan amoal sloapen, zei juffer Toria.
Weer nam zij Mirza op, die onder een apart dekentje, aan 't voeteneinde op haar
bed sliep en ging het Ezelken naar boven voor, terwijl Aamlie, de huismeid, beneden
de voordeur op het nachtslot deed en in de woonkamer het licht uitdoofde.
Buiten, in den zachten zomernacht, zweefden nog af en toe de verre, vage tonen
van de dorpsmuziek, als een droomerig, beschermend liefdes-rythme door de
vreedzaamstille-en-donkere lucht....

XI.
Had ooit iemand aan juffrouw Constance moeten zeggen, dat er een dag komen zou,
waarop zij met haar broer, haar eenigen lieveling, haar kind bijna, voor wien zij alles
had geofferd, in onmin zou geraken en in onmin blijven, dan had ze die voorspelling
als tè gek en tè onmogelijk beschouwd, om er ook maar een seconde ernstig over na
te denken.
Reeds den volgenden ochtend, na een nacht van folterende vertwijfeling, wachtte
zij een brief of een boodschap van hem, waardoor het misverstand zou worden
opgehelderd en het geschil bijgelegd; maar uren verliepen, 't werd middag, 't werd
avond, 't werd nog eens nacht, zonder dat hij eenig teeken van berouw of leven had
gegeven.
Het Ezelken was in een toestand om er krankzinnig onder te worden. Voor elke
andere oorzaak van oneenigheid ware ze zelve smeekend naar hem toe gevlogen;
maar voor diè reden, voor de gruwelijke scene om die meid: neen, nooit, liever
sterven! Dat kon niet, dat mocht niet, haar gansche wezen kwam er tegen in opstand.
‘Ik of zij, een van beide!’ dreunde en trilde 't onophoudend in haar op, en al zocht
zij ook naar duizend middelen om buiten dat dilemma de verzoening te bewerken,
aldoor kwam dezelfde folterkeus haar als een nachtmerrie weer aangrijzen: ‘Ik of
zij, geen middenweg!’
- Zij! zij! zij! doar 'n moet-e gien seconde aan twijfelen!’ herhaalde tergend, als
een ongeluksbode, juffer Toria. En van afschuw sloeg de oude kwezel haar handen
in elkaar en richtte haar tragisch-verontwaardigde oogen ten hemel, als om God tot
getuige van die wandaad op te roepen.
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- Moar wa goan de meinschen doarvan zeggen! Wa veur 'n reputoassie goan z'hem
geven! schreide wanhopig 't Ezelken.
- Den duvel het hem in zijn macht! Ghôôô! Gheôôô! Ge'n kent het mannevolk nog
niet! orakelde onheilspellend de oude dweepster. En op dien toon ging ze door, vage,
schrikwekkende rampen voorspellend, die het ongelukkig Ezelken van gruwel deden
ijzen.
's Avonds van den derden dag had het Ezelken alle hoop verloren. Zij voelde dat
het uit was en dat hij niet alleen de eerste stappen der verzoening weigerde te wagen,
maar zelfs geen verzoening meer verlangde, ja, geen verzoening met haar wilde. Hij
was en bleef onder den duivelschen invloed dier schandlijke meid; niets kon hem
meer redden; en 't Ezelken, uitgeschreid en uitgejammerd, begreep dat zij haar verder
leven zonder hem had in te richten.
Zij ging bij juffer Toria en zei:
- Iefer Toria, 'k geleuve da ge gelijk hèt. Mijn broere die es deur 't kwoad bezeten
en hij 'n kijkt noar mij nie mier omme. 'K hè ou wel duuzen kiers te bedanken veur
ou goedheid, iefer Toria, da ge mij hier die doagen 'n toevlucht hèt gegeven, enk
hoop uit de grond van mijn herte da 'k ou loater meschien euk ne kier van dienst zal
keunen zijn.
Verwonderd keek de oude kwezel op.
- Wa mient-e wel? Wa goa-je doen? vroeg zij.
- Wel, vertrekken, iefer Toria, 'k ben ou al lank genoeg tot last geweest, antwoordde
nederig het geknakte Ezelken.
- Vertrekken! Woar noartoe? vroeg juffer Toria.
Ja, dat wist juffer Constance zelve niet. Daar had ze in haar radeloosheid nog niet
eens over nagedacht. Zij voelde plotseling haar hopelooze ontreddering en weer
kwamen er tranen in haar moegeweende oogen.
- Ala toe toe, zij-je nie wijs dan! bromde goedig juffer Toria. Hier zilt-e blijven,
zeg ik ou, tot oneer en schande van die ou versteuten hèt, zeu lank of da ge wilt, zeu
lank of da ge leeft, as 't neudig es.
Het Ezelken werd week van dankbaarheid....
- O, iefer Toria, iefer Toria, wa zij-je gij toch broave! Moar wa kan-e 'k ik hier
doen! verweet ze zich. Ge'n hèt gij mij nie neudig; 'k zal ik hier op den heup leupen!....
Juffer Toria werd bijna boos.
- Zwijg, zeg ik ou! knorde zij. Ge'n peist toch zeker niet da
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'k 'n fatsoenlijk, godvruchtig meisken zonder dak noch eten op stroate zal joagen,
omdat er ginter 'n schandoal van 'n meissen zit die ou ploats inneemt en ou broere
tegen ou opmoakt. Ala, tut tut tut, zwijgt er van, zeg ik ou; ge zil mij hier gezelschap
houen en helpen in 't huishouen. Kijk, doar es pen en papier. Zet ou doar neere es
schrijft aan ouë fijne menier de páster da g'hier blijft en dat hij ou al ou dijngen moe
zenden.
Het Ezelken gehoorzaamde. Met een bevende stem van ontroering dankte zij
nogmaals vurig juffer Toria; en toen ging zij voor 't lessenaartje zitten en schreef.
Geachte Broeder.
Met deze laat ik u weten dat ik bij juffrouw Toria Schouwbroeck ben en dat ik in
al mijne droefheid nog het groot geluk gevonden heb van daar te mogen blijven.
Aangezien het leven op die manier voor mij in de pastorij toch niet meer mogelijk
is verzoek ik u van mij al mijne kleeren en alles wat mij toebehoort naar hier te
zenden. Ik had nooit gedacht dat het alzoo tusschen ons zou moeten eindigen, maar
ik heb ten minste den troost dat ik er hoegenaamd geene schuld aan heb en dat ik
alles gedaan heb om het kwaad uit ons gezin te verbannen voor dat het te laat was.
Intusschen bid ik den Heer dat hij uwe oogen opent en u toch nooit in zonde doet
vervallen.
Ik verwacht dus zoo spoedig mogelijk al mijne kleeren en mijn dingen want ik
heb ze noodig.
Uwe diep-bedroefde zuster
CONSTANCE VERVAECKE.
- Mag 'k 't lezen? vroeg nieuwsgierig juffer Toria, merkend dat het Ezelken den
brief in het couvert ging sluiten. En 't Ezelken dorst niet te weigeren.
- Ik zoe 't hem anders op zijn moage gelapt hén; ge zijt er veel te zachte mee. 'K
zoe hem verdriegd hén van bij monseigneur te goan, zei de wrokkige oude kwezel,
den brief aan 't Ezelken teruggevend.
Juffrouw Constance zuchtte en zweeg. Zij kon haar broeder's handelwijs in geen
enkel opzicht verdedigen, maar nogmaals zei haar 't instinktmatig solidariteitsgevoel,
dat zij hem ook niet, vooral niet tegenover juffer Toria, bezwaren mocht.
Zij sloot den brief in het couvert, en Aamlie bracht hem naar de bus.
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XII.
Was er tòch nog een onuitgesproken, zwakke hoop in het geknakt gemoed van 't
Ezelken gebleven? Wellicht; want gansch den volgenden dag bespiedde zij met
zenuwachtige gejaagdheid de komst van den postbode.
Maar hij bracht niets voor haar, ook niets voor juffer Toria, die bijna nooit een
brief ontving, en haar dagelijksch centencourantje van een rondleurder kocht. Alweer
was er een droeve dag voorbij, deuren en leuken waren dicht en de twee oude vrijsters
en hun oude meid maakten reeds toebereidselen om te gaan slapen, toen er eensklaps
aan de voordeur werd gescheld.
- Wa es dàtte? Wie mag er nog zeu loate komen bellen? schrikte juffer Toria, met
Mirza, die begon te brommen, op den arm.
- Wie weet of dat 't veur mij nie 'n es! zei 't Ezelken, gansch bevend van ontroering.
Aamlie ging opendoen.
- Veurzichtig, zildei De keten nie losmoaken ier da ge gezien 'n het wie dat 't es!
waarschuwde juffer Toria.
- Ge meug gerust zijn, ieffreiwe, antwoordde de meid reeds in de gang.
De beide oude vrijsters, roerloos midden in de huiskamer, hoorden 't springen van
het slot, het ratelen der stalen ketting tegen het hout der nauwelijks wijkende deur.
- Wie es er doar? vroeg Aamlie's stem, kort, gebiedend.
Er klonk als antwoord slechts een stemgemompel, dat de twee vrouwen, van uit
de huiskamer, niet konden herkennen; maar zij hoorden de ketting neervallen en een
zwaren klompstap even galmen in de gang, terwijl Aamlie, met geheimzinnig gezicht,
op den drempel der huiskamer verscheen.
- 't Es Ivo,.... mee ou koeffers, fluisterde Aamlie tot juffer Constance.
- Och Hiere!.... och Hiere!.... hijgde 't Ezelken, de beide handen op haar borst
gedrukt.
- Mag er hij mee binnenkomen? vroeg de meid.
- Joa hij, antwoordde juffer Toria in 's Ezelkens plaats.
Juffer Constance was van emotie op een stoel ineengezakt. Juffer Toria knorde
met haar zware stem op Mirza, die even schril aan 't blaffen was gegaan; en, na een
poos gestommel en gesleep
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door de gang, verscheen het Puipken op zijn kouse-voeten op den drempel van de
woonkamer, nam zijn pet af, wenschte stil ‘elk ne gôen oavond’, opende zijn vest
en haalde uit zijn binnenzak een dicht couvert, dat hij onhandig, en met een soort
benauwde aarzeling aan juffer Constance toereikte.
Het Ezelken, door haar emotie overweldigd, kon nauwelijks den inhoud van het
briefje lezen. Het duurde een heele poos vóór het haar ietwat duidelijk werd. Eindelijk
las zij, als door een vochtigen nevel heen, deze woorden:
Geachte Zuster,
Aan uw verzoek voldoende zend ik u door Ivo uwe koffers met alles er in wat u
toebehoort. Mocht er nog iets vergeten zijn, laat het mij weten en ik zal het u
nazenden.
Verder is het mij werkelijk een groote rust en een waar genoegen te vernemen,
dat gij in zulk een deftig en godvruchtig huis als dat van juffrouw Schouwbroeck
uwen intrek hebt genomen. Gij hadt voorzeker in het gansche dorp en nog wel in
vele dorpen daarbij geene betere keuze kunnen maken, en ik ben, wat mij betreft,
juffrouw Schouwbroeck ten zeerste dankbaar dat zij U bij zich opgenomen heeft.
Ik twijfel niet of gij zult daar zeer gelukkig zijn, wat ik u ten volle toewensch.
Uwen verkleefden broeder
DÉSIRÉ VERVAECKE.
P.S. Hierbij zend ik u in dezelfde enveloppe twee briefjes van honderd frank,
veronderstellende dat gij wel wat geld zult noodig hebben. Als gij er meer noodig
hebt laat het mij weten en ik zal er voor zorgen.
't Gezicht van 't Ezelken vertrok alsof zij een zuur drankje slikte en zij begon
opnieuw te schreien. De anderen stonden er even wat beteuterd bij, maar juffer Toria
kon niet langer haar nieuwsgierigheid bedwingen, en zij vroeg, al vast de hand
uitstrekkend, zooals zij den vorigen avond gedaan had
- Mag 'k het lezen?
Het Ezelken gaf haar 't briefje, met de bankjes er bij. Juffer Toria liet er Mirza
voor neer, die nijdig brommend naar het Puipken toe sloop.
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- Goa-je zoete zijn? streelde 't Puipken, aanmoedigend met de vingers klappend.
Het Ezelken bedaarde. Juffer Toria, die den brief gelezen had, gaf hem haar
zwijgend-hoofdschuddend terug en riep Mirza weer bij zich. 't Puipken stond steeds
wachtend op den drempel; Aamlie schuins achter hem, vervaagde in 't halfduistere
van de gang.
- Woar mag ik de koeffers neere zetten, iefer Constance? vroeg eindelijk het
Puipken.
- Boven; Aamlie zal ou helpen en ou de koamer teugen, antwoordde juffer Toria.
't Puipken en de meid verdwenen en de twee oude vrijsters bleven even alleen.
- Verstoa-je gij da nou? Es dat toch nie onmeinschelijk? zuchtte plotseling het
Ezelken als van fyzieke smart ineenkrimpend.
- Wach moar, 'k zal d'r wel wa mier van weten, antwoordde juffer Toria, naar het
geluid der weggezeulde koffers luisterend. En, toen de laatste boven was:
- Ivo, wilt g'n glas bier drijnken? riep zij in de gang.
- Os 't ou blieft, iefer Toria.... En glimlachend verscheen het Puipken weer op den
drempel.
- Kom moar binnen, Ivo en zet ou watte; ge zij zeker moe, zei aanmoedigend de
oude vrijster. En tot de meid, terwijl zij haar de sleutels overreikte:
- Toe, Aamlie, hoalt e-kier 'n goeje flassche veur Ivo; ge weet wel, van da
Oudenoardsch, van onder in de kelder.
't Puipken glimlachte, bij voorbaat reeds genietend van de tractatie; en machinaal
ging zijn hand in zijn zak, naar 't pijpje tastend.
- Joa joa, ontsteek moar 'n puipken, ge moet ou nie zjeneeren, zei juffer Toria,
merkend dat hij 't pijpje slechts met aarzeling half bovenhaalde. En zoodra de meid
weg was:
- Toe, Ivo, vroeg zij haastig, vertelt ons e-kier, wat és da nou, wa gebeurt er doar
in de pasterije?
- Ha, iefer Toria, dat 'n weet ik nie, tilde, antwoordde 't Puipken verlegen, zijn
tabakszak openend.
- Joa moar, mee Céline, ge weet toch wel, wa zeg ze nou? Hoe es ze nou mee
menier de páster?
- Ha, ik 'n weet niet, zilde, iefer Toria. Menier de páster hé mij gezeid: ‘Ivo, jongen,
ge zil moeten mee ouë kurtewoagen
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iefer Constance's koeffers noar iefer Toria's huis voeren.’ en da es al dat hij mij gezeid
hêt.
Aamlie kwam met een grijs-bestoven flesch te voorschijn en juffer Toria,
misnoegd-teleurgesteld, drong ook bij 't Puipken voorloopig niet verder meer aan.
De flesch werd ontkurkt en 't Puipken, die al zwaar aan 't dampen was, kreeg een
schuimend vol pintglas.
Het Ezelken zat op haar stoel te lijden. Duizend vragen had zij den tuinman willen
stellen, maar zij ontsloot haar bevende lippen niet, bang zich niet te kunnen
beheerschen. Het Puipken, trouwens, voelde zich daar ook blijkbaar niets op zijn
gemak; zoodra zijn glas leeg was stond hij op, bedankte voor een tweede glas,
wenschte goên avond en verliet de kamer, gehuld in een rookwolk die hem haast
onzichtbaar maakte. Aamlie begeleidde hem door de gang, over weer en wind en
andere onverschillige dingen pratend; en toen hij op de mat weer zijn klompen had
aangetrokken, opende zij voor hem de deur en bleef daar nog even talmen, terwijl
hij het zeel over zijn schouder lei en de draagboomen van den kruiwagen, die buiten
vóór de deur was blijven staan, in zijn handen optilde.
- Allo, Aamlie, de goe nacht, zilde, zei hij en boog met zijn lichaam naar voren,
om in gang te zetten.
- Hèè! kuchte hij, en drukte even sterker, omdat de kruiwagen niet dadelijk bewoog;
en uit zijn mond, waarin het ‘puipken’ gekneld zat, gulpte een rookkolk, als van een
kleine stoommachien.
Doch als een muur bleef de kruiwagen staan.
- O! die sloebers! riep 't Puipken, eensklaps de draagboomen loslatend en boos in
't duister van den nacht rondstarend. Maar in de gansche doodstille straat was geen
mensch te bespeuren, en 't Puipken, zich bukkend, haalde met groote moeite een
dikken baksteen van tusschen wiel en voorplank, dien hij met een verwensching,
over de donkere keien wegkeilde.
Toen reed hij heen. Aamlie keek hem nog even na, en om den hoek van een
zijstraatje ging achter 't Puipken een gesmoord gelach op: het spotgelach der
grappenmakers, die zich daar verscholen hadden.
- Sloebers! bromde Aamlie, en sloeg de voordeur dicht.
Boven, op het eenzaam kamertje, waar zij haar koffers had gevolgd,
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hoorde 't Ezelken het hol gebolder van Puipken's wegklompende voeten door de stille
straat verdwijnen, en 't was haar te moede alsof hij met een doodkist wegreed, waarin
haar gansche levensvreugde voor altijd begraven lag. Zij kermde 't uit van ellende;
zij wrong zich op haar bed, met 't hoofd in haar kussen; zij kon niet denken dat er
nog een dag op dezen volgen zou; zij wenschte om werkelijk dood en begraven te
zijn.
De oude torenklok sloeg in de nachtelijke stilte langzaam tien ure. Het was bij
juffer Toria een vaste, strenge regel, dat er nooit meer, na tien ure, ergens licht in
huis te zien was.
Haastig en bevend, gehoorzamend als aan een uitgesproken bevel, blies 't Ezelken
haar lichtje uit en ontkleedde zich in 't donker.
Zij huiverde, ondanks den zachten lentenacht. Rillend kroop zij onder haar dekens,
en dáár, roerloos op den rug gestrekt met aldoor stil-tranende oogen, vouwde zij
langzaam haar handen in elkaar en bad, voor hem, en nog voor hem, en nog voor
hem die haar verstooten had, tot de zware slaap der uitputting haar eindelijk in
vergetelheid wegdompelde.

XIII.
En dagen, en weken, en maanden verliepen; en 't Ezelken blééf bij juffrouw Toria
inwonen, en met haar broer was alle relatie verbroken.
Langzamerhand was zij er aan gewend geraakt, en eindelijk er in geslaagd zich
over haar zware droefheid heen te zetten. De tijd sleet en heelde, dag na dag, een
smart die in 't begin niet te bedaren was.
De eerste tijden was het Ezelken stug binnenshuis gebleven. Voor niets ter wereld
had ze zich, al was het ook maar even, op straat vertoond. Zij voelde hoe er over het
ontzettend nieuws gepraat moest worden. Soms keek ze schuchter door de gordijntjes
van haar bovenraampje in de straat, doch 't was voldoende dat er zich twee menschen
ergens pratend ophielden: zij twijfelde geen oogenblik of er werd over háár geval
gebabbeld en met den gloed der schaamte op 't gezicht trok ze zich dadelijk diep in
haar kamer terug.
Vroeger ging ze iederen ochtend naar de eerste mis. 't Was in haar kleurloos
oude-vrijsters-leven als een uur van zalige extaze, een vast geluk dat eiken dag
terugkwam, in steeds vernieuwde, heerlijke bekoring. Hem daar te zien, als goddelijke
zendeling in
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schitterende kerkgewaden; zijn stem te hooren die de vrome, heilige gebeden prevelde
of de schoone, indrukwekkende zangen zong; de zalving zijner zegenende gebaren
als een milde lafenis haar ziel te voelen streelen, en te weten, te vóélen, dat het alles
háár werk en de vrucht van hare jarenlange opofferingen was,.... o, 't bleef een geluk
dat alles toch zoo rijk vergoedde en betaalde, een geluk, een gratie, die zij
onophoudelijk waardeerde en waarvoor zij ieder uur den lieven Heer nog dankbaar
was.
Nu ging ze in de week naar de mis niet weer. Hem nu nog te zien en te hooren,
ware de wreedste der folteringen geweest. Nu bleef ze thuis, met vochtige oogen de
mis lezend in haar dik gebedenboek; en 's zondags, als zij toch wel, wilde zij een
goede christin blijven, ergens de mis hooren móést, liep zij, diep onder haar zwarten
kapmantel verborgen, ruim een half uur daar vandaan, naar het naburig dorp ter kerk.
Wat er, sinds haar vertrek, met hem en in de pastorij gebeurde, wilde zij eerst niet
weten; maar door juffer Toria, die zich hartstochtelijk op de hoogte trachtte te houden,
hoorde zij toch, haars ondanks, 't een en 't ander.
Juffer Toria, namelijk, was op den inval gekomen, Marcellien, haar tuinman, die
oud en sukkelig werd, een hulp te geven, en daarvoor had zij 't Puipken uitgekozen.
Driemaal in de week: Maandags, Woensdags en Vrijdags, kwam 't Puipken nu bij
de oude kwezel werken, en op die dagen was juffer Toria meer in haar tuin dan
binnenshuis. Eerst begon zij met voorzichtig en van verre confidenties uit te lokken,
maar naarmate zij merkte dat het schuwe Puipken op die wijze niets losliet, werd zij
gaandeweg krasser en brutaler in haar uitvorschingen en stelde rechtstreeksche vragen,
die den werkman in de grootste verlegenheid brachten. Toch deed hij geen bepaalde
onthullingen. Hij verschool zich achter zijn onwetendheid; nooit had hij iets verdachts
gezien of gehoord; het leven in de pastorij ging gewoon zijn gang als vroeger; meneer
de pastoor had het druk als altijd, Céline werkte vlijtig en deed niets buitensporigs
meer; neen, 't Puipken durfde er zijn eed op doen, nooit meer had hij haar zoo gek
en overstuur gezien als dien eenen avond, en wat er verder kon omgaan was hem
onbekend; zijn eigen bezigheid lag immers in den tuin en hij kwam enkel in huis
wanneer hij er bepaald geroepen werd. En 't Puipken, veel slimmer
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dan de oude kwezel dacht, schudde doorgaans 't lastig ondervragen van zich af door
te besluiten:
- Meschien weet er de koster mier van as ik, iefer Toria; hij zie menier de páster
heule doagen; informeer bij hem ne kier.
Dat scheepte juffer Toria netjes af, en wrevelig-teleurgesteld kwam zij bij juffer
Constance en verzon er maar wat op van eigen vinding, om het ongelukkig Ezelken
in spanning en in angst te houden. Het waren, als altijd, vage onheils-voorspellingen,
waarnaar het Ezelken rampzalig en gedwee moest luisteren, zich inspannend om er
iets op te antwoorden waarmee de oude kwezel kon instemmen, zonder dat de reputatie
van haar broer er door beklad werd.
- 'K vrieze da ze nou wel heule doagen sneukelt; 'k vrieze da z' hem reineweeren
zal! angstigde 't Ezelken, alsof dit nog steeds het ergste was dat ze zich kon
voorstellen.
Maar juffer Toria sloeg de handen ten hemel; haar groote zwarte oogen puilden
uit en haar grove stem voorspelde tragisch:
- O, gie onneuzel schoap, die ge zijt! Dat moar dát 'n woare! In de zonde zal z'
hem sleepen! Noar d' helle zal z' hem sleepen! Ghóóó! Ghóóó! Ne priester noar d'
helle!
Daar kon het Ezelken niet tegen op. Telkens ging ze weer aan 't schreien; en 't was
of juffer Toria daar een soort genot in vond: eerst als ze 't Ezelken aan 't huilen had
gekregen staakte zij haar rampvoorspellingen, om haar vriendin te beklagen en mede
over haar droevig levenslot te jammeren.

XIV.
Behalve de gevreesde dagen waarop het Puipken kwam, was juffer Constance's leven
in het huis der oude, rijke kwezel toch wel dragelijk. Er heerschte zelfs een rustige
gezelligheid en zij had er ook haar stil-gemakkelijke bezigheden, die nagenoeg de
lange dagen vulden.
De voornaamste dezer was de zorg en het beheer over de verschillende gedierten,
een plicht die zij van Aamlie overgenomen had.
Vooreerst, het toezicht over Mirza. Aamlie, hoe accuraat ook, nam het, naar den
zin van haar meesteres, wellicht nog niet stipt genoeg ter harte, en al vast in het begin
van 's Ezelkens verblijf, had juffer Toria haar op een ochtend, plechtig, als gold het
een eenig, dierbaar kind, de hoede over Mirza opgedragen. Zij had haar ronduit, op
akelig-strengen toon gezeid:
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- Zie, dàt es ou wirk; en verder 'n eisch ik niets van ou; moar as er nog ne kier iets
mee Mirza moest veurvallen lijk of er vroeger gebeurd es, 'k zoe ou direkt, op stoande
voet, verzoeken de deur uit te goan.
Het was niet noodig geweest dit hard bevel aan 't Ezelken te herhalen. 's Ochtends
ontving zij den verwenden hond uit de armen van haar meesteres; en 's avonds, bij
het slapen gaan, tilde zij er hem weer in op, zonder hem een enkele seconde van den
ganschen dag onbeheerd uit het oog te hebben verloren. Juffer Schouwbroeck mocht
gerust zijn: de herboren virginale deugd van Mirza werd bewaakt, scherper dan een
haremvrouw.
Na Mirza had haar nauwkeurigste waakzaamheid zich te oefenen op de kippen.
Juffer Constance durfde 't aan haar vriendin en weldoenster niet bekennen, maar zij
vond juffer Toria's kippen van een gemeenheid zooals ze nog nooit te voren gezien
had. Niet alleen kraaiden ze, om de hanen uit de buurt tot zich te roepen, maar er
waren er twee bij: een dikke bruine en een groote zwarte, met vuurrooden kam, die
herhaaldelijk zelven poogden over de omheining heen te vliegen, den hanen te gemoet.
- O, gie leulijke deugenieten! vloog het Ezelken er dan verontwaardigd op af; en
zij gooide er naar met stok of bezem, ze beknorrend als beredeneerde wezens, die
de beteekenis harer woorden konden verstaan.
De konijnen, daarentegen, gaven geen last. Die zaten veilig achter rasterwerk in
een apart hokje geborgen, en al deden zij ook af en toe heel wild en raar, als gekken
door elkaar hollend en springend, toch bestond doorgaans hun voornaamste en eenige
bezigheid in rustig knabbelen en kauwen, tot zij, goed vetgemest, op hun beurt éen
voor éen door Aamlie opgepikt en met een lekker sausje in een pannetje verorberd
werden.
Doch waar het weer niet heelemaal in 't reine scheen, dat was in de volière. Daar
leefde en fladderde, in gewaarborgde eenslachtigheid, een gansch rumoerig volkje
van kanarie-vogels, tortelduiven, vinken en perruches door elkaar, en, al werden er
ook eieren gelegd, jongen waren er nog nooit geboren. Maar 't duurde niet lang of 't
Ezelken kreeg allerveegst vermoeden tegenover een toch alleszins gegarandeerde
tortel, die nog maar pas door juffer Toria was aangekocht. Het beest vertoonde hoogst
zonderlinge manieren, scheen zich genoopt te voelen tot diep-buigende plicht-
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plegingen ten opzichte der andere duivinnen, en wel zeer speciaal ten opzichte van
één bepaalde; 't was een gekoer en een gefladder dat den ganschen dag niet ophield,
zoodat het Ezelken, in twijfel, er eindelijk gewichtig juffer Toria ging over raadplegen.
Juist was de opgewonden tortel met een allernaarste hofmakerij bezig; er bestond
geen mogelijkheid nog langer over zijn geslacht en neigingen te dubìeeren; en met
een rauwen kreet van verontwaardiging, sprong juffer Schouwbroeck in het hok,
greep het fladderend beestje bij zijn vleugels vast en draaide 't in één wrong den nek
om.
- Doar zie! gilde ze woedend, den dooden vogel in een hoek trappend. En slechts
op het smeekend aandringen van 't Ezelken, en haar stellige verzekering dat de duivin
nog niet meegezondigd noch de liederlijkheid van den tortel aangemoedigd had,
werd een tweede slachtoffer gespaard.
Zoo roeiden de twee oude vrijsters hardnekkig-onmeedoogend om zich heen de
zonde en het kwaad uit; en haar eenige groote grief in deze richting, waar zij
machteloos tegenover stonden, als tegenover een hemeltergende uitdaging die niet
te keer gegaan kon worden, was het onbehouwen, nachtelijk gedoe der katten, op
het dak of in den tuin. 't Was daar soms een geschreeuw en gemiauw om er bij te
huilen en te ijzen; zij vóélden de zonde gebeuren en wisten geen raad om die te
beletten; zij waren trouwens veel te bang om 's avonds in den tuin te loopen en de
akelige zondaars te verjagen; zij keken slechts wanhopig - smeekend naar Berten,
hun eigen rustigen, vetten, gecastreerden huispoes, die, gezellig in een kringetje
gedraaid, dat alles aanhoorde zonder een lid te verroeren en dien zij, om zijn bezadigde
wijsheid, zoo teeder en zoo innig liefhadden. De oude kwezel trok hem op haar schoot
terwijl daarbuiten 't liederlijk spektakel gierde, zij sprak hem streelend zoete woordjes
toe en deed hem spinnen, en 't Ezelken moest hem tot troost en tot belooning voor
zijn kalmte een schaaltje suiker-melk gaan halen, die hij dan heel langzaam, met
kleine, korte snoeplikjes, de oogen knippend van genot, lekkerbekkerig verorberde.
Dat waren vrijwel de eenige, overigens dragelijke hindernissen van hun leven, dat
verder gansch kalm en gelukkig zijn dagelijksch gangetje liep.
Er was een zachte en gezellige stemming in de stille huiskamer, die, door het groot
en helder vierkant raam, een heel mooi uit-
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zicht op den lieven, nogal uitgestrekten tuin had. Een zelfde, gelijkmatige intimiteit
scheen zacht te heerschen, zoowel buiten als binnen; het oog ging rustend van de
ouderwetsche meubelen op de ouderwetsche bloemperkjes; de afgeronde
palmboompjes hadden zoowel in de huiskamer als bij het tuinhek kunnen staan; en
het glooiend grasveld met zijn vijvertje, waarin roode visschen zwommen, en waar
ook in 't midden, op een minuscuul klein eilandje, een groote mooie glasbal prijkte,
leek heelemaal een kunstmatig gedoetje, dat van één stuk daar was uitgespreid en
ook wel, in een deken opgerold, er weggehaald had kunnen worden.
Hier en daar stonden kleine boschjes heesters of prijkte een enkele mooie boom,
juist genoeg om sierlijkheid en lommer te geven zonder te zwaar te versomberen; en
alleen de heggen die het erf omgrensden waren dicht en hoog, als sterke, groene
vestingen van fraaie veiligheid tegen onbescheiden-indringende blikken.
Dáár, vóór 't helder-breede raam, aan beide zijden van een tafeltje waarop haar
naai-of-breiwerk lag, zaten, met honden poes, de beide oude vrijsters 't grootst gedeelte
van den dag. Zij namen er haar maaltijden, zij dutten er na den eten in, zij speelden
er 's avonds kaart, met Aamlie, die na haar afgeloopen dagtaak, als een gelijke, in
het kringetje van hun gezelligheid werd opgenomen. Heel zelden ontving juffer Toria
bezoek, familieleden had zij niet, tenzij héél verre neven die zij liefst zoo weinig
mogelijk zag, al was 't ook maar omdat het mannen, en daardoor, in haar oogen,
gewisse zondaars waren; en zoo groeide dat oude-vrouwen-drietal, met gelijke
neigingen, als 't ware van zelf en onvermijdelijk naar elkander toe, in volmaakte
onderlinge stemming en gemeenschap met hun gansche omgeving, waaruit het manlijk
element, ofwel systematisch verbannen, of tot het strikt-noodzakelijke en
ongevaarlijke beperkt was. Nog meer: dat overheerschend vrouwelijk element,
versterkt nu door de komst van 't Ezelken, en gedragen door juffer Toria's onbetwiste
autoriteit, kon uitdagendarrogant optreden tegenover 't zwakker manlijke; en 't werd
voor juffer Toria een nieuw en haar nog onbekend genot, het gansche mannelijk
geslacht, in den persoon van haar ouden suffen tuinman Marcellien en zelfs in den
persoon van 't Puipken, wien ze zijn bescheidenheid in het mysterie met meneer den
pastoor niet vergeven kon, bij iedere gelegenheid te vernederen.
(Wordt vervolgd.)
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Nietzsche
Door Is. Querido.
V.
Laten we nu eens bezien, ook in verband met den z.g. dionysischen aard der Grieksche
toonkunst, wat Nietzsche in zijn ‘Geburt’ over den Wil in de muziek schrijft, en op
welke manier hij het muziek-philosophisch beginsel van Schopenhauer, voor hem
destijds ook gesteund door de Wagnersche dialectiek, met zijn latere theorieën, zonder
animalische driftbuien, vertrapt en ontkracht heeft. Het koelbloedige aanhalen van
Nietzsche als bevestiger van de Schopenhauersche theorie (gelijk Dr. de Hartog
gedaan heeft in zijn boekje tégen Bolland) is daarom zoo zonderling, wijl hiermee
gedaan wordt alsof er geen ándere, láter sprekende Nietzsche bestond, die feller dan
óóit onmiddellijke tegenstanders van Schopenhauer en Wagner, de
muziek-philosophie, van de wils-leer uitgaande, verdoemde, beschimpte, en eigen
Wagner-vereering beweerde slechts als een geestes-koorts doorziekt te hebben.
De sarrend-sissende en schàmper-giftige dialectiek van den uitsmijter Nietzsche
in de overgangs-periode van zijn leven, heeft minstens zooveel recht van gehoor als
zijn vroegere verhitte, opgewonden geestdriftigheid, in een tijdperk van onrijp
man-wezen. Het pantomimische spel van afschuw, kan, schoon woordloos, soms
luider spreken dan orakelende en jankende dithyrambiek. Men mag den lateren
Nietzsche menigmaal cerebraal-afstootelijk en koudcynisch vervinnigd vinden, zelfs
tegenover het mooiste in Schopenhauer en Wagner, van een krankzinnig-overmoedige
afbraak-passie doorstookt, hansworsterig in zijn paradoxale, soms schreeuwerige,
kleur-schrille argumentaties, 'n krachtpatserige invectieven opstapelaar met zijn
arpeggioachtige gedachten-brekingen, woest, week, ijl,
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brillant, fijn, dan weer snerpend van toon, - toch heeft hij dúrven ingaan tegen een
vergoding die, decadent, zich zelf verworgde. Tegenover hysterische streeling knál
van de zweep, tegenover een zangtooneel van zoete bewondering en zwijming, wilde
charge, een bloedbaan achter zich aanstrepend.
In Die Geburt mijmert Nietzsche nog zwoel verdoken in Schopenhauer's denk-tuin,
alleen taal-technisch wat verfijnd in de ideeafrondingen: ‘Dieser ungeheuere
Gegensatz, der sich zwischen der plastischen Kunst als der apollinischen und der
Musik als der dionysischen Kunst klaffend aufthut, ist einem Einzigen der grossen
Denker in dem Maasse offenbar geworden, dass er, selbst ohne jene Anleitung der
hellenischen Götter-symbolik, der Musik einen verschiedenen Charakter und Ursprung
vor allen anderen Künsten zuerkannte, weil sic nicht, wie jene alle, Abbild des Willens
selbst sei und also zu allem Physischen der Welt das Metaphysische, zu aller
Erscheinung das Ding an sich darstelle. (Schopenhauer, Welt als Wille und
Vorstellung I, p. 310.) Auf diese wichtigste Erkentniss aller Ästhetik, mit der, in
einem ernstern Sinne genommen, die Ästhetik erst beginnt, hat Richard Wagner, zur
Bekräftigung ihrer ewigen Wahrheit, seinen Stempel gedrückt, wenn er im
‘Beethoven’ feststellt, dass die Musik nach ganz anderen ästhetischen Principien als
alle bildenden Künste und überhaupt nicht nach der ‘Kategorie der Schönheit zu
bemessen sei; obgleich eine irrige Ästhetik, an der Hand einer missleiteten und
entarteten Kunst, von jenem in der bildnerischen Welt geltenden Begriff der Schönheit
aus sich gewöhnt habe, von der Musik eine ähnliche Wirkung wie von den Werken
der bildenden Kunst zu fordern, nämlich die Erregung des Gefallens an schonen
Formen’. Herhaling van de Schopenhauersche theorie: de metaphysica van het ‘ding
an sich’ tegenover de z.g. realiteit der physische verschijnselen, zijn taal-instrument
een kleine terts hooger gestemd dan dat van Schopenhauer; meer filigraan,
dóórschijnender dan de donkerder, dieper stem van den Frankfurter peinzer.
Merkwaardig, na zoo'n uiting, direct Nietzsche tegenover Nietzsche te stellen in
zijn: ‘Nietzsche contra Wagner’, na vele jaren gedachten-rijping: - meer venijnigen
zullen beweren: - toégroeing naar den waanzin. ‘Desgleichen deutete ich mir die
Musik Wagner's zurecht zum Ausdruck einer dionysischen Mächtigkeit der Seele,
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in ihr glaubte ich das Erdbeben zu hören, mit dem eine von Alters her aufgestaute
Urkraft von Leben sich endlich Luft macht, gleichgültig dagegen, ob Alles, was sich
heute Cultur nennt, damit in's Wackeln geräth. Man sieht, was ich verkannte, man
sieht insgleichen, womit ich Wagnern und Schopenhauern beschenkte - mit mir....
Jede Kunst, jede Philosophic darf als Heil- und Hulfsmittel des wachsenden oder
des niedergehenden Lebens angesehn werden sic setzen immer Leiden und Leidende
voraus. Aber es giebt zweierlei Leidende, einmal die an der Überfülle des Lebens
Leidenden, welche eine dionysische Kunst wollen und ebenso eine tragische Einsicht
und Aussicht auf das Leben, - und sodann die an der Verarmung des Lebens
Leidenden, die Ruhe, Stille, glattes Meer oden aber den Rausch, den Krampf, die
Betâubung von Kunst und Philosophie verlangen. Die Rache am Leben selbst - die
wollustigste Art Rausch für solche Verarmte!’....
Waarin die ontgoocheling ontstond zal nog wel blijken.
In Die Geburt poogt Nietzsche, met Schopenhauersch gedachtenen woord-materiaal
aan te duiden, hoe muziek zich verhoudt tot beeld, begrip en voorstelling: ‘Die Musik
ist demnach, wenn als Ausdruck der Welt angesehen, eine im hôchsten Grad
allgemeine Sprache, die sich sogar zur Allgemeinheit der Begriffe ungefôhr verhält
wie diese zu den einzelnen Dingen. Ihre Allgemeinheit ist aber keineswegs jene leere
Allgemeinheit der Abstraction, sondern ganz anderer Art und ist verbunden mit
durchgängiger deutlicher Bestimmtheit. Sie gleicht hierin den geometrischen Figuren
und den Zahlen, welche als die allgemeinen Formen aller möglichen Objecte der
Erfahrung und auf alle a priori anwendbar, doch nicht abstract, sondern anschaulich
und durchgängig bestimmt sind. Alle möglichen Bestrebungen, Erregungen und
Äusserungen des Willens, alle jene Vorgänge im Innern des Menschen, welche die
Vernunft in den weiten negativen Begriff Gefühl wirft, sind durch die unendlich
vielen möglichen Melodien auszudrücken, aber immer in der Allgemeinheit blosser
Form, ohne den Stoff, immer nur nach dem Ansich, nicht nach der Erscheinung,
gleichsam die innerste Seele derselben, öhne Körper. Aus diesem innigen Verhältniss,
welches die Musik zum wahren Wesen aller Dinge hat, ist auch dies zu erklären,
dass, wenn zu irgend einer Scene, Handlung, Vorgang, Umgebung, eine passende
Musik ertönt, diese uns den geheimsten Sinn derselben aufzuschliessen
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scheint und als der richtigste und deutlichste Commentar dazu auftritt; imgleichen,
dass es Dem, der sich dem Eindruck einer Symphonie ganz hingiebt, ist, als sähe er
alle möglichen Vorgônge des Lebens und der Welt an sic vorüberziehen: dennoch
kann er, wenn er sich besinnt, keine Aehnlichkeit angeben zwischen jenem Tonspiel
und den Dingen, die ihm vorschwebten. Denn die Musik ist, wie gesagt, darin von
allen anderen Künsten verschieden, dass sic nicht Abbild der Erscheinung, oder
richtiger, der adäquaten Objectivität des Willens, sondern unmittelbar Abbild des
Willens selbst ist und also zu allem Physischen der Welt das Metaphysische, zu aller
Erscheinung das Ding art sich darstellt. Man könnte demnach die Welt ebensowohl
verkörperte Musik, als verkörperten Willen nennen: daraus also ist es erklärlich,
warum Musik jedes Gemalde, ja jede Scene des wirklichen Lebens und der Welt,
sogleich in erhöhter Bedeutsamkeit hervortreten lässt; freilich urn so mehr, je analoger
ihre Melodie dem innern Geiste der gegebenen Erscheinung ist.’
De algemeenheid der muziek-taal geldt dus voor Schopenhauer en ook voor den
denker Nietzsche uit dien tijd, als uitdrukster van het wereld-wezen. Ze staat tot de
algemeenheid der begrippen, ongeveer zooals deze zich verhouden tot de afzonderlijke
dingen. Toch is haar algemeenheid niet de ledige algemeenheid der abstracte idee.
Ze is: ‘verbunden mit durchgangiger deutlicher Bestimmtheit.’ Ze lijkt op de
geometrische figuren en getallen, die op alle moog'lijke objectvormen der ervaring
van toepassing zijn. Inplaats van abstractie dus aanschouwelijkheid hebben. De
wereld is belichaamde muziek of belichaamde Wil, wat eigenlijk hetzelfde is.
Algemeenheid van begrip tegenover algemeenheid van melodie. De begrippen vormen
een geabstraheerde aanschouwing, de abstractie; uiterlijkheid der dingen raken zij
slechts. De muziek daarentegen, abstractloos, grijpt in de kern, de innerlijkheid der
dingen, is dadelijk in de aanschouwing zèlve. Nietzsche heeft dus de muziek als
algemeene wils-taal, als onmiddellijke aanschouwing van het ding, van Schopenhauer
geheel meegeslikt. Toen nog schreef hij in den mol-toonaard, met woeste
enharmoniseeringen. In zijn Geburt spint hij voort, ciert hij de gedachte óp met
chromatische zang figuraties. De sombre lyriek van Nietzsche. ‘Andrerseits kommt
Bild und Begriff, unter der Einwirkung einer wahrhaft entsprechenden Musik, zu
einer
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erhöhten Bedeutsamkeit. Zweierlei Wirkungen pflegt also die dionysische Kunst auf
das apollinische Kunst-vermögen auszuüben: die Musik reizt zum gleichnissartigen
Anschauen der dionysischen Allgemeinheit, die Musik lässt sodann das
gleichnissartige Bild in hochster Bedeutsamkeit hervortreten.’
In deze kruiswisseling tusschen dionysische en apollinische kunst treedt Nietzsche
éven een stap voorbij Schopenhauer, wijl hij náást de absolute werking der muziek,
nog aanneemt een stijging van besef, jegens het zinnebeeldige, schoon door het
dionysische aan het apollinische gebracht.
In al deze beschouwingen wordt door Nietzsche de ‘Wil’ nog als wezens-drang van
alle leven genomen; de tonica van het verborgenste bestaan. Zoodra echter deze Wil
niet meer erkend wordt als het, binnen in de verschijnselen met zichzèlf worstelend
kernbegeeren van het leven zèlf, wijzigt zich ook de daaruit getrokken horoscopie
omtrent het wezen der muziek, wijl deze toch, op een andere manier uitgedrukt,
gelijk aan den Wil, de wereld, het Bestaande eigenlijk is.
Die Geburt gaf nu het Schopenhauersche, muziek-philosophische beginsel
vastgeknoopt aan de Wagnersche muziek. Wagner bevestigde de wils-theorie van
Schopenhauer. Dus ook Schopenhauer krijgt een stortbui van verrukking over Zijne
Grimmigheid heen-gedoucht. Als septime-accoorden, naar alle kanten opgelost, zoo
werd deze gedachten-groep uitgeput, en met allerwonderlijkst metaphysische
bijmengsels gecombineerd..
Tot, in Menschlicher, die bui-van-verrukking voor den ‘Wil’ is overgedreven in
een donker, woeste bui van onweerig, rumoerig verzet. Sluiperig om de bedoeling
heen begint het, in de aarzeling waarmee het scepticisme in het denken wordt
binnengelokt. Even als een onheimelijke streeling langs het bedekte claviatuur, dat
hij wat later orgel-zwaar zal behameren, in onstuimige woede vliegend van het
subcontra naar het vijf gestreept octaaf. ‘Laten we eens van een sceptisch standpunt
uitgaan, en aannemen dat er geen bovenzinlijke wereld bestond....’ mit welchem
Blick würden wir dann auf Menschen und Dinge sehen? Diess kann man sich
ausdenken, es ist nützlich, selbst wenn die Frage, ob etwas Metaphysisches
wissenschaftlich durch Kant und Schopenhauer bewiesen
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sei, einmaal abgelehnt würde. Denn es ist, nach historischer Wahrscheinlichkeit, sehr
gut möglich, dass die Menschen einmal in dieser Beziehung im Ganzen und
Allgemeinen skeptisch werden; da lautet also die Frage: wie wird sich dann die
menschliche Gesellschaft, unter dem Einfluss einer solchen Gesinnung, gestalten?
Vielleicht ist der wissenschaftliche Beweis irgend einer metaphysischen Welt schon
so schwierig, dass die Menschheit ein Misstrauen gegen ihn nicht mehr los wird.
Und wenn man gegen die Metaphysik Misstrauen hat, so giebt es im Ganzen und
Grossen die selben Folgen, wie wenn sie direct widerlegt wäre und man nicht mehr
an sie glauben durfte. Die historische Frage in Betreff einer unmetaphysischen
Gesinnung der Menschheit bleibt in beiden Fällen die selbe’. Die anti-metaphysische
gezindheid der menschen, is nu speciaal een motief van Nietzsche, waarbij hij straks
kan losvloeken op Wagner en Schopenhauer. Want iets verderop begint hij, middeneeuwen- en Christendomhater - al uit een anderen toonsleutel te zingen; te
smalen op de meeslepende geesten, die instaat zijn een reeds afgeleefd tijdperk weer
opnieuw in bloei te doen schieten. ‘Aber auch in unserem Jahrhundert bewies
Schopenhauer's Metaphysik, dass auch jetzt der wissenschaftliche Geist noch nicht
kräftig genug ist: so konnte die ganze mittelalterliche christliche Weltbetrachtung
und Mensch-Empfindung noch einmal in Schopenhauer's Lehre, trotz der längst
errungenen Vernichtung aller Christlichen Dogmen, eine Auferstehung feiern’.
Tweede knauw.
Tusschen al die wirwarrende fragmenten, korte ideeën, in allerlei tempo's
geschreven, gedacht, uitgekoortst, stoot ge zoo telkens tegen de Schopenhauersche
wils-theorie òp.
Wilde, onstuimige of omgekeerde sequenzen bouwt hij op het groote
gedachten-motief van Schopenhauer.
Is leedvermaak wel iets duivelsch, gelijk Schopenhauer meent, vraagt Nietzsche:
‘Nun machen wir uns in der Natuur Lust durch Zerbrechen von Zweigen, Ablösen
von Steinen, Kampf mit wilden Thieren und zesar, urn unserer Kraft dabei bewusst
zu werden. Das Wissen darum, dass ein Anderer durch uns leidet, soll also hier die
selbe Sache, in Bezug auf welche wir uns sonst unverantwortlich fühlen, unmoralisch
machen? Aber wüsste man diess nicht, so hätte man die Lust an seiner eigenen
Ueberlegenheit auch nicht dabei, diese kann eben sich nur im Leide des
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Anderen zu erkennen geben, zum Beispiel bei der Neckerei’.
Plots, uit een logische vertraging losschietend, veel verder in het boek, de
onmiddellijke loochening van de muziek-innerlijkheid naar Schopenhauersche- en
ook vroeger, Nietzschesche verklaring. Een rallentando dat aanstuurt naar een
duizelende gedachtenversnelling. ‘Musik. Die Musik ist nicht an und für sich so
bedeutungsvoll für unser Inneres, so tief erregend, dass sie als unmittelbare Sprache
des Gefühls gelten dürfte; sondern ihre uralte Verbindung mit der Poesie hat so viel
Symbolik in die rhythmische Bewegung, in Stärke und Schwäche des Tones gelegt,
dass wir jetzt wähnen, sie spräche direct zum Inneren und käme aus dem Inneren.
Die dramatische Musik ist erst möglich, wenn sich die Tonkunst ein ungeheures
Bereich symbolischer Mittel erobert hat, durch Lied, Oper und hundertfältige Versuche
der Tonmalerei’. Dat gaat lijnrecht tegen de Schopenhauersche philosophie in, en is
ook verpletterend voor eigen logische prestaties, daar, waar Nietzsche vroeger
beweerde dat de muziek de taal-symboliek verdiepte, en de melodie het woord. Een
raar glissando!
Want nu verscherpt hij het tegen-stuwend inzicht nog met déze uiting: ‘An sich
ist keine Musik tief und bedeutungsvoll, sie spricht nicht vom “Willen”, vom “Dinge
an sich”; das konnte der Intellect erst in einem Zeitalter wähnen, welches den ganzen
Umfang des inneren Lebens für die musicalische Symbolik erobert hatte. Der Intellect
selber hat diese Bedeutsamkeit erst in den Klang hineingelegt’.... m.a.w. het
Schopenhauersche intellect heeft zich dienstbaar gemaakt, gelijk vroeger, - en door
alle eeuwen heen het gemoedsleven, - aan de toon-symboliek, aan de z.g.
klankbeteekenis, en het verstand heeft er achteraf een bedoelings-rijkdom en een
diepte ingelegd, die zij zelve nooit bezat. Alles in deze uitingen is door kruis- en
mol-teeken telkens teruggedrongen of overmatig verhoogd van klank. Het meest
ongedurige, chromatische en diaphonische proza dat misschien ooit geschreven is.
Wat verderop stelt Nietzsche vast dat de muziek in haar godsdienstigen oorsprong
alles aan de religieuze ontroering en verteedering, aan de muziek zelve vooraf-gaand,
te danken heeft gehad. Zonder de uitjuichingen van ziels-vroomheid en ziels-geluk,
ware de muziek op zich zelf slechts 'n brok geleerdheid, of opera-achtig gebleven.
Het piëtisme van Bach is in wezen niet veel anders dan de overheersching der
Contra-Reformatie.
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Heel het genotzwelgen en zwijmen in hoog-opgedreven gemoedsstemmingen, is in
de moderne muziek er het uitputtende gevolg van. Telkens en telkens wordt door
Nietzsche nu voorgesteld, de brandende werking van het z.g. vroeger-apollinische
op de innerlijke gesteldheid van het muziek-wezen, het z.g. vroeger-dionysische, 't
wils-bestaan objectiveerende, tot zelfs in de absolute muziek, die hij nú ziet als een
kunst door-stut van begrips- en gevoels-vormen, overheerscht door het
bewust-ontroerde, de voorstelling, de ideeën-verbinding, onmiddellijk geboren uit
hetzelfde scheppings-vermogen dat ook woord-kunst, beeldhouw-, schilder-,
bouwkunst tot oorsprong heeft. Dat zijn geen afgeleide gedachten-accoorden die hij
nu laat opklinken, maar grond-accoorden. Ge ziet er den tertsgang in figureeren. 't
Zijn woorden met toonduur, vreemd aan al wat hij vroeger vergrilligde. Zijn martiaal
spotten met de ‘unendliche melodie’ in deel II van Menschliches bewijst al, hoé ver
hij van de wils-objectivatie in de muziek is afgezwommen. Zijn ideesprongen zijn
als omgekeerde drieklanken, met telkens gewijzigde terts en quint tot grond-toon.
Sarrend hierin:
‘Wie nach der neueren Musik sich die Seele bewegen soil. - Die künstlerische
Absicht, welche die neuere Musik in dem verfolgt, was jetzt, sehr stark aber
undeutlich, als “unendliche Melodie” bezeichnet wird, kann man sich dadurch klar
machen, dass man in's Meer geht, allmählich den sichern Schritt auf dem Grunde
verliert und sich endlich dem wogenden Elemente auf Gnade und Ungnade übergiebt:
man soll schwimmen. In der bisherigen älteren Musik musste man, im zierlichen
oder feierlichen oder feurigen Hin und Wieder, Schneller und Langsamer, tanzen:
wobei das hierzu nöthige Maass, das Einhalten bestimmter gleichwiegender Zeitund Kraftgrade von der Seele des Zuhörers eine fortwährende Besonnenheit erzwang:
auf dem Widerspiele dieses kühleren Luftzuges, weicher von der Besonnenheit
herkam, und des durchwärmten Athems musikalischer Begeisterung ruhte der Zauber
jener Musik.
- Richard Wagner wollte eine andere Art Bewegung der Seele, welche, wie gesagt,
dem Schwimmen und Schweben verwandt ist. Vielleicht ist diess das Wesentlichste
seiner Neuerungen. Sein berühmtes Kunstmittel diesem Wollen entsprungen und
angepasst - die “unendliche Melodie” - bestrebt sich alle mathematische Zeit- und
Kraft-Ebenmässigkeit zu brechen, mitunter selbst zu verhöhnen, und er ist überreich
in der Erfindung solcher Wirkungen,
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welche dem älteren Ohre wie rhythmische Paradoxien und Lästerreden klingen.’
Pal tegen zich zelf en Schopenhauer inmokerend in Die Geburt, zoo bont met groote
namen gedecoreerd, den diepsten ‘metaphysichen’ aard der muziek afhankelijk
stellend van een evolucerend wezen, is zijn beweren hierin: ‘So möchte denn ein
Freund empfindsamer Gleichnisse sagen, jede wahrhaft bedeutende Musik sei
Schwanengesang. - Die Musik ist eben nicht eine allgemeine, überzeitliche Sprache,
wie man so oft zu ihrer Ehre gesagt hat, sondern entspricht genau einem Gefuhls-,
Wärme- und Zeitmaass, welches eine ganz bestimmmte einzelne, zeitlich und örtlich
gebundene Cultur als inneres Gesetz in sich trägt; die Musik Palaestrina's würde für
einen Griechen völlig unzugänglich sein, und wiederum - was würde Palaestrina bei
der Music Rossini's hören? - Vielleicht, dass auch unsere neueste deutsche Musik,
so sehr sie herrscht und herrschlustig ist, in kurzer Zeitspanne nicht mehr verstanden
wird; denn sie entsprang aus einer Cultur, die im raschen Absinken begriffen ist; ihr
Boden ist jene Reactions-und Restaurations-Periode, in welcher ebenso ein gewisser
Katholicismus des Gefühls wie die Lust an allem heimisch-nationalen Wesen und
Urwesen zur Blüthe kam und über Europa einen gemischten Duft ausgoss: welche
beide Richtungen des Empfindens, in grösster Stärke erfasst und bis in die
entferntesten Enden fortgeführt, in der Wagnerischen Kunst zuletzt zum Erklingen
gekommen sind. Wagner's Aneignung der altheimischen Sagen, sein veredelndes
Schalten und Walten unter deren so fremdartigen Göttern und Helden - welche
eigentlich souveräne Raubthiere sind, mit Anwandlungen von Tiefsinn,
Grossherzigkeit und Lebensüberdruss -, die Neubeseelung dieser Gestalten, denen
er den christlich-mittelalterlichen Durst nach verzüchter Sinnlichkeit und
Entsinnlichung dazugab, dieses ganze Wagnerische Nehmen und Geben in Hinsicht
auf Stoffe, Seelen, Gestalten und Worte spricht deutlich auch den Geist seiner Musik
aus, wenn diese, wie alle Musik, von sich selber nicht völlig unzweideutig zu reden
vermöchte: dieser Geist führt den allerletzten Kriegs-und Reactionszug an gegen den
Geist der Aufklärung, welcher aus dein vorigen Jahrhundert in dieses hineinwehte,
eben so gegen die übernationalen Gedanken der französischen
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Umsturz-Schwärmerei und der englisch-amerikanischen Nüchternheit im Umbau
von Staat und Gesellschaft.’
Wat door Nietzsche hier verkondigd wordt is verpletterend voor de metaphysische
grond-beduidenis van het Schopenhauersche Wilswezen en de z.g. meest-algemeene
verstaanbaarheid der muziek. Nietzsche's juridictie is zonder genade. Een stem zonder
bij-tonen! Allereerst: ...wie kan zich zooiets gedrochtelijks voorstellen.... het wezen
der dingen vástgeklonken aan, afhankelijk van een cultuur-tijdperk. Zie, dat is niet
mezza-voce-achtig er uit geaarzeld, maar als een taptoe-roep hel verschetterd.
Bovendien, de bewering dat de muziek van Palestrina voor een Griek even
onverstaanbaar zou zijn geweest, als de muziek van een Griek voor Palestrina, snijdt
alle verdere beschouwing af. Ai Schopenhauer!.... De muziek zou toch zijn, de meest
algemeene, abstractlooze taal, aan geen tijdelijke verschijning- en wisselvorming
der dingen gebonden. Muziek zou immers uitdrukken de taal van den wil, en zonder
begrips-schakeling ons diepste gevoelswezen en onze meest onbewuste verbeelding
aangrijpen? Dat klinkt vreemd, als een tritonus in een middeneeuwsche compositie.
Hoe kan zij vastwortelen in een cultuur-tijdperk, daarvan zelfs een afspiegeling zijn,
er mee vergroeien en verdwijnen? Die Nietzsche springt toch raar om met zijn
overmatige quarten in den denk-stijl. Vroeger, ook door Nietzsche als naprater en
hofleverancier der Schopenhauersche philosophie, werd zij, de heilige musica, ons
voorgesteld als het grondwezen der dingen zelve, daarom essentieel zooveel hooger
dan de andere kunsten, wijl de muziek zich niet met den afschijn, de afbeelding
bemoeide, maar zèlf 't afgebeelde zou zijn, blijkt zij nu in haar uitdrukkingsmiddelen
beperkter dan ooit, zelfs dan eenige andere kunst. Eerst was de muziek.... wenn als
Ausdruck der Welt angesehen, eine im höchsten Grad allgemeine Sprache’.... (Welt
als Wille und Vorstellung 1 pag. 309) door Nietzsche bekroond met zijn fijnzinnigst
keurmeesterschap.
Een, in hoogsten graad algemeene taal, zóó algemeen dat de muziek van den
zestiende-eeuwer voor een Oud-Griek, en de muziek van een Oud-Helleen voor een
kerk-componist als Palestrina ‘völlig unzugänglich’ zou geweest zijn.
Daar staat de waarheid in haar onderrok.
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VI.
Inderdaad, deze beschouwingswijze heft iedere metaphysische onzekerheid op. Ze
is bijna historisch-materialistisch. De gregoriaansche melodie en zang, de
doorvoerings-contrapunctiek van een Palestrina, vol klare rust en grandioos
vroomheids-beweeg der ontroerde ziel, de harmoniseering van zijn veelstemmige
missen, volkomen onverstaanbaar voor den Heiden, met zijn geweldig-uitstroomende
en wisselende rhythmiek. Schoon toch bekend is, hoe groot de invloed van het
Grieksche toonstelsel op de kerk-toonsoorten was. Dit zal Nietzsche echter wel
geweten hebben, al spreekt hij er niet van. Muziek dus géén algemeene taal.
Melodie-vorming, uiting, schepping, vàst aan landaard, eigenschappen, vergankelijke
cultuur-verschijnselen, som van voorstellings,- gevoels- en begrippen-bestaan! De
Griek verzonken in zijn Lydisch, Phrygisch, Dorisch en Mixolydisch toon-systeem;
de middeneeuwer in zijn contrapunctiek en gregoriaansche melodie. De Griek in zijn
aeolisch en ionisch geklank, de middeneeuwer in zijn koraal en zes-stemmige missen.
Daar schijnt Nietzsche ons te willen heenduwen.
De Wils-objectivatie opnieuw gekielhaald. Want de Wil in den Griek openbaarde
zich op de zelfde wijze als de Wil in den Arabier. En de Wil in vroegere tijdperken
is precies dezelfde Wil, als die van de latere en ook van de toekomstige tijden. Indien
nu de muziek van den Griek volslagen ontoegankelijk zou zijn voor een muziek-genie
als Palestrina, dan is daarmee bewezen dat de muziek ophoudt álgemeene taal te zijn,
kan zij nooit meer wils-werkingen uitdrukken. Dié cabbala verbleekt al! Want wil
en wereld, wereld en muziek zijn twee uitingen van één ding, werd ons verpreekt.
Indien muziek echter verwelkt met of bloeit door een cultuur, dan is haar wezen,
inplaats van algemeen, in ‘den hoogsten graad’ plaatselijk, is zij juist de
verbizonderings-taal der verschijnselen uitdrukkend. Nietzsche erkent het ook nu
nadrukkelijk in zwierigen cadans:.... de muziek is heelemaal niet een boven tijdperken
uitklinkende algemeene taal, gelijk dikwijls te harer eere is verkond (de schalk waagt
't nog te spotten, terwijl hij zelf tot die verkondigers behoorde), maar hangt ten
nauwste saam met tijdopvattingen, gevoels-impulsies, wordt omgrensd door een zeer
afgebakend cultuur-veld.
Hierna moogt ge tien orgelpunten doen uitdrijven. Want weg-
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geslagen is met deze wijsgeerigheid de muziek als wils-openbaring van het eeuwige,
tijdlooze, ruimtelooze, algemeene, onbestemde, zich in de Platonische Idee oplossend.
En héél het meerstemmig gedachten-leven van den opwerper der groote theorie.
Zeer typisch is de boosaardige neiging van Nietzsche, om zelfs beoefening van andere
kunsten bòven die der muziek te stellen. Zoo hierin: ‘Die künstlerische Ausbilding
des Auges von Kindheit an, durch Zeichnen und Malen, durch Skizziren von
Landschaften, Personen, Vorgängen, bringt nebenbei den für das Leben unschätzbaren
Gewinn mit sich, das Auge zum Beobachten von Menschen und Lagen scharf, ruhig
und ausdauernd zu machen. Ein ähnlicher-Neben-Vortheil erwächst aus der
künstlerischen Pflege des Ohres nicht; wesshalb Volksschulen im Allgemeinen gut
thun werden, der Kunst des Auges vor der des Ohres den Vorzug zu geben.’
Dit is van een physiologischen utiliteits-drang, die diep de soms geestelijk
positivistische verburgerlijking van den fijn-gebarenden aristocraat Nietzsche
kenmerkt. Zoo'n brokje proza leeft van den dissoneerenden interval. 't Smacht naar
gedachten-, gevoelsoplossing. Er volgt geen. In Der Wille zur Macht komt de
bijtendste en hoonendste Nietzsche pas los; in 't werk dat hij zelf als hoofd- en
afsluitings-arbeid beschouwde op aesthetiseerend- en misschien ook
moreel-philosophisch gebied.
't Is nergens saamgeschakeld betoog. Eerder een chaos. Wat ge tégen Schopenhauer's
wilsleer wilt kennen, moet ge zelf uit al zijn aphorismen bijeensmeden, uit al zijn
fragment-redeneerderij, in de verschillende werken. Schopenhauer heeft zijn heele
denk-leer vergedrochtelijkt door zijn Wils-philosophie, krijt Nietzsche nu luid en
pijnlijk. Hij heeft het wezen van den Wil zóó in kracht verminderd, dat 't er verminkt,
onkenbaar door is geworden. Schopenhauer's beschouwing van het Wils-vrije subject
in kunst noemt Nietzsche een uitputtings-verschijnsel der gedachten. Nietzsche zet
den krop uit, in één spannings-zwelling. Hij verafschuwt dat beginsel. Hij veracht 't
als een geslachtelijke besmetting. Hij voelt er in, een soort breken der hoogste
geestelijke begeerten, een soort verstands-verzwakking. Ziedaar zijn contredans!
‘Schopenhauer's Grundmiszverständnisz des Willens (wie als ob Begierde, Instinkt,
Trieb das Wesentliche am Willen sei) ist
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typisch’.... Het is een ‘Groszes Symptom der Ermüdung oder der Schwäche des
Willens’. Nietzsche is zoo heusch, in Wagner en Schopenhauer geen typen van
krankzinnigen te zien*dbnl*... ‘Man hat den unwürdigen Versuch gemacht, in Wagner
und Schopenhauer Typen der geistig Gestörten zu schen.’ Hij ziet alleen de decadentie
in hen, den geest van diep verval. Zoo oordeelt de man vol gistingen en ziedingen
over gelijk- of minder-soortige nerveuze gestellen. In een zijner karakteristieken van
wijsgeerige systemen verklaart hij, dat in Schopenhauer's Wilsleer juist kenmerkend
de geheele wil ontbreekt. Nog snerpender stemt hij zijn mandora in ‘Physiologie der
Kunst’: ‘Die unkunstlerischen Zustände: die der Objectivität, der Spiegelung, des
ausgehängten Willens.... (das skandalöse Miszverständnisz Schopenhauer's, der die
Kunst als Brucke zur Verneinung des Lebens nimmt).... Die unkunstlerischen
Zustände: der Verarmenden, Abziehenden, Abblassenden, unter deren Blick das
Leben leidet; - der Christ’....
In zoo een denking gaat de heele objectivatie-theorie die in de verheiliging van
het bestaande, naar Schopenhauer, de hoogste wils-losworteling bóven de kunst en
de schoonheids-ontroering uitheft, over den kop. Bijtender nog op een andere plaats
keert hij op dit thema terug.
Schopenhauer heeft mal gedaan: ‘Schopenhauer hat die hohe Intellektualität als
Loslösung vom Willen ausgelegt; er hat das Frei-werden von den Moral-Vorurtheilen,
welches in der Entfesselung des groszen Geistes liegt, die typische Unmoralität des
Genie's, nicht sehen wollen; er hat künstlich Das, was er allein ehrte, den moralischen
Werth der “Entselbstung”, auch als Bedingung der geistigsten Thätigkeit, des
“Objectiv”-Blickens, angesetzt. “Wahrheit”, auch in der Kunst, tritt hervor nach
Abzug des Willens’....
Waarop veel verder in zijn Dionysos-boek, de philosophische neerslag zinkt. ‘Dasz
ein “An-sich der Dinge” nothwendig gut, selig, wahr, Eins sein musse, dagegen war
Schopenhauer's Inter-
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pretation des “An-sich's” als Wille ein wesentlicher Schritt: nur verstand er nicht,
diesen Willen zu vergöttlichen: er blieb im moralisch-christlichen Ideal hängen.
Schopenhauer stand so weit noch unter der Heerschaft der christlichen Werthe, dasz
er, nachdem ihm das Ding an sich nicht mehr “Gott” war, es schlecht, dumm, absolut
verwerflich sehen muszte. Er begriff nicht, dasz es unendliche Arten des
anders-sein-könnens, selbst des Gott-seinkönnens geben kann.’
En terugschouwend naar den oorsprong der muziek als maatschappelijk
verschijnsel, doedelt hij: ‘Wohin gehört unsre ganze Musik? Die Zeitalter des
classischen Geschmacks kennen nichts ihr Vergleichbares: sie ist aufgeblüht, als die
Renaissance-Welt ihren Abend erreichte, als die “Freiheit” aus den Sitten und selbst
aus den Menschen davon war: - gehört es zu ihrem Charakter, Gegenrenaissance zu
sein? Ist sie die Schwester des Barockstils, da sie jedenfalls seine Zeit-genossin ist?
Ist Musik, moderne Musik nicht schon décadence?’....
Waarom is er toch geen Goethe in de muziek-kunst, vraagt Nietzsche, en waarom
heeft Beethoven zoo'n brok Schiller geslikt, zal hij gedacht hebben? Wijl de muziek,
romantisch en niet classisch is. Beethoven een classicus? Nonsens. Romanticus,
anders niet. Groot, hevig romanticus. Voor Nietzsche is Wagner résumé van Fransche
en Duitsche romantiek. Het classisisme der Grieken objectiveert. De muziek
objectiveert nooit, kàn niet objectiveeren, is zèlf reactie op het geestelijk classisisme
van vroegere eeuwen. Zoo maakt Nietzsche soms boertiglijk een tombola van het
levenslot. De enkele prijs-trekkers trommelt hij naar voor. De ‘Nieten’ begrinnikt
hij. Zijn hoon schettert in den C-sleutel. Woorden als trompet-stooten. Geen bevallig
polemist voorwaar! Een vechter zonder metronoom. Hij kent den gang en het tempo
zijner hartstochten zonder instrument.

VII.
In Nietzsche's Götzen-Dämmerung is de Schopenhauer-verwerping van den Wil in
de kunst niet minder stellig dan in Der Wille zur Macht. Schopenhauer, de laatste
der Duitschers die in aanmerking komt als ‘iets’.... ‘ist fur einen Psychologen ein
Fall ersten Ranges: nämlich als bösartig genialer Versuch, zu Gunsten einer
nihilistischen Gesammt-Abwerthung des Lebens gerade die Gegen-
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Instanzen, die grossen Selbstbejahungen des ‘Willens zum Leben’, die
Exuberanz-Formen des Lebens in's Feld zu führen. Er hat, der Reihe nach, die Kunst,
den Heroismus, das Genie, die Schönheit, das grosse Mitgefühl, die Erkenntniss, den
Willen zur Wahrheit, die Tragödie als Folgeerscheinungen der ‘Verneinung’ oder
der Verneinungs-Bedürftigkeit des ‘Willens’ interpretirt - die grösste psychologische
Falschmünzerei, die es, das Christenthum abgerechnet, in der Geschichte giebt.’
Schopenhauer schonk ons dus een der ergerlijkste philosophische valschmunterijen.
En hij zal, voor Schopenhauer's schande, éven een voorbeeld vasthouden.
Schopenhauer verhaalt van het wezen der schoonheid met woorden van
zwaarmoedigen gloed, in een heimvolle stem-wisseling. In haar ziet hij de verlossing
voor een wijle, uit den wreeden, teisterenden Wil. En ze lokt naar de eeuwige
vrijmaking.
Deze roulade kent ook Nietzsche blijkbaar. Maar hij verafschuwt ascetisch getalm.
‘Insbesondre preist er sie als Erlöserin vom ‘Brennpunkte des Willens’, von der
Geschlechtlichkeit, - in der Schönheit sieht er den Zeugetrieb verneint ....
Wunderlicher Heiliger! Irgend Jemand widerspricht dir, ich fürchte, es ist die Natur.
Wozu giebt es überhaupt Schönheit in Ton, Farbe, Duft, rhythmischer Bewegung,
in der Natur? was treibt die Schönheit heraus? Glücklicherweise widerspricht ihm
auch ein Philosoph. Keine geringere Autorität als die des göttlichen Plato (- so nennt
ihn Schopenhauer selbst) hält einen andren Satz aufrecht: dass alle Schönheit zur
Zeugung reize, - dass dies gerade das proprium ihrer Wirkung sei, vom Sinnlichsten
bis hinauf in's Geistigste’....
Daarop de sarcastische tongscherping van Nietzsche. Want niet alleen gaat Plato
hier lijnrecht tégen Schopenhauer in, maar dringt nog verder naar een ander uiterste.
Met een onschuld, alleen van den Griek te verwachten, beweert Plato dat van de
Platonische wijsbegeerte geen sprake zou zijn, indien er niet te Athene zulke bevallige
jongelingen waren, wier aanblik de ziel eens wijsgeers in een soort erotische verukking
aangloeit .... ‘und ihr keine Ruhe lasse, bis sic den Samen aller hohen Dinge in ein
so schönes Erdreich hinabgesenkt habe.’ ‘Ein wunderlicher Heiliger’! hoont Nietzsche.
Daar is nu de ‘goddelijke’ Plato, naar Nietzsche's inzicht, een der meest dwaze en
onguurste muggenzifters uit het verval-tijdperk der Helleensche gedachten. Zoo
schopt Nietzsche de heele metaphysiek van den berooiden Schopenhauer met een
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verachtings-trap omver en zegt verpopulaird: ‘Zie wat je Plato praat, en hoe de heele
objectiviteit van je speculatieve schoonheidsleer door dezen vreemden eroticus wordt
doorgestooten! Zoo slingert hij den Platonischen Plato, op wiens Platoniek de heele
Platonische Idee berust, als een ledepop, zwaar en log-van-vracht, verbrijzelend
tusschen het theoretische speelgoed van Schopenhauer. Jij wil verlossing uit de zinnen
en den Wil door de kunst,.... ik, Plato, zal je even vertellen dat alle
schoonheids-ontroering en schoonheids-schepping tot voortteelings-drift prikkelt,
dat deze zinnen-opwekking zelfs een der diepste harer werkingen is.’
Nietzsche maakt front tegen alle zieken: Wagner, Schopenhauer, tegen het
zwaar-kranke in zich zelf: vroegere bewondering voor hun arbeid. Hun werk voelt
hij nu als een verval, ontbinding, levens,- denk- en gevoels-vervalsching.
Nog hevig even barst hij uit in zijn Der Wille: ‘Mein Satz ist: dasz Wille der
bisherigen Psychologie eine ungerechtfertigte Verallgemeinerung ist, dasz es diesen
Willen gar nicht giebt, dasz, statt die Ausgestaltung Eines bestimmten Willens in
viele Formen zu fassen, man den Charakter des Willens weggestrichen hat, indem
man den Inhalt, das Wohin? heraus substrahirt hat -: das ist im höchsten Grade bei
Schopenhauer der Fall: das ist ein bloszes leeres Wort, was er ‘Wille’ nennt. Es
handelt sich nog weniger um einen ‘Willen zum Leben’: denn das Leben ist blosz
ein Einzelfall des Willens zur Macht; - es ist ganz willkürlich, zu behaupten, dasz
Alles danach strebe, in diese Form des Willens zur Macht überzutreten.’
Met deze sequenzen der telkens terugkeerende gedachten-motieven is ook de
wilstheorie in de muziek genekt. Niet fijn als een plantenweefsel, deze analysen,
maar toch scherp-harig als netels. Want als het wils-karakter juist is vernietigd in de
z.g. Wils-objectivatie, de ‘Wil’, het drangbeginsel van alle actie en tegen-actie, dus
blijkt te zijn niets anders dan een hol, onzinnig woord, dan zijn ook alle verschijnselen,
op hem betrokken in het muziek-wezen, dóór en dóór onecht verklaard, vervalscht
in de aanduiding hunner werkingen, slechts bestormd met een zinledige term: Wil.
- 't Gekletter van 't slagzwaard hoort ge. Voor Nietzsche is alles zonneklaar.
Schopenhauer begreep niets van den ‘Wil’.
Ook ik heb in dit werk, echter op gansch andere gronden dan
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Nietzsche, de Wils-philosophie in de muziek weerlegd, en aangetoond, waarom zij
voorstelling is gebleven; niets meer dan dit. Ik sta lijnrecht tegenover Nietzsche's
wils-verklaring, gelijk ik, in de muziek-philosophie, lijnrecht sta tegenover
Schopenhauer's wilsverklaring. Toch achtte ik het zeer merkwaardig, naast mijn
weerlegging, Nietzsche's aanvallen op den Wil te geven, om te laten uitkomen dat
ook, met geheel andere beschouwingen, de muziekphilosophische wils-theorie kan
worden òmgeworpen.1))
In zijn theorie over de werkingen van het tragische - de werking der tragische emotie
namenlijk meten, met een dynamometer, heerlijke koele wrok op de stuipige
ontroering der hyper-romantiek - barst Nietzsche nog eens los, verklaart hij hard en
hevig dat Schopenhauer van het wezen der kunst nooit iets beseft heeft: ‘Schopenhauer
hier nicht begreifen wollte, wenn er die Gesammt-Depression als tragischen Zustand
ansetzt, wenn er den Griechen (- die zu seinem Verdrusz nicht ‘resignirten’....) zu
verstehen gab, sie hätten sich nicht auf der Höhe der Weltanschauung befunden: so
ist das parti pris, Logik des Systems, Falschmünzerei des Systematikers: eine jener
schlimmen Falschmünzereien, welche Schopenhauern, Schritt für Schritt, seine ganze
Psychologie verdorben hat (: er, der das Genie, die Kunst selbst, die Moral, die
heidnische Religion, die Schönheit, die Erkenntnisz und ungefähr Alles
willkürlichgewaltsam miszverstanden hat).
Men ziet nu waarom, en op welke gronden Nietzsche de heele Wils-theorie in de
kunst wegwerpt, en daarmee ook de theorie waardoor de muziek wordt voorgesteld
als ‘vertegenwoordigster van het Heelal’, openbaarster van het ‘wezen der dingen’
zelf. Toch is nergens in Nietzsche's bestrijding saamhang. Hij hakt, scheldt, vloekt,
hoont, snerpt, vinnigt; soms brillant, lenig, snelvan-gedachten-overrompeling,
virtuoos, verbluffend, dan weer koud, cerebraal, kil-hardvochtig en onmenschelijk
eenzijdig. Zijn gronden zijn nergens bijna mijn gronden. Zijn logica kan al heel zot
derailleeren. Soms is hij een denker met oogkleppen voor, schichtig als een nerveus
paard. Die trillers en voorslagen in zijn stijl, haat ik. 't Is te berekend.... berekend op
den schijn van absolute on-

1) In een kort gesprek met Dr. Diepenbrock bleek mij, dat ook hij de muzikale wils-philosophie
van Schopenhauer een groote dwaling vindt. De gronden waarop Dr. Diepenbrock echter dit
kan waarmaken, zijn mij niet bekend.
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berekendheid. Er is een jacht, een prestissimo in zijn zinnen dat naar de verdoeming
stuwt. En soms 't psalmachtig-uitgedroomde van den Zarathustra-dichter, midden in
de vaart der geraasmakendste perioden. Zijn fragmenten zijn rumoerige potpouriën,
alles kookt en geurt er door elkaar. Uien-lucht en violet-parfum, lucht van
versch-gespitte aarde en sneeuwgeur. Deze man verstond den largettho-stijl nooit,
en ook niet het contrapunct. Hij zingt van de vroolijkheid con allegrezza, als een
zwaarmoedige; van de vreugd als een bedroefde; van het geluk als een onrustige.
Zijn stijl bewijst dat hij de contrapunctiek niet omvatte. Bijvoegings-stemmen tegen
een hoofd-melodie in, aangeheven, maken hem razend. De aard zijner logiek is
Fransch; hij beseft niet de harmonie die kan toelaten, dat een bovenstem, benedenstem,
en een benedenstem weer bovenstem kan worden. Al die melodie-omkeeringen
maken hem duizelig. Ook het denken, het contrapunctische denken van Schopenhauer,
die veel motieven tegen elkaar laat inzingen, tòch mèt behoud van den harmonischen
saamklank, kon hij niet omgrijpen. Nietzsche's betoog is enkelvoudig, klaar,
saamgedrongen. Van fuga-stijl in literatuur beseft hij niets. Vandaar dat hij Balzac
een koud, gevoelloos kunstenaar durft noemen, en De Goncourt onder de
minderwaardigen rangschikt.
Nietzsche's Gebürt is weerlegd met Nietzsche's Wille zur Macht, Fall Wagner en
Menschliches. In Die Geburt was de Wil nog muziek, leven, het eeuwige
uitdrukkende. Toèn waren Schopen. hauer en Wagner de triumfanten. In ‘Fall Wagner’
is Schopenhauer de wijsgeer van de ontaarding, het verval, Wagner zijn allertreurigste
erfgenaam op muzikaal gebied. (Zie in dit verband pag. 14 van: Der Fall Wagner.)
De coupletten van den lofzang zijn weggeblazen, met den hoogschellen hoorn van
zijn haat.
Met den schrijver van Die Geburt heb ik nog enkele dingen af te doen, waar hij het
wezen der Grieksche muziek aanroert, en Schopenhauer met zijn wils-formule laat
zegevieren. Ook ik doe nu even, alsof er geen Nietzsche van Der Fall Wagner,
Menschliches en Wille zur Macht bestaat, gelijk Dr. De Hartog deed in zijn
karakteriseering der muziek-philosophie, zingend als een troubadour van het
pessimisme.
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Europa1)
Door Hein Boeken.
Hare speel-nooten spreken:
‘Was het Zeus zelf, die 't meisje mede-voerde
Naar het ver land, over de vreemde zee?
Wat was 't dat haar zoo ijlings meê-gaan deê?
Wij zagen het nog even hoe hij stoer den
Nek kromde, 't weldig dier - toen voorwaart glee
Door 't schuim, zij met de schoudren in de ontsnoerde
Vlechten gekromd, den kop, waar 't oog in loerde,
Omklemde met een kreet - van wel? van wee?
Hier was 't, hier was 't dat zij zoo net nog speelde
In schuldloos spel - toen stappen en geplas
In de eerste golfjes, die op 't strand neêrgleden.
En nu - hoe lokt in eindelooze weelde
De luide zee, die straks ons gruwlijk was.
Wat nieuw geluk wacht wis aan verre reede?’

1) Bij de Schilderij naar Velasquez in de ‘Nat. Gallery’ te Londen.
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Literatuur.
Van jonge dichters.
II.
Hans Martin. - Bekentenissen.
Rotterdam; W.L. & J. Brusse.
Hendrik von Essen. - Verzen.
's-Gravenhage; Blankwaardt & Schoonhoven.
E.H. Du Quesne van Gogh. - Gedichten.
Baarn; J.F. van de Ven.
Theod. Islees. - Recitatieven.
Rotterdam; W.L. & J. Brusse.
Francois Pauwels. - Gedichten.
Rotterdam; Meindert Boogaerdt Jun.
Johannes Bordewijk Jr. - Zieleklanken.
Zeist; Meindert Boogaerdt Jun.
Hans Martin's Bekentenissen zijn gebundeld tot een eenvoudig en aanvallig uitziend
boekje. (De omslag en handversiering zijn van J.G. Veldheer). Papier en druk zijn
van even aangename verzorgdheid. Die zich niet tot deze uiterlijkheden bepaalt. Er
is in dit werk iets van goeden huize; iets beschaafds en bescheidens.
Zeker, er zijn enkele gedichtjes in, die.... laat ik zeggen: gedichtjes als dit:

Geloof.
Al wat ik in mijn droomen droom,
al wat ik in mijn wezen voel
als mooi en sterk en goed dat kan geen mensch me ontrooven.
Daar zal ik altijd even vroom,
recht gaande naar dat ééne doel
waar ál voor wijken moet, standvastig in gelooven.

Het is de eerste bekentenis - en ze klinkt, met den springenden derden en den
parmantigen laatsten regel wat érg jeugdig. Maar dat jeugdige, dat groene is toch
wel frisch-groen.... en als we verder lezen, blijkt dit begin-gedicht zóó veel
onbeholpener dan bijna al het overige,
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dat we gaan gelooven, dat 't maar een oude bewaarde snipper is, die de auteur nog
in zijn kamer vond en, als voor inleiding passend, maar vóór de rest plakte. Want de
volgende bladzij, dat is al dadelijk heel iets anders:
Oneindigheid! - in starrenhooge nachten
heb ik het droomrig hoofd omhoog geheven
en al geheimnis van uw verre leven
eenzaam, in vreemde ontvoering, overdacht.

En 't treft ons, dat het juist dát is wat ons bekoort in dit - en in bijna alle verzen van
den bundel, dát wat we in dat Geloof-vooraf misten 't zacht-bewegende rhythme, dat
is als de gedwee-aandachtige rimpeling van een vijver onder zomerwind - een rhythme
dat niet van felle en korte emotie, doch van vrome en contemplatieve ontroering
getuigt.
Mystisch-vroom, zoo is deze dichter in zijn beste oogenblikken. Hij gevoelt, dat
de kern van 't leven iets vreemd-heerlijks en fijn-lichtends is, en van die sensatie
weet hij nu en dan iets te geven in zijn taal, waarin wel hier en daar een glimp van
't hoogste licht schemert door dofzilveren wazigheid. Wilt gij het meegenieten? Lees
dan zijn

Avondzee.
De wolken gloeiden ïn het westen
En zetten de zee in vlam en brand, ik lag in 't duin en liet er spelend
de korrels glijden langs mijn hand.
En trok en rukte aan de halmen,
zong zacht voor me uit een kinderlied,
- en staarde almaar langs de golven,
gedachteloos, - mijzelve niet. Het duister was al lang gevallen
toen 'k opstond uit het bevend riet,
en ging. Zoo vreemd, - het was me alsof ik
daar toen iets heel moois achterliet.
En 'k ben gegaan langs stille wegen,
en straten vol van glans en licht, gegaan langs blijde, lachende menschen,
stil, met een ernstig, droef gezicht. Alleen toen in mijn stille kamer,
gebogen in den matten schijn,
heb 'k lang en droomend zitten denken
hoe mijn leven wonderschoon kon zijn.
Toen voelde 'k me heel gelukkig worden,
en toch heb 'k even zacht geschreid:
ach, dát is wel het rijkste leven: een leven van veel eenzaamheid.
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Dit is de toon van den eenzaamheidzoeker, die in den dichter - maar ook in den
jongeling is. Ik geloof dan ook dat gedichten als dit onder de oogen gebracht moeten
worden van onze gymnasium- en H.B. S.- leerlingen. Zij zullen er eenvoudig en goed
eigen gevoelens in gezegd vinden; en zóó zal men hun wellicht 't best de heerlijke
beteekenis kunnen doen begrijpen, die poëzie voor menschen hebben kan.
Maar - eenzaamheid-zoeken (zie het slot van mijn Van Eyck-bespreking)1)) kan
verworden tot zelfcultus. Wie de literatuur van de laatste kwarteeuw kennen, weten
't geloof ik al wel. Voor excessen in dezen nu wordt Martin door zijn goeden smaak
behoed - we zullen straks wel met andere klanten kennismaken. Toch, al blijft hij
dan binnen de grenzen van 't gebied der schoonheid, men kan die grenzen toch ook
onáángenaamdicht naderen, al blíjft men aan den binnenkant. En zoo doet híj, die
zich, zij 't met bevallige wendingen, vermeit in eigen pose. Zoo doet Martin, tot mijn
leedwezen in een paar tientallen gedichten. Zeker, er is moois onder - De Fakkel b.v.
heeft voortreffelijke qualiteiten - maar zulke uitingen, lyrisch-fragmentarisch daar
neergeworpen, zonder tot meer meevoelen inleidende voorgeschiedenis, houden iets
ijls, en iets onaangenaam-pretentieus dat niet anders kan dan onze ontvankelijkheid
voor de literaire schoonheid verminderen, Immers het fond - en dat voelen we
voortdurend - is hier niet een schoonheid, een diep gevoel, maar ‘interessantigheid’.
Men begrijpe wel, dat ik niet er aan dénk af te keuren dat de dichter, aan emotie door
waarachtige schóónheid die hij bewust vond in zich zelven, uiting gaf. Teere
verklanking gaf hij zoo van zijn geluk om de hooge dichter-roeping. En, hoor deze
laatste regels van Oude Teerzen:
..............
Ik had ze stillekens neergeschreven
toen er iets moois verging;
nu zijn ze me vreemd en soms vat ik niet
waar ik ál die mooie gedachten toch liet,
.... Eén ding alleen is bij alle gebleven: een wondere herinnering.

Valt ook niet hier een vreemd-glanzend gebroken licht door waas en wolken; een
echt Hollandsche bekoorlijkheid?
Al het tot nog toe gezegde slaat op de eerste 41 bladzijden van het boekje. Op
bladzijde 42 begint een cyclus van zeven sonnetten, welke heet Herinneringen aan
eenen zielskranke, gevolgd door den cyclus Zonnekind, verzen aan een meisje. Hier
voelen we de sfeer van inspiratie zich verwijden en speciaal de Herinneringen aan
eenen zielskranke hebben dadelijk diepen indruk op mij gemaakt. Er is in deze
weemoedig-gesproken, als vanzelf door eigen schoonheid tot verzen gerythmeerde
woorden zulk

1) Vorige aflevering.
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een accent van bedroefde maar berustende vriendschap; er is zulk een gevoel in van
volkomen ongekunsteld echt mede-lijden met, en in eenzaamheid lijden om den
krankzinnig geworden vriend, dat ongemerkt, bij 't lezen ons gezicht méé gaat staan
als dat van hem dien we daar spreken hooren met een stem van innig leed. En prezen
we den dichter om zijn smaak, om zijn fijne aperceptie, om zijn artistieke
nauwgezetheid,na deze lectuur drukken we hem dankbaar en innig de hand - om
méér. Na deze verzen beduidt het Zonnekind een daling; en we willen dus eindigen
met aanhaling van één der zeven Herinneringen. Daar 't niet wel mogelijk is een
brok midden uit dezen tragischen cyclus te lichten, zal het 't eerste gedicht moeten
zijn - 't is nog niet 't mooiste.

I.
- Hoort ge niet in den fluisterenden wind,
in 't zoet beweeg dat langs de landen gaat,
een verre stem, die niemand ooit verstaat
zóo vreemd, een klacht door machtloos wee ontzind?
Dat is een mensch, een eenzaam menschenkind
die in de wanklende onbewustheid staat,
doch, als hij even soms zijn geest hervindt,
zijn onmacht over de aarde schreien laat! - Mijn vriend, mijn vriend, ik heb u lief gehad!
ge waart zoo groot en toch zoo eindloos goed,
tot het bewustzijn van u scheiden ging. Uw stem leeft steeds in mijn herinnering
en al uw woorden - en het wonder dat
al óm u droomde bij dien laatsten groet.

In de Verzen van Hendrik von Essen zijn vier onderling vrijvat verschillende
afdeelingen op te merken. De eerste loopt tot bladzijde 29; dan komt tot bladzijde
42 de tweede; tot bladzijde 76 de derde; de rest is de vierde afdeeling.
Het eerste gedeelte is een geschikte introductie. We maken oppervlakkig kennis.
De meneer die zich voorstelt geeft den indruk: aangename manieren. Hij heeft iets
vlots, iets sierlijk-nonchalants. Nu en dan wat pretentieus en wat aanstellerigs; nu
en dan ook ineens iets onbevredigds. Dat laatste bevreemdt ons eenigszins; 't pást
niet bij 't gemakkelijk-mondaine van zijn gewonen toon - 't doet denken: er zit nog
iets ánders in hem, dat we nog niet kennen.... Maar dan dadelijk toont hij weer een
van zijn meer dan gewone gezelschapstalenten: hij is een allerknapst klankenvirtuoos.
Hebt ge de twee vogelliedekens nooit van hem gehoord? Hoor! hoe het in mijn tuin
lawaait heet het eerste. Het vogelgeluid bij den eersten zonnegloed en bij 't geruisch
van den wind door de takken wordt erin nagetooverd; en dan dit slot:
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................
En in den hellen zongloed die door heldre heemlen laait:
Hoor! hoe het in mijn tuin lawaait!
Het trilt en tjilpt en tjuikt en tjatert
Van geluid;
Het scheldt en schimpt en schalt en schatert
De boomen uit;
't Krakeelt en speelt en veelt
Over en weer;
Het kwinkt en klinkt en klankert
Meer en meer!
Den ganschen langen zonnedag:
Weelde en wonn en vogelslag - - Totdat het zonlicht vliedt;
De avond komt:
Het lied
Verstomt.

Het tweede vogelliedje, De Merel-slag heet het, heeft ook heel aardige dingen; én
in de teekening van het vogeltje, én inde leuke klanknabootsing.... Bij voorbeeld:
Kwetterend trillende,
Kwet, kwet, kwet,
Schetterend gillende
Van de prrrr.... et!....

Daar zit allemaal wat in van de manier van een vlot schetser, die heel rake lijntjes
weet te zetten. Niet aldóór is hij zoo gelukkig - en, dan houdt von Essen niet op, maar
ónder zijn doorgaan.... daar is 't ineens weer!
Ziehier wat ik wel even noemenswaard vond in de eerste 29 bladzijden - in de
introductie. Veel onbelangrijks laten we nu maar weg; we constateerden echter voor het vervolg is 't noodig dit even te herhalen - ook veel pose.
Onze inniger kennismaking met den dichter von Essen begint met bladzijde 29.
De elf gedichten die nu volgen geven ons het beste van hem, n.l. zuiver-dichterlijk
mooi. Het ranke en aangenaam-bewegende van wat voorafging, blijft - maar er is
iets diepers ingekomen.... De vlotte stem is meer gaan léven. - Schóónheid hooren
wij erin! In zulk een aanhef:
Komende Schemering.
De wind ligt moe en kan niet verder komen,
Geen stijve stengel trilt;
De boomen staan zoo loom te droomen
Te midden van de stilt’.
................
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Is de tweede helft van den eersten regel niet een kostbare vóndst; zoo'n vondst als
alleen voornaam-dichterlijke oorspronkelijkheid doet, alléén haar weg gegaan zijnde,
ver van de uitgemergelde terreinen van het métier? Is ‘ligt moe’ niet mooi ook? En
de tweede regel met zijn proleptisch ‘stijf’? Maar hier hebt ge het heele gedicht.

Komende schemering.
De wind ligt moe en kan niet verder komen,
Geen stijve stengel trilt,
De boomen staan zoo loom te droomen
Te midden van de stilt’.
De wolken klimmen langzaam uit de aarde;
En doen zoo oud-bedaard,
Ze drijven peinzend over gaarden - - En zinken weer in de aard’.
Heel ginder nevelen de wijde weiden,
Wonder-wit-gestrekt.
De hemel gaat een schemer spreiden,
Het land wordt toegedekt.

Van waardevolle stemmingsmelodie, hoewel minder strak gehouden - als de inspiratie
wijkt, schrijft hij toch door, zei ik hierboven al; omdát hij zoo gemakkelijk schrijft!
- is ook Droeve muziek (blz. 33).
En 'k zie het mijmerende spelen uwer handen

begint het, en zoo, ópgaand en zacht vallend gaat het melodietje voort, als 't bekoorlijk
sleepen en terugvallen van op 't strand schuivende golfjes. Tot het geluid der één
voor één volgende golfjes-regels al sterker wordt; in de eerste terzien:
....................
O Lief, waarom die weemoed van uw bleeke klanken,
Die 'k sterven hoor vóór 't ganschlijk volle openklinken
Als vlammen dooven vóor ze trots ten hooge blinken - - -

En de melodie stokt. Waarna weer zoet als een oude herinnering, het aanvangsthema
herbegint:
En 't eenig antwoord is het spelen uwer blanke
Droomhanden die met slanke vingren langs de rijen
Ivoren toetsen droef en moede henenglijen.

Het is er mij maar om te doen, U eens even te laten hooren, dat er wel iets heel moois
is in Hendrik von Essen. De nu volgende gedichten bewijzen 't ook. Maar: we mogen
bij dezen indruk 't helaas niet laten.
We komen op bladzijde 43. Laat ik U nog eens herinneren, dat we bij de eerste
kennismaking al dadelijk iets vlots en cierlijks opmerkten -
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en iets aanstellerigs. Het cierlijke zagen wij zich verdiepen tot schoonheid - - en nu
zien we het aanstellerige zich onbeheerscht vergroven tot dwaze uitingen van
onbelangrijken, scheldenden eigenwaan. Zoo hebben zich dan onze beide
aanvangsindrukken geaccentueerd.
Laten we ons met de scheldverzen niet lang ophouden. We vinden er
getuigenissen-te-over van den verderflijken invloed, uitgeoefend door in perkament
met goud uitgegeven kwajongensachtigheden. Want wat te zeggen van een ‘sonnet’,
dat begint:
Gij schenders van de Schoonheid, die mijn Schoonheid

schendden en eindigt:
Gij, die mijn menschen-minnend Hart verkoos tot schijf:
Wéét, wéét, ik ben niet dood; mijn Haat kiest ú tot spijs:
Ik stoot met haatskracht de eigen lans u in het lijf....

Dit, en nog een heeleboel meer, is aan de bourgeois-karakters gericht. Men mag er
voor voelen, maar: waar bleef de schoonheid.... die niemand zóó ‘schendde’ als deze
dichter zelf - die toch toonde haar wezen te beseffen! Gelukkig, schoonheid herstelt
zich. Niet in ‘Herrijzing’ nog - althans niet voor de laatste verzen van dezen cyclus.
De troebele strijd die hem vervult - we hebben er belangstelling en medegevoel voor
- maar de helderheid die den schrijver ontbrak, ontbreekt uit der aard deze verbeelding.
Helderheid, het zuivere licht, ze keeren weer, als Liefde's beeld hem stralende
verkláring geeft. Zoo voelen we het, in een paar verzen. Doch dan duikt weer het
wankele, het stuurlooze, het troebele op. Heel goede en heel slechte verzen staan er
bijéén in dat laatste deel van 't boek dat ik in 't begin van deze bespreking als de 4de
afdeeling aanduidde. Wat we er voelen is: de behoefte die de schrijver nog heeft aan
zelfcritiek en beheersching. De jaren brengen die aan velen!
Bij het ‘boeksken’ met Gedichten van E.H. du Quesne - van Gogh ligt in den Augen
das Herz. Een Voorwoord met den ondertitel Aangaande dichtkunst in 't algemeen
betoogt gemoedelijk het recht van bestaan van 't volksdicht, tegenover die verzen
welke maar weinigen kunnen genieten. Is 't betoog niet een beetje overbodig? Was
't noodig? Maar - oude waarheden, axioma's zelfs, kunnen worden uitgedrukt zóó,
dat wij er toch nog met eerbiedige belangstelling naar luisteren; rechtvaardigt dan
soms het ‘hoe’ van dit betoog zijn bestaan? Nu, ik voor mij geloof 't niet. 't Is waar,
we worden doodgegooid met citaten; Vondel, Verhaeren de.... Druïden, én de
minstreelen; Robert Burns, Poot, Staring, Van Lennep, De Génestet, Ter Haar,
Bellamy, Rosalie en Virginie Loveling, Jan van Beers, Guido Gezelle, Vincent van
Gogh, mitsgaders de personagiën van een anecdotischen ‘uitgever’ en ‘een dichter’
worden als getuigen à décharge van de niet vervolgde volkspoëzie aange-
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voerd. En dat allemaal in een pleidooi van 'n honderdvijfentwintig regels.
Mastbosschen van uitroepteekens, een kerkschat van kromstavelijke vraagteekens,
een compleete Van der Palm aan rhetorische vragen wisselen dit alles af. Er is veel
warmte en weinig logisch verband. Voelt ge in dat alles, in dat zóó weinig
overtuigend, maar in al zijn conventioneel- en onbeholpenheid tóch aldoor wel
sympathiek aandoend druk geredeneer - voelt ge daar niet iets in wat we glimlachend
- o die verwáándheid van de mannen, nietwaar! - van wat we glimlachend ‘vrouwelijk’
plegen te noemen? ‘Vrouwelijk’; in één van de vele, niet de slechtste, maar ook lang
niet de beste beteekenis van 't woord?
Op de Inhoud-bladzijde van het boekje geeft de Schrijfster nog een aanwijzing,
die we ter karakteriseering hierbij voorop willen zetten: Van een twaalftal der
opgenomen gedichten wordt aangeteekend, dat ze zijn geplaatst in het Zondagsblad
van Het Nieuws van den Dag. Aannemend dat de ethisch-literaire beteekenis van de
klanken Nieuws-van-den-Dag geen verdere soort- of waardebepaling behoeft, mogen
we dan hier volstaan met de mededeeling dat de beteekenis die deze klanken voor
ons hebben, volkomen die van Mevrouw du Quesne - Van Gogh's dichtwerk is. Zoo
zijn ze dan ook inderdaad geschikt om met stichting en ingenomenheid genoten te
worden ‘in alle plaatsen van Nederland’, waar immers, blijkens de annoncen het
Nieuws gelezen wordt.
Ziehier het eerste versje van 't boek. Er staat een sterretje bij; dat wil zeggen: Het
Nieuws heeft de primeur gehad. Ik veronderstel dat de oud-hoofdredacteur-filosoof
het met genoegen gelezen heeft.

Spit uw grond.
spit uw grond
En uit het doode zand
Zult gij wond'ren zien
verrijzen, door uw hand.
Doode kiemen
worden opgewekt,
Hei en wei
met scheut en bloem bedekt,
Alles wat
den mensch verrijkt en voedt
mag herleven,
rijk aan kleurengloed.
Bosch en akker,
heg en hof en perk,
Zullen tieren,
uwer handen werk;
Spit uw grond
bij blijdschap en genot,
Maar den levensadem,
Dien geeft God.
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Als we eens een opmerking zouden maken, zou 't deze zijn, dat ook 't ‘genot’ waarmee
deze spitterij gepaard gaat, aan ‘God’ te danken is - vanwege de klankovereenkomst.
Dit gedicht nu hoort tot de beste helft. We willen er verder niets kwaads van
zeggen; zelfs wel iets goeds: het zal op de plattelandsschool met meer ethisch voordan aesthetisch nadeel uit 't hoofd worden geleerd. Dit kunnen we van de slechtste
helft niet getuigen. Om nu niette spreken van b.v. 't allerjammerlijkst kreupelrijm op
Koningin Wilhelmina's Geboortefeest - bij dergelijke gelegenheden toch heeft men
ons wel gewend, den wil voor de daad te nemen - wat zegt men van een aldus
bezongen regenbui:
O schoon geluid
van lauwe, zware droppels,
..................
. . . . .('t rijmwoord is: ‘stoppels’)
..................
Den mensch
als van een oude kwaal
gekweld,
doen komen tót (1)) verhaal;
..................

Da hört ja alles auf! Ook de critiek.
Neen, Mevrouw du Quesne behoeft niet bang te zijn, dat haar het verwijt van
onverstaanbaarheid zal treffen, dat ze blijkens de voorrede zoozeer vreest; maar er
zijn toch óók nog enkele andere verwijten voor dichters beschikbaar. Wij zullen er
echter geen verder gebruik van maken; en liever de enkele literaire lichtpuntjes nog
even aanwijzen, die in haar bundeltje smeulen. Welnu dan, hier en daar, héél héél
eventjes valt door de grauwe banaliteit van dit werk een schemerig weerkaatsinkje
van inniger sentiment. Zoo kan wel, als men gaat door allernaargeestigsteenvormige
wijken een oogenblik door een kier van luiken of gordijnen een streepje huiselijk
leven zichtbaar worden, dat treft en bekoort. Moet ik nog zeggen, dat het én in de
benedenhuizen van f 200.- én in deze verzen à la Nieuws van den Dag (verzen van
een vrouw!) tafreeltjes met kinderen zijn, waarvan die charme uitgaat?
Arm knaapje ging er alleenig zijn weg,
Tusschen 't knollenveld en de dorenheg;
Hij was nog zoo klein, in zijn zesde jaar;
Twee anderen renden vooruit met elkaâr.
Hij stapte zoo blij naar school, voor 't begin,
Met een zakje, daar zat zijn boterham in.

1) Accent van den bespreker, J.W.
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Zoo'n regel als dien laatsten zou ik ‘liefdevol-leuk’ willen noemen. En dat nu, dat
valt ons, als zij 't over kinderen heeft, een enkele maal meer op1)). O, hoorden we dat
échte accent wat meer, leefde er wat meer stem in dit boek. Of 't een stem is die alleen
kunstgevoeligontwikkelden verstaan of die 't heele volk kan ontroeren - mevrouw,
dat is niet hetgeen in de eerste plaats de waarde van uw werk bepaalt; als 't maar een
stem, een levende, ontroerde stem is. U hebt te veel conventioneele principes, moreele,
godsdienstige, enzoovoorts. Die werken als proppen in den mond. Als u ze er eens
even uitgooit, o, dan gaat het al zooveel beter. Gedichtjes als Pen-teekening en
Avondmijmering - ziehier mijn twééde lichtpunt - bewijzen het.
Ik heb mevrouw de Quesne - van Gogh hier opgenomen onder de ‘jeunes’. En dat
op de aanwijzing die mij de genoemde lichtpuntjes deden. Die vertoonen te midden
van de rest het karakter van een talent dat, in allereersten groei, nog héél veel kracht
en zekerheid van binnen uit noodig heeft, om door het vele dat belemmert van buiten
af, heen te wassen. Een talent dat verkeert in de jeugd van zijn ontwikkeling. De
leeftijd of de ancienniteit der schrijfster zijn mij - trouwens van de meeste andere
hier besprokenen ook - totaal onbekend.
Recitatieven heet het dikke boek van Theod. Islees, zeer ‘roijaal’ door de firma Brusse
uitgegeven. Laten we er dadelijk bijzeggen, dat die firma ‘erinvloog’; ze heeft een
financiëelen en een artistieken ‘strop’. ‘Erinvloog’ doe U echter geenszins aan
opzettelijk bedrog denken; de dichter is er, daar ben ik zeker van, heilig van overtuigd
dat zijn recitatieven altháns niet fraaier dan ze verdienen zijn uitgegeven. Me dunkt,
de dichter is iemand die meent dat ze niet mooi genoeg uitgegeven kónden worden.
Recitatieven; de naam is goed gekozen. Ieder vers, nietwaar, is klank. Maar deze
poëmen zeggen u, als ze niet overluid gelezen worden, absoluut niets - En, mij althans,
doen ze wèl iets als ik ze mijzelf hóór lezen. Dat ‘mij althans’ is niet overbodig.
Want de dichter Islees is in de, haast zei ik ‘ergste’, mate individualist. Ik bedoel dat
hij Gorteriaansch ver gaat in het versmaden van conventionaliteit in zijn
mededeelingsvormen. Dat de stem daardoor vreemd-klinkend is geworden, is hij
zich, blijkens,zijn Aan den lezer wel bewust - maar hij vindt 't geen bezwaar. Lees
maar door, zegt hij, en lees dan nog maar eens over, en je zult ervan genieten. Is dat
waar?
Zie, de kleine winst van zulke onconventionaliteit is: er is iets frisch aan. Maar
een gevolg er van is óók: váágheid van indruk, en zoo vaag-

1) B.v. in Vastenavond en Het kind van den dronkaard.
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heid van behagen. En nu mag de heer Islees zeggen: lees 't dan nog maar eens over;
als je aan de rarigheid gewend bent, zal je alleen 't mooie bijblijven - wij antwoorden
hem: we lezen liever een dichter die dadelijk genot geeft én wiens werk bij herlezing
(waartoe ge dan niet door speciale gebruiksaanwijzingen behoeft te worden aangezet)
óók wint - Zooals met alle goede dichters 't geval is.
Een dichter, die schrijft als Islees, én als Gorter deed in zijn School der Poëzie,
laat veel middelen tot beïnvloeding van zijn lezer ongebruikt. Ze maken zich schuldig
aan een dergelijke fout als asceten die, veel gewoon genot als ‘lager’ afgezworen
hebbende, allerakeligst veel van hun denk- en wilskracht gebruiken ter onderdrukking
van begeerten naar dat ‘lagere’; zóóveel vaak, dat ze aan een zelfvergeten rustige
aanschouwing van 't hoogere niet toekomen. Ja, dames en heeren, zoo wreekt zich
de duivel - of de natuur! En Islees, de natuur ofte het ‘lagere genot’ en de
gemakkelijke bekoring versmadende die voor den lezer gelegen zijn in den
aangenamen regelmaat, in de eenvoudige verglijding van 't metrum, in de vriendelijke
verrassing van rijmklanken (o, ze zijn óók wel meer!) - Islees, die niet noodig vindt
ons een stoel aan te bieden wanneer hij voor ons optreedt - Islees vergeet dat de
moeheid in de beenen schaadt. aan 't kunstgenot.... zooals wie op de tweede rij van
de derde rang slangsgewijs gewrongen Sarah Bernhardt mag zien spelen - expertus
novi! - na afloop meer zijn rugspieren dan zijn emotie gespannen voelt.
Wat duivel meneer, zal de dichter Islees misschien opstuiven, ik dicht voor mezelf!
Alle gedachte aan hóórders is ver van me.... Ik wil alleen maar precies nateekenen
de lijnen mijner visies. - Met andere overwegingen heb ik niet te maken.
Pardon, zal ik dan misschien antwoorden, maar dat vermindert de waarde-voor-ons
van Uw verzen. Min of meer moet in elken dichter begeerte tot bekoring aanwezig
zijn. Ja, van zichzelf, werpt Ge mij tegen. Goed, van Uzelf - maar dan van Uw
complete zelf; van den mensch met zijn complex van al die bewuste en onbewuste
gevoelsassociaties.... Van den mensch, die straks dezelfde taal die Ge voor Uw verzen
gebruiktet, weer zal gebruiken in ander, dagelijkscher verkeer; gebruiken, met al de
traditie en conventie die zoo inhaerent is geworden aan de woorden zelf als de schil
om den stengel; zoo inhaerent dat dat innerlijkste dood gaat, niets is, zonder dat
erom-, eraan-, eringegroeide.
Ge kunt niet ongestraft de conventioneele bestanddeelen van een woordbeteekenis,
die immers deelen van de woordbeteekenis zijn, - ge kunt ook niet ongestraft te veel
van den conventioneelen vorm van een vers weglaten, alles maar in de hoop, dat
gelijkgevoeligheid van den lezer 't wel zal aanvullen tot niet alleen
verstaanbaar-wordens, neen tot
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ontroerend-wordens toe. ‘Niet ongestraft’, ik bedoel: niet zonder schade voor de
intensiteit van den indruk dien ge teweegbrengt.
‘Ge laat middelen tot beinvloeding van Uw lezer ongebruikt’, zei ik. Weet Ge,
welke taalkunstenaars den diepsten indruk op hun lezers wisten te maken? Die den
woorden, gebruikt in de beteekenis die ze hebben, toch een bijzondere duiding wisten
te geven door het rhythme waarin zij ze rijen. Het rhythme, dat óók de
conventionaliteiten - van het metrum - in zich draagt, maar daarbij geeft: persoonlijke
visie. In dat daarbij zit het 'm. Zij gooiden géén conventie ostentatief weg, maar zij
verkunstten de conventie, - die hun hoorders op hun gemak zette - tot hun originaliteit.
Welk artist doet iets anders? Een boom en een huis en een veldje zijn.... gewoon. De
schilder, de weerkaatsing reproduceerend die zij wierpen in zijn ziel, geeft ze als
kunst. Let wel, hij neemt niet iederen boom, die iedere boer hem aanwijst - hij kiest
ook. Zoo doet de musicus. Zoo doet de dichter. De dichter voert dus de taal op. Hij
mag afkeer hebben van dagelijkschheid zooveel hij wil - kunst is er alleen daar, waar
liefde méér voelbaar is dan afkeer. Dit heeft Islees niet begrepen - en grooteren voor
hem ook niet.
‘Make familiar things to be as if they were not familiar’ blijft het schibboleth der
kunst. Maar versmaad the familiar things niet! Komt Uw trots hiertegen in opstand?
Laat dan die trots voldoening vinden in 't bewustzijn, dat die de wereld en de
menschen 't waarachtigst onder zich heeft, die van ze gebruikt wat hij gebruiken kan.
En dichter, dit is voor U de taal. - En, dichter, straks hebt ge ze weer lief toch, die
menschen, tóch ondanks álles, zoo goed als Heine in Frankrijk verlangde naar die
‘blonden Predigerstóchter’ - en dan zult ge ze edelmoedig teruggeven wat ge van
hen naamt, veredeld door den zonneglans van uw ziel.
‘Familiar things’, zijn 't niet in de eerste plaats onze lieve Hollandsche woorden?
Die met ons opgroeiden, die al de behoeften van ons leven uitzegden, al onzen dank,
al onze verrukking, al onze liefde; waarin ons zooveel goedheid, en trouw, zoo veel,
zóó veel werd gebracht, dat ons rijker maakte? Dear familiar things! En daar hooren
toch voor ons, dichters, de versmaten bij! Weet ge hoe die dichter voor mij is, die
door zijn muziek het leven der gewone woorden verhoogt? Hij is als de psycholoog,
die diepere duiding geeft aan dagelijks opgemerkte eigenaardigheden van een vriend.
En nu: gelooft gij niet, dat hij mij méér geeft, dat hij mij dieper en blijvender treft,
dan wanneer hij zijn theorieën adstrueerde met aanvoering van eén of ander buitenissig
type? Misschien echter, dat ik in 't laatste geval hem wèl.... interessanter zou vinden
- voor een oogenblik. Dichter Islees, - hebt ge ook misschien meer u gericht op dat
laatste effect dan op 't eerste? Bedenk dan nog eens even of
interessantigheid-zonder-meer.... wel den dichter waardig is!
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Ja, we hadden het over Islees. Hij bekommert zich dan niet veel om zijn hoorders.
En ik mag nijdig worden, en willen dat er tegen mij gesproken wordt, - Islees zegt:
‘Meneer, ik heb 't voor mijzelf geschreven. Wilt U 't boek koopen, dat is Uw zaak.’
Ik zet dus de gekrenktheid mijner vermeende koopers- en lezersrechten opzij - en
tracht me - ik heb 't boek nu toch - in te werken in de gevoelswereld van den schrijver;
al moet ik er wat meer moeite voor over hebben. Maar, al lezend en er over denkend:
hoe blij!t dit alles tóch iets zoo vaags.... kom ik tot een conclusie: ‘omdat de dichter
zich geen moeite gaf om helderder, raker, treffender te zijn.’ Daarover zou ik me nu
niet beklagen, zegt ge. Neen, ik klaag nu niet, dat hij zich geen moeite gaf om dat
alles te wezen met het oog op míj - maar dat hij zich niet genoeg moeite gaf om
verantwoord te zijn tegenover de schoonheid en de belangrijkheid zijner eigene
gewaarwordingen.
Zijn die gewaarwordingen dan wel zoo schoon en belangrijk? Neen. Want, voor
den dichter althans, bestaat er een absoluut verband tusschen de begeerte tot uiting,
de zorg voor het gevoel waardige uiting, de liefde tot het gevoel - en de schoonheid,
dit is de belangrijkheid van dat gevoel zelf.
En wat nu Islees aangaat, wel hier hebt ge hem; met éen zijner best geslaagde
recitatieven. Hij zal me wel vergeven, dat ik hem bij eerste introductie niet dadelijk
op zijn Isleest laat zien. Het zou zoo'n onaangenaam effect voor hem kunnen hebben.
Hier dan zijn

Wandeling.
Mijn jonge hond, maáiend met zijn pootjes,
rent over hard bevroren grond.
Blij vecht hij met grijsbeijsde halmen.
Plots staat hij elegant,
coquet het halsje rondend,
een voorpoot lenig op,
en wraf,
bijt valsch naar binnen 't mondvol.
Zoo bang is hij voor takkebossen
gestapeld op het plad
Ik ga er langs - hij aarzelt,
dan met een angstig vaartje
komt hij
bang brommend bij den baas.
Flub, flubbring....
daar schieten muschen op.
Weer schrikt hij - staat,
rondt 't halsje, heft zijn poot.
De baas lacht om zijn lief bang hondje.
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Jawel, de baas lacht om zijn lief bang hondje; en wij glimlachen wel even om 't
‘gevalletje’.... dat het meeste geeft, wat de baas in dit boek aan poezie wist te bereiken.
‘Poëzie?’ vraagt Ge - ‘maar 't is 'n aardig praatje’. - Onder ‘Gemengd Nieuws’ lees
ik in iedere krant in dát, niet bar hooge, genre beter dingen!’
Hier bereikt Islees aan poëzie nog 't meeste - ik herhaal het. Hij heeft wel
singulierder opmerkingen, hij beschrijft b.v. wel alleronconventioneelst een applaus
van tapijtig menschmozalek, welk applaus ‘gistend, dan vervloeide in kleverige
banen, en slenterde langzaam voort’, maar meer dan een succes van interessantheid
bereikt hij met dat al nooit - we moeten zóó ons indenken in zijn
manier-van-waarnemen, we worden zóó weinig meegevoerd daarheen - dat er van
getroffen zijn daar allerminst sprake is.
Maar, ik mag U toch ook niet 't genoegen gehéél onthouden dat het stapje van
vermeend-subliem tot ridicuul te genieten geeft. Islees zet 't met groote parmantigheid.
Zie maar.

Utopia.
De god waarvan ik spreek1))
had meer
dan duizend bekken,
was onverzadigbaar, en voedde zich
deed zich te goed,
met heel fijn lekkernij met gilletjes
die kwamen zoo
der menschen uit 't hart.
De menschen, verdwaasd toen,
als bezeten,
in liefde voor dien god,
sloten zich op in steden,
dood martelden elkaar,
als duivelsch-wreede gekken.
Die god had lekkernij
voor al zijn grage bekken.
En buiten om die steden
daar zong de Dag
vergeten, ongekend
den levenszang
van 't ongerept geluk,
in zilvren klankenrissen
gebonden en aan-een,
als 't lied der kalme zee

1) Er gaat niets vooraf.
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den zonnehemel toe,
daar bleef het altijd leeg.
In rijk bebloemde landen
en bosschen die van geuren dampten,
op heuvels bont, en glanzend van fluweel,
daar klonk geen mannelach,
of juichend kinderspel;
daar rijden zich
geen joelend dartle scharen
die 't jong dol leven vierden.
De god waarvan ik spreek,
is dood,
verrekt van honger.
De steden die staan leeg,
pestbuilen van de aard,
zoo worden zij gemeden.
Nu kent de mensch
de pracht des eeuwig jongen Dag,
durft nu gelukkig zijn,
in 't schoon verblijf,
't herwonnen paradijs.

't Begint krankzinnig, nietwaar? ‘En toch,’ zegt Ge, als Ge 't uit hebt, ‘en tóch .....
als je zoo eerst in een stemming gebracht bent dat je niets dan waanzin verwacht,
dan valt 't mee - ja, je hebt zelfs aan 't eind 't besef dat er vaagjes groote gevoelens,
wel niet dóór, maar toch langs je zijn gegaan.’
Lezer, dat is mijn indruk van den heelen Islees. De vage verwoording van groote
gevoelens, en fijne gedachten, welker aanraking ook hij even heeft genoten. En bij
deze verwoording werden de grenzen van belachelijk en verheven door den dichter
niet gezien, doordat met de heele conventioneele indrukswaarde der woorden geen
rekening werd gehouden. Zoo ontstond dan een boek, een grocje van
later-Gorterianisme, zéér curieus, maar dat zeer geringe schoonheidsbevrediging
geeft.
De Gedichten van François Pauwels. Toen ik het eerste gedicht van dit boekje (dat
raar met witte en zwarte schaakbordblokjes is ‘versierd’) had gelezen, toen dacht ik:
prullaria. En was bevreemd over den heer Meindert Boogaerdt Jr., die 't uitgaf. Welke
heer trouwens den laatsten tijd méér bevreemding wekt. Zagen we niet laatst een
roman, door hem uitgegeven, die men eer onder de auspiciën van Buys of Smit had
verwacht?
Dat eerste gedicht dan, Een droom van Moeder, hoe innig het, als we op de opdracht
afgaan, vermoedelijk bedoeld mag zijn, - dit gedicht-
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en de Bede die erop volgt, getuigen van zoo jammerlijken rijmdwang, zijn zulke
gemeenplaatserige kleppermanspoëzie, dat men de berusting van 't critiekmétier te
baat moet hebben om verder te gaan lezen. En ziet, die braaf heid wordt al dadelijk
beloond. Nu is Levensdorst, het derde gedicht, nog wel niet zoo'n erge belooning,
meer een premie ter aanmoediging dan een prijs, maar, ons verrast daarin toch iets:
gevoel voor klank.
O, laat het nu waaien in woedende winden,
in razende vlagen die vratig verslinden
de suffige stilte met juichend gefluit
als roofdieren rennend en huilend om buit,
laat stormen het nu door de droomende luchten
dat al de gewoon-monotone geruchten
van dagelijksch doen en van daaglijksch gebeuren
niet langer in stage verveling m'omzeuren,
maar gaan voor een nieuw en een schetterend lied
dat schreeuwend van hartstocht de ruimten inschiet.
...................

Geen kostbare poëzie nog, neen, maar er is stuwing in, er is een bries in - we krijgen
hoop....
Wordt die hoop bevredigd? Och - nee, dat nu weer niet. Den criticus veel
weifelmoedig makend, nooit enthusiasmeerend, zelden even treffend, zelden ook
den indruk gevend van ‘'t is heelemaal niks’ - hier en daar even fel belachelijk, zoo
is deze bundel. Het is zoo echt en zoo erg een eersteling. Er is wat dat gezegd moest
worden in Pauwels; maar de spraakorganen willen nog niet. Zoo uit hij zeer eigene
gevoelens in reminescenzen van 't meest afgezaagd dicht-jargon, die zich, zonder
dat hij zocht in zichzelf, aanboden, direct in dienst genomen en de wereld ingestuurd
werden naar de menschen
De beste bode ware ook hier de man-zelf geweest!
Hoe kwamen de meeste zijner verzen nog tot stand?
Laten we eens gissen.
Mijn lief, ik heb je pijn gedaan
je trouwe hart dat mij zoo minde,
dat wel voor mij wou sterven gaan,
heb ik verschrikt gelijk een hinde,
die plots een roofdier brullen hoort
en siddert op de ranke beenen
en jij, jij zegt geen enkel woord
maar glimlacht door je tranen henen!....

Het is, dunkt mij, uidelijk, dat de eerste regel én de beide laatste, die eenvoudig-rake,
het innerlijk begin van 't versje waren. De emotie
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om 't daarin vermelde feit bewoog in den dichter; en echt en innig voelde hij den
drang om in een kort en sterk versje dát precies te zéggen - Maar o goden, dat is nog
zoo slecht gelukt. In regel 2, als de noodige explicatie van de spontane uiting in regel
1 begint, dan begint ook al 't dicht-jargon. Alleen de enkele feiten, die zegt hij, zéér
onder hun indruk, raak; en dus goed. We krijgen nu een woord als minde. Dan, met
regel 3 moet er ook om 't rijm gedacht worden. 't Te makkelijk gevonden gaan in de
volmaakt uit den toon vallende, want oneenvoudige en bovendien gewrongen
verbinding, lost de quaestie op; bom, daar staat 't dan. Als wederga van minde biedt
zich dan aanstonds een hinde aan; en dat dier met zijn kinderoogen is zeker denkaar
als vergelijking in dit verband. Maar te plots - vanwege de vondst-verrassing gebruikt, doet 't woord hier toch én rijmerig, én met de haren erbij gehaald aan. En
nu hebben we dus 4 regels met de vereischte rijmen, ergo een couplet - maar die
hinde kan daar zoo maar niet, zonder wéér verdere verklaring geplaatst worden. En
deze noodzakelijkheid, met rijmgescharrel gepaard, levert de twee rare eerste regels
van couplet 2; waarbij we niet nalaten kunnen, aan Francois Pauwels, immers de
‘verschrikker’, als 't brullende roofdier te denken. Als die twee echte, góéde laatste
regels er niet waren, eindigde de familie-oneenigheid voor ons in een klucht! Nu
voelen we onze lippen tot een meer sympathieken glimlach vertrekken. Maar tot een
glimlach toch!
De zoo baarblijkelijke jeugdigheid van Pauwels is oorzaak, dat hij naïef-weg
dwaasheden schrijft als
Denk, lieve kind, nog eene maal
hoe wij daar gingen ziel aan ziel
in 't groengeheuveld Rosendael

Hij vindt dit zelfs nogal mooi - (en dát is bedenkelijk!) - Want hij herhaalt, aan 't
eind van zijn vers, als streelend, deze drie beginregels.
Ik geloof niet dat voor de karakteriseering van dit boekje meer noodig is. Er waren
veel grappigheden en heel enkele fijne lijntjes uit te citeeren; er is een sympathiek
pogen naar opzet van langer verhalen. Dat mislukt natuurlijk glad. Maar, iedere val,
zeggen de schaatsenrijders, is één streek meer geleerd. Kom, laten we François
Pauwels nog een poosje op z'n ééntje op de krabbelbaan laten.
De volgorde waarin we deze jonge dichters behandelen bedoelt niet een volgorde in
onze appreciatie. Waardevergelijking van kunstwerken - en wat onder dien naam
doorgaat - laten we voor taxateurs en kunsthandelaren. Maar we willen in dit ééne
geval, waar we de Zieleklanken uit de ziel van Johannes Bordewijk vóór ons hebben,
toch wel zeggen dat
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dit werk verreweg 't laagst staat van deze heele collectie. We spreken deze
geringschatting uit als onze reactie op de geweldige pretentie die dit waardeloos
boekje eigen is, neen, die het schiep.
Johannes Bordewijk heeft veel naar Kloos gekeken, en met 'n zeker soort succes.
Wie er räuspert und wie er spuckt, hat er ihm glücklich abgeguckt. Meer niets. Een
paar dikke woorden heeft hij nagestameld; maar zonder éénige technische vaardigheid
zelfs. En zoo ontstond een gestumper van poëzieloos geklets. Moet ik er een bladzij
uitpikken ten bewijze?
Voor hen:
Zoo zal voor velen zijn het leven 'lijk een hèl,
die fier en vrij der waarheid dienen, en de oogen
van den blinden open willen maken, en wèl
het vuile durven zien en' spreken, die bedrogen.
Ik smeet u van uw voetstuk, - trotsch en eerlijk - fèl
zag 'k in uw beider leugenoogen, uw straffer pogen
in schijn van goèd zijn was voorbij, gij zat in knel
van mijne ving'ren, van mijne diepe oogen, die zagen
héél uw slechtheid, en 'k was het eerlijk jonge bloed
dat tràpte u omver, en keerde uw moorschijn goed.
Nu 'k u ter waarheid riep, kan 'k gèèn u's weer behagen
wijl beiden nièt het beeld der waarheid kunt verdragen.
O, - 't is voor mij zoo êel uw rottend stinkend 'zicht
Te slaan met mijnen ónverbreekbre 'waarheidsplicht.

Bravo!
Schenkt U mij de rest? Néén, één gedicht moet ik U nog geven. Het allerbeste. In
den inhoud staat het aangeduid als:
--------En 't poëem zelf (blz. 70) ‘luidt’:
------------------------------------------------------------------------October 1909.
JAN WALCH.
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Dramatische kunst.
Tooneelkroniek.
Een huwelijk onder Lod. XV - Hamlet, bij De Hagespelers.
De Reis van mijnheer Perrichon. - De Vrouw in 't Spel. - Adam in
Ballingschap bij Het Tooneel.
De Boer van den Mosenhof (Das Letzte Glück)
Le Partage (Suz. Després).
De Schoone Slaapster. - bij de Ned. Tooneel vereeniging.
Veertig bij Het Ned. Tooneel.
Rijk aan theatrale afwisseling inderdaad waren de twee maanden sedert mijn vorige
kroniek verloopen. Men behoeft maar het lijstje aan te zien, om dat volledig te
beseffen. Het is een ware bouquet van dramatische aandoeningen: het klassieke
treurspel mengelt zich hier met de ouderwetsche karakter- en intrige-comedie, het
modern realistisch tooneelspel stoot onmiddellijk op het laatst Engelsch
mode-fabricaat of het laatste, symbolistisch-fantastisch tooneelproduct van Heijermans
of Vondels verhalende Alexandrijnen. Zoo zal het niet liggen aan gebrek aan
afwisseling als ons de dagelijksche dramatische spijs niet smaakt en geeft deze bonte
verscheidenheid een treffend beeld van het leven en de maatschappij in 't algemeen,
gelijk zij sedert jaren onze zwakke zenuwen in de pijnlijkste verwarring brengen
door de veelheid hunner verschijnselen en de onbetrouwbaarheid hunner structuur.
Maar van deze dramatische verschijnselen, die wij tenminste niet ernstig behoeven
te nemen, geldt eerder dat hun snelle wisseling ons afstompt en onverschillig laat.
Wij verdragen en ‘goûteeren’ alles.... doch op voorwaarde dat 't ons maar luttel
beroert. Dat is de hygiëne van onzen geest: veel, maar slapjes.... tenzij wij begeeren
te doen als
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de wijnkoopers en 't ver brengen in 't proeven, doch overigens weigeren ons met iets
te assimileeren.
Nu is 't waar en een goede tegenwerping, dat niet elk mensch zoo gelukkig behoeft
te zijn al deze schotels achter elkander schoon leeg te eten, dat men uitzoeken mag,
een iegelijk naar zijn smaak, en het overige laten voorbijgaan. Maar zou 't niet reeds
een bezwaar zijn, en zelfs een klein gebrek onzer beschaving, dat er zooveel keus
en zoo weinig vastheid en eenheid bestaat in onze kunstgevoelens, dat wij zoover
kunnen afdwalen als wij willen in dat veld der kunst, waar geen wijze herder ons
meer tegen houdt?
Mij dunkt van wel. En na deze ontboezeming van schier moreele strekking, als
voorrede, kan dan het eigenlijk werk beginnen en de staalkaart der dramatische
ontroeringen, in chronologische volgorde, worden ingevuld.
Een Huwelijk onder Lodewijk XV, naar Alexander Dumas-père, mag men als een
gelukkige vondst van den heer Verkade aanmerken, want het is iets heel bijzonders:
een achttiende-eeuwsche sfeer van denken en gevoelen met een
begin-negentiende-eeuwsche, romantische strekking en verloop van de handeling
innig vermengd. Er is onmiskenbaar achttiend'eeuwsche zwier en cynisme in de
levensopvatting, in de losse luchtigheid der gevoelens dezer Dumas-figuren, er is
achttiend'eeuwsch vernuft in hun dialoog. En toch, hoe romantisch, hoe ganschelijk
anno '30 is de ontwikkeling en uitkomst dezer fijn opgezette handeling! Een jong
paar, dat uit ‘convenance’ huwt, geheel naar de zeden des tijds, terwijl hij zijn
‘marquise’, zij haar ‘chevalier’ rustigjes ‘aanhoudt.’ En dat eindigt met in liefde
elkaar te naderen en zoo een ideaal, een rechtzinnig, deugdzaam huwelijkspaar te
worden.
Ziehier de intrige, met volkomen meesterschap over het tooneel, in evenmatige
bedrijven afwisselend en vindingrijk opgesteld. Helaas! in de heusche 18e eeuw zou
't geval waarschijnlijk anders verloopen zijn. Het was toen zeer mauvais goût als
man en vrouw elkaar zoo burgerlijk lief te hebben, en eigenlijk was in 't geheel het
lief hebben niet van goeden smaak. Als een wereldwijze dandy behoorde men het
leven aan te zien, zich nooit door eenig gevoel te laten overheerschen, maar alle naar
willekeur te kunnen opwekken of tot zwijgen brengen, ongeveer gelijk men een
klavier bespeelt. Zoo alleen - noch dupe noch onthouder - kon men 't leven waardig
en waarlijk genieten, als een souvereine geest, als een vrijmachtig mensch....
Wellicht was er inderdaad een tijdvak, hoe beperkt ook, dat in dien toch altijd
kleinen kring, waar deze zienswijzen golden, de individuen, als krachtige
persoonlijkheden, hun leven aldus vrij bepaalden. Maar
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't heeft, denk ik, niet lang geduurd. De menschheid scheen er nog niet rijp voor en 't
moet den bedachtzamen tijdgenoot opgevallen zijn, hoe dit vrijmachtig spel met
hartstochten verliep in - oorzaak of gevolg? - verveling en degeneratie....
In elk geval: een geest van zoo andere geaardheid als Dumas - de Oude, levende
toen de Romantiek ‘hoogtij vierde’, gelijk het heet, kon als eindconclusie zulk cynisme
niet aannemen. Op dat wilde gewas van harteloosheid en vernuft, entte hij handig
en fijn een stekje van moraal en gevoel en deugd. Die 18e-eeuwsche menschen blijken
dan toch beter dan zij schenen en alleen de geschikte omstandigheden mankeerden
om hun ‘beter Ik’ voor hen zelf te openbaren....
Aldus is dit stuk geworden van een allerbeminnelijkst valsch gevoel, te meer
beminnelijk, omdat immers die romantiek voor ons ook alweer oud is en wij beide
gevoelssfeeren, de 18e-eeuwsche en de romantische, meenen te begrijpen. De laatste
was dan precies het tegendeel van de eerste. In plaats van de zelfbepaling des
menschen, was haar streven een bepaald wòrden, een overgave van den mensch aan
een ‘hoogere macht’. Waarom? Wijl zij de zelf-onbinding van het individu in die
vroegere geestessfeer aanschouwd had en, hoe door het uitdrogen van alle gevoel de
geest tot verveling verdorde of in bestialiteit onderging. Daarom wilde de Romantiek
niet hoovaardig zijn noch op zichzelf betrouwen. Neen, het Leven was groot en
almachtig, een schrikwekkende godheid, en 't individu oneindig nietig, dat enkel in
vroomheid dien God kon verzoenen.
Zoo kwam er weer plaats voor vrees en hoop, voor liefde en aanbidding. Zoo
werden leven en wereld weer vaag oneindig, duizelend diep en toch weer veilig en
vast door dat, moreele godsbestuur, waaraan men zich slechts had over te geven om
zeker te gaan door het leven.
Ziedaar een der zijden van die romantiek, die er vele heeft. Doch het had zijn nut
deze naar 't licht te keeren, omdat juist zij scherp uitkomt in dit Huwelijk onder
Lodewijk XV. Het is hier die moreele vastheid, die diepte van rechtzinnig gevoel,
waarvan boven spraak was, welke het overigens juist historiseerend levensbeeld der
18e eeuw zijn sympathieke groepeering moet geven. Wij vinden het heel aardig die
eeuw in beeld gebracht te zien, maar wij kunnen niet bevredigd naar huis gaan, als
dit beeld in zijn waarheid gelaten wordt. Dat zou ons - ons, de menschen uit het begin
der 19e eeuw - grieven door zijn troostelooze slechtheid en allerminst een aangenaam
comedie-vertoon opleveren. Dus is het gewenscht, dat het naar ons levensinzicht
veranderd worde....
En wij - de hedendaagsche wij - vinden nu die vervalsching der 18e eeuw weer
dubbel aardig, wijl zij ons tevens de romantische negentiende in haar naïeviteit doet
aanschouwen. Dat het werk zoo keurig is
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aangekleed en zoo aardig gespeeld wordt door het Verkade-gezelschap, maakt ten
slotte zijn opvoering inderdaad tot een kleine gebeurtenis op theatergebied.
Waar wij nu toch met Dumas-père in den tijd der romantiek zijn, kunnen we ook
wel meteen even verder kijken naar Labiche, die onder het tweede keizerrijk ‘bloeide.’
Hij staat nog met zijn eene been in die romantiek, maar met zijn andere al op den
drogeren bodem van het realisme. De Vogeltjes van Blandinet, door de Ned.
Tooneelvereeniging opgevoerd, zijn nog van vrijwel onvervalschteromantische
zoetigheid, maar De Reis van Mijnheer Perrichon vertoont een type van een
burgerman ten voeten uitgebeeld, dat menigen trek met dien anderen bourgois van
Molière gemeen heeft en welks beelding behoort tot dat kalm en klaar realisme, dat
wel van alle tijden is. Jammer dat Labiche de omgeving van dezen held zoo
banaal-grappig heeft gemaakt (behalve dan in den lossen omtrek van dat ambtenaartje,
dat altijd een dag vrij-af neemt en op alles en iedereen afgunstig is) en dat bij Royaards
het stuk als een Duitsche klucht werd gespeeld. Het verdiende beter, want het doet
genieten van een rustige, soliede geestigheid in zijn ouderwetsche wereld.
Met Clara Viebig en haar stuk Das Letzie Glück zijn wij midden in den modernen
tijd, die.... zoowaar ook al weer verouderd schijnt. Hier hebben wij realisme en zelfs
naturalisme, het naakte leven, in zijn opvolging van belangrijke en onbeteekenende
momenten, zoo directelijk op het tooneel gezet. Alles moet hier meedoen: de
menschen, de hanglamp, de maneschijn, een kinderbedje, de wind en meer nog....
alles moet helpen om de stemming van het oogenblik te maken, de onmiddellijke
sensatie van het leven, gelijk het naturalisme dat voorschrijft. Maar o! wat leek deze
onderneming al hopeloos verouderd in de opvoering, die de Ned. Tooneelvereeniging
gaf. En toch gold het van ouds voorde specialiteit van dit gezelschap zulk werk tot
zijn recht te helpen en bereikte men in Heijermans' oudere stukken daarmee inderdaad
veel. Nu is Heijermans ongetwijfeld een knapper tooneelschrijver dan Clara Viebig
hier bleek. Hij weet veel beter wat op 't tooneel kan en niet kan, maar juist omdat
deze beroemde Duitsche romancière voor het tooneel zoo onhandig werkte, zoo
plomp en zonder schipperen de naturalistische formule toepaste, kwam haar dwaze
ontoereikendheid te zuiverder uit. Het stuk was vol lange, vervelende gesprekken,
gelijk het leven die ook kent en het was vol leege stilten en intentie-volle handelingen,
die geen indruk maakten, al beteekenen zij in de werkelijkheid soms heel veel. In
zoover was het volkomen naar den aard van zijn principe en toepassing van een
eerlijke overtuiging en het ware aldus een volledig bewijs van haar absurditeit
geweest, als niet de schrijfster den drank vertroebeld
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had door haar drakerige intrige. Zoo gaat het allergewoonste leven niet, dat immers
het object van het naturalisme zijn zou. Wat eenvoudig levensvol begon met een
meid, die haar natuurlijk kind terug wil zien, vroeger in een onverschillige bui aan
den vader en zijn echte vrouw ter verzorging gelaten, dat werd door dien casueelen
dood van hetzelfde kind ongewoon en melodramatisch. Waarop dan weer dat dwaas
geval met dien vroegeren minnaar, des kinds vader, die nu, na dat ongeluk, huis en
vrouw verlaten wil om met de beroofde moeder mee te gaan, zuiver om plichtswil,
koud-reëel en nuchter-dwaas aandoet, omdat de meid zelf verklaart daarvan volstrekt
niet te willen. Het was haar om haar kind, waarachtig niet om den man te doen. En
ziehier nu de romanschrijfster, die zich in haar tooneeleffekt vergist. Wij krijgen te
zien het vaste besluit van den man, dien een mystiek gevoel drijft om goed te maken
wat nog kan bij die vrouw, die nu van alles beroofd is, en de pathetische tooneelen
van smart en opoffering, die van dit besluit het gevolg zijn. Deze tooneelen
bijwonende, krijgen wij den sterken indruk dat het drama zijn hoogtepunt nadert.
Maar dan komt nog eens de ‘meid,’ die sentimenteel naar de plek wil kijken, waar
zijn bedje stond, en.... weigert vierkant en nuchter weg al deze geprepareerde
opoffering en deugd. Hebben wij, toeschouwers, nu niet het gevoel dat wij eigenlijk
bedrogen zijn, nu liet totaal nutlooze van al de pas geleden emotie blijkt? Wel zeker
hebben wij dat en tevens dat de opzet tot verdere tragische ontwikkeling eigenlijk
mislukt is door de botte weigering, en het stuk nu als een kaars uitgaat. Wat in een
boek zeer goed kan, (omdat in een boek toch eigenlijk alles kan) wil op de planken
niet doen. Tenzij.... men alles in één toon houdt en zijn efiekt niet in maar achter de
vertoonde kleine feiten zoekt. Clara Viebig echter, die de strikte realiteit wilde en
toch de intrige aanwendde, het onverwacht gebeuren, voegde hier onvoegzame
bestanddeelen samen en het gevolg was, dat de melk hotte.
Maar zooveel kan men toch bovendien wel zeggen, dat ook de zuiver naturalistische
tafreelen het aflegden en eigenlijk enkel het eerste bedrijf eenigszins genietbaar bleek.
Suzanne Després, de thans allerwege beroemde tooneelspeelster of tooneelspeel-ster,
kwam hier met vrij goed gezelschap en zeer Parijsch stuk van A. Guinon, dat Le
Partage heette. Een zeer Parijsch stuk, gelijk het alle zeer Parijsche stukken zijn,
alle naar één maat en model, die wij hier als nieuwe Fransche tooneelschrijf kunst
te genieten krijgen. Het spel is 't eeuwige òver-spel en de drie vaste figuren van Man,
Vrouw, Minnaar of Maîtresse zou men zeer geschikt ook vaste, stereotiepe namen
kunnen geven, als de Pantalon, Pierrot, Harkelijn van het
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oud-Italiaansch tooneel. Het schijnt dat men in Parijs nog altijd niet anders zien wil
dan dit, en een eenvoudige ziel moet wel meenee, dat 't daarginds toch een onzedelijke
boel is. Ofschoon het niet minder redelijk ware te meenen, dat men graag ziet op 't
tooneel wat men juist maar zelden in het leven te aanschouwen krijgt en dus het
comediepubliek over 't geheel wel buiten de echtbreuk-practijk zal staan.
De waarheid schijnt echter, dat met de huidige zeden dit alles weinig meer te
maken heeft en de verwende, geblaseerde Parijzenaars, tot een after-dinner-pleziertje,
gaarne door een talentvolle actrice de gansche lier der gevoelens eener passioneele
vrouw hooren betokkelen. Zulk een stuk is dan niets dan een aanleiding, het slappe
koord waarop de tooneelspeelster, die bovendien een sierlijke, onberispelijk zich
kleedende en bewegende vrouw moet zijn, haar hartstochtevoluties volbrengt. Indien
de schrijver daarbij dan nog een klein vleezig kantje aan dat overigens schoon
afgeknaagde karkas der overspelhistorie kan te voorschijn brengen, zal hem dit nog
bovendien tot eere gerekend worden. Maar bepaald noodig is het eigenlijk niet.
Deze schrijver - zij bezitten eigenlijk allen een bepaald ‘duivelsch’ handige en
gladde techniek - bracht, als zijn specialiteit, de Overspelige Vrouw naar voren, die
haar Minnaar liefheeft, zonder daarom nog haar Man te haten. Zij mag hem heel
graag integendeel, haar hart is pijnlijk verdeeld tusschen beiden en zij gevoelt soms
diep meelij met zijn bedrogen staat.... hetgeen comisch, maar ook tragisch zijn kan.
Suzanne Després, ofschoon niet een der allerbeste Fransche tragediespeelsters, drukte
in haar sober gevoelig spel in de ze acte deze droevig verscheurden staat der jonge
vrouw zeer levend uit. Er was hier ernstige kunst van ingehouden smartvoelen te
bewonderen, gelijk die waarlijk hier noch elders ons zoo dagelijks te beurt valt....
Maar toch is men steeds geneigd na zulk een goede Fransche voorstelling - goed
ook in de overige bezetting, vooral wat de mannenrollen betreft - te vragen of zulk
een knappe actrice nu ook wel eens iets anders speelt.... of zelfs iets anders kan. Men
krijgt het hier tenminste nooit anders te zien en de indruk wordt er door gevestigd,
dat de Fransche tooneelschrijfkunst, trots al haar technische voortreffelijkheid, leelijk
aan lager wal, den wal der conventie en buiten-maatschappelijkheid, is.
Dit nu is de gewone Engelsche ook wel, doch van deze wist men het al lang. Daarom
was zulk een stuk als De Vrouw in 't Spel van Clyde Fitch ook geen verrassing of
teleurstelling voor ons. Met De Oester, door het Verkade-gezelschap aan het
Hollandsch publiek voorgezet, is deze Vrouw, die bij Royaards veel succes had, van
éénen geest. Men zou misschien treffender zeggen, als 't niet oneerbiedig klonk,
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van één vleesch, want geest is er niet veel in. Mooie vrouwen in dito toiletten, een
zeer spannende intrige, ellenlang uitgewerkt in drie bedrijven, prikkelende ‘glimpses’
en tafreelen uit de demi-monde, waar elk mensch uit de monde toch wel eens graag
in neuzen wil.... ziedaar de bijval verzekerende bestanddeelen, waar deze Engelsche
pudding, met onmiskenbaar begrip van den aard des publieks, van vervaardigd is.
En, hoe verschillend ook uitwendig, van binnen lijken Oester en Vrouw sprekend op
elkaar. De verdrukking der Goeden door de Boozen, de eindlijke triumf der eersten
over de laatsten vormt bij allebei scheringen inslag. Hier is de verdrukte het Engelsche
Jonge Meisje, schoon, rein, lieftallig, karaktervol, daàr is het de even Engelsche
Jonge Man, krachtig, nobel, mannelijk-schoon, en minstens even karaktervol. Het
vleien van Engelsche volk-voortreffelijkheid, der specifiek Engelsche
karaktereigenschappen, met deugdzame verwerping en het hoonen van anders
levenden en denkenden, was beider grondbedoeling. Maar het stuk van Clyde Fitch
heeft dan nog van de niet zoo speciaal Engelsche verzotheid op intrige gebruik
gemaakt als een bijkomend ingredient ter verlokking, dat De Oester mist en waarom
zij misschien minder bijval vond. De rest, - mooie toiletten en vrouwen, welgekleede
en goedgebouwde mannen, sierlijke interieurs - is dan de noodzakelijke franje.
Om zulke dramatische mode-prullen geheel naar den eisch te zien opvoeren, moet
men waarschijnlijk in Londen zijn. Daar weet men precies hoever te gaan in de
realiteit of niet-realiteit van de tafreelen, naar de bedoeling van het stuk en het believen
van het voornaam publiek, hetgeen voor Hollandsche acteurs altijd lastig te
beoordeelen is. Zeker is echter, dat het stuk in de ook overigens zeer voldoende
opvoering aan mevr. C. Van Dommelen de gelegenheid bood in de 2e acte een heel
goed brokje realiteit te doen zien als de grande cocotte Claire Forster.
En hierna kunnen we tot ernstiger werken overgaan, zelfs dadelijk tot het
allerernstigste: tot Adam in Ballingschap van Vondel en tot Shakespeare's Hamlet,
beide in een weder-opneming van vroegere vertooningreeksen, respectievelijk bij
Royaards en bij Verkade.
De 100e opvoering van den Adam is zelfs een feestelijke geweest, met vele bloemen
en huldigende speeches en gedichten, en men zal dezen triomf zeker hartelijk gunnen
aan den ijverig strevenden, oprecht kunst-begeerenden artiste, die met het welslagen
dezer Vondel-opvoeringen een zijner liefste illusies vervuld zag. En nog wel dwars
tegen het overgroot deel der Critiek in, die immers vóór-verleden jaar maar matig
over de opvatting en insceneering van den Adam te spreken was. Maar het publiek
van Noord- en Zuid-Nederland heeft hem gelijk gegeven in zijn wijze van opvoering
door deze in honderd opvoeringen te waardeeren,
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gelijk zij was en aldus Vondel een theatersucces te bezorgen, gelijk hem noch bij
leven noch na zijn dood is ten deel gevallen.
Of de critiek daardoor nu ontwapend is? Ganschelijk niet, maar zij vindt geen
aanleiding het dispuut opnieuw te beginnen en begeert liever te erkennen, dat - hoe
dan ook - door deze 100 opvoeringen Vondel aan vele menschen gewis véél nader
gekomen en zijn vereering daar door iets minder ijdel-theoretisch en iets meer
‘werkdadig’ geworden is. Dat is ook een beschavingswinst, ongetwijfeld, die het
gezelschap-Royaards als zijn werk mag boeken.
De Hamlet-reprise bij Verkade had minder succes, naar ik meen, en dat is juist even
jammer, als het slagen van den Adam gelukkig is. Want ook Shakespeare kan het
menschdom tot zijn eigen heil niet genoeg kennen en waardeeren, terwijl het hier
evenzeer een verdienstlijke opvoering gold. Na die eerste vertooningen in September
1908 zelfs een zéér verdienstlijke, in sommige gedeelten. Mocht ook de gansche
vertooning niet op het oude peil staan, enkele groote scènes met. Hamlet-Verkade
en de Ophelia van Mej. Alice Plato waren des te meer indrukwekkend. Mej. Plato
was een heel lieve, heel gevoelige Ophelia, die de liedjes in het waanzin-tafreel zong
met een verrassend melodieus geluid en de Hamlet des heeren Verkade scheen in
menig opzicht voordeelig gegroeid. De oude kwaliteiten van zwierige voornaamheid
en soberheid waren behouden, maar de speler was in zijn figuur ingegroeid en speelde
nu, zich Hamlet gevoelende, vrij en onbelemmerd uit. Tevoren merkte men nog altijd
Verkade, die de zware taak dezen prinselijksten der prinsen uit te beelden moeilijk
en naar beste weten trachtte te verrichten, die voortdurend poogde het personage te
benaderen en daar nu en dan ook in slaagde.
Thans echter zag men soms Hamlet zelf in Verkade, nam Verkades
Hamlet-overtuiging u onweerstaanbaar mee. Zóó was hij één met de figuur geworden.
Enkele zeer indrukwekkende, in de herinnering blijvende tafreelen om en nabij de
tooneeluitvoering voor den Koning en Koningin danken wij aan dezen groei in begrip
en macht van de hoofdpersoon, en kunnen het overigens slechts betreuren dat men
voor Shakespeare's schoonste werk niet de belangstelling over heeft, die ook het
minste van Wagner ten deel valt. Als men, gelijk dat bij de Wagnervoorstelling
geschiedt, den Hamlet eens kon zien in zijn geheel, vroeg beginnende en met groote
tusschenpoozen, onbekrompen gemonteerd naar het princiep, dat Verkade heeft
aangegeven, hoe anders zou dan de groote schoonheid, de ontzaglijke wereldwijsheid
nog op ons inwerken dan thans, nu een enkele haastige, zeer bekorte, zuinig
aangekleede opvoering al het uiterste is, waartoe ons tooneel, bij gebrek aan publieke
belangstelling, het brengen kan.
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En men is tegenover zulke feiten meer dan ooit geneigd het succes van den Adam
met twijfelachtig oog aan te zien. Zou een publiek, dat naar Vondel oprecht begeerig
was, voor Shakespeare zoo onverschillig kunnen zijn? is de gerechtvaardigde vraag.
Of waren 't bij den Adam maar omstandigheden buiten de zaak zelve, die het succes
maakten, dat later.... weer De Vrouw in 't Spel te beurt viel of een Gysbreght van
Remstel, mits hij op Nieuwjaar vertoond wordt?
Het beste schijnt maar geen al te groot vertrouwen te hebben in den kunstzin van
ons theaterbezoekend publiek en te bedenken dat operette en tingeltangel toch altijd
nog het meest trekken.
De schoone Slaapster. Verbeeldingsspel in 3 bedrijven van Herman Heijermans.
Van Herman Heijermans kan telkens weer vastgesteld worden dat hij nog in
gestadigen geestesgroei verkeert. In een werk als Ghetto mengt hij op nog onhandige
wijze zijn eigen subjectief gevoel met goed geobserveerde realiteit, maar in Ora ei
Labora, Op Hoop van Zegen en dergelijke stukken is hij daar bovenuit en geeft wat
men noemen kan zuiver objectieve werkelijkheid, terwijl alleen in de schikking der
gebeurtenissen zijn bijzondere bedoeling blijkt. In Allerzielen gaat hij dan weer een
stap verder. Daar mengelt hij het objectief geziene opnieuw met zijn
lyrisch-subjectieve gevoelens, maar nu heel anders dan in Ghetto. Hier stelde hij den
jongen Jood, - een schijnbaar objectief reëel personage - als zijn eigen spreektrompet,
die roepen moest wat Heijermans meende. In Allerzielen echter is hij zoo naïef niet
meer, doch maakt van zijn persoonlijke meeningen en gevoel symbolische figuren,
wat dan weer heel slecht met de overigens zoo ruig-echte realistiek der andere
personen stemt en het geheel alleronaangenaaamst ‘rammelen’ doet. Doch ook
hiermee was Heijermans' ontwikkeling geenszins geëindigd, zooals bleek door het
sprookjesspel Uitkomst, waar de auteur de verzoening tusschen zijn
werkelijkheidsbeschrijving en zijn ideëel wenschen en voelen trachtte tot stand te
brengen door het droom-intermezzo, dat immers van beide sferen in zich had en, zij
't dan ook meer schijnbaar dan in waarheid, de eenheid bestaan liet.
Thans echter heeft Heijermans ook den laatsten stap gedaan die hem van het
zoogenoemd realisme los moest maken door de gansche handeling en al de personen
in zijn nieuwste stuk uit de werkelijkheidsfeer te heffen tot een hoogere realiteit,
waarin het gebeuren een meer algemeene beteekenis verkrijgt en de personen meteen
tot typen worden. Daardoor is nu zijn werk gaaf gebleven en kon de auteur vrijelijk
en direct zeggen, door zijn personages, wat hem op het hart ligt. Hetgeen niet weinig
is. Al wat Heijermans, onder zoovele veranderingen van
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kunstenaarspersoonlijkheid, immer met gelijke sterkte heeft gehaat en liefgehad vindt
men in dit Verbeeldingsspel terug. Zijn anarchistische haat tegen het Gezag, tegen
elk gezag, verbeeld in den volksprediker en revolutionnair Sero tegenover den
tyrannieken en wellustigen Regent met den koud-formalistischen, harteloos
chicaneerenden rechter Jus. Der Boozen Macht en der Onschuldige Zwakken
Verdrukking staat hier lichamelijk verbeeld, terwijl de toestand nog verscherpt wordt
door 't feit dat de Regent eigenlijk Sero's droomerig onschuldig dochterken,
Droomelot, begeert en de vader het wanhopig aan moet zien, dat men in het recht
een voorwendsel vindt om haar wettelijk in Regents macht te brengen. Dat maakt
den toestand bijzonder hatelijk en zeker niet zonder dramatische werking op ons,
toeschouwers.
In het tweede bedrijf, wanneer Sero in den kerker midde! gevonden heeft heimelijk
met zijn dochtertje te spreken, blijkt ons dan Heijermans' vrijdenkersnatuur, zijn felle
afkeer van kerkgeloof, gelijk hij dat positief in Sero's vaderlijke vermaningen en
negatief in de absurde leeringen van den roomschen Pater uit.
En tegenover dezen dubbelen haat tegen Gezag en Kerk, staat Heijermans' liefde
voor het volk en het vertrouwen in zijn revolutionnaire zending, evenals het andere,
gansch algemeen gehouden. In dat droomerig kindje, wreed mishandeld door het
Gezag, groeit allengs de zelfbewuste, wilssterke vrouw, die in rustige geestdrift de
taak baars vaders om het volk tot inzicht te brengen overneemt, gelijk hij eens de
taak van zijn vader overnam. En daarmede is verzinnelijkt het onuitroeibare, trots
allen machtigen tegenstand en het, dooden der individuen, van het revolutionnaire,
dat wil zeggen het streven naar het ideaal, omdat dit even goed het leven zelf is,
omdat de zucht naar verandering niet minder wezenlijk is dan de zucht tot behoud,
zijnde beide de polen des levens, dat ook bestendige verandering heeten kan.
Hiermede meen ik de hoofdlijnen van Heijermans' nieuwste dramatische gewrocht
te hebben aangegeven. Het is - als gezegd - volkomen gaaf en één in zijn zorgvuldige
beelding van algemeenheden, maar sterk ontroeren doet het niet. Daartoe is 't toch
juist even te weinig realistisch gebeeld, is het te vaag gehouden en te duidelijk en
overwegend symbool. Heijermans bezit nog niet die zeer groote kunst van den
sprookschrijver, die het eenvoudig geval op zichzelf diep roerend maakt, zonder dat
daarbij de algemeene, symbolieke waarde wordt ingeboet. In Op Hoop van Zegen
raakte hij aan die grootheid zonder het eigenlijk te bedoelen, hier, waar hij er bewust
naar streefde, bereikte hij niet.
Maar dat zal wel komen. In zijn sterke evolutie is van dezen kunstenaar nog veel
te wachten. Wat men niet hoeft te wachten, maar al heeft, is echter de vaak zeer
geestige dialoog in dit stuk, die het aanhooren
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tot een prikkelend genoegen maakt. De heer De Vries (Sero) slaagde er meestal in
dat vernuft op zijn waarde te doen schatten en het gevoelige niet sentimenteel te
maken. De geheele opvoering bij de Ned. Tooneelvereeniging was trouwens een,
ook in uiterlijke aankleeding, zeer bijzonder verzorgde.
Ten slotte nog één opmerking. Is het niet zeer merkwaardig dat ook deze
kunstenaar, Heijermans, al meer van zijn eenvoudige werkelijkheidsbeelding
vervreemd raakt, om naar directere wegen van gemoedsuiting te zoeken? Wat toch
zijn populariteit en zijn triomf uitmaakte: het realisme pur et simple, hij wil 't niet
meer, hij verwerpt 't om zich te begeven op de hem vreemde wateren van allerlei
andere geestesvormen, wijl hij oprecht wil zijn en het leven in zijn fijnste essentie
benaderen.
Zoo moet en zoo zal het gaan met elken kunstenaar, die zich blijft ontwikkelen,
niet wijl het realisme iets minderwaardigs is, maar omdat het enkel moment kan zijn,
een station op den weg, dat eerst bereikten vervolgens weer verlaten wordt. De ware
kunstenaar toch blijft nergens bij, ook zijn wezen is bestendige verandering en aldus,
wel ver van 't hem kwalijk te nemen of te bejammeren dat hij zijn oude, beproefde
genre verliet, moet men het in Heijermans natuurlijk en gelukkig achten, dat hij nog
altijd streeft en zich verandert, ook al heeft hij de nieuwe vormen zijner uiting niet
dadelijk in zijn macht.
Aan dat oude en beproefd stevige station Realisme is de jonge schrijver Willem
Schürmann eerst aangeland. En hij heeft er zich op zijn gemak gelogeerd, kan men
zeggen, in zijn tooneelspel in 4 bedrijven, Veertig getiteld.
Hier is het Hollandsche realisme, de détailschildering à la Camera Obscura, die
nog immer ons publiek boven alles behaagt. Want er is niet alleen nauwkeurigheid
in en ‘stemming’ en ‘atmosfeer’, maar ook humor, zeer zachtzinnige, gemoedelijke
dwaasheid, die enkel verteederd doet lachen en niemand hoont of beleedigt. Het
gansche tweede bedrijf is van dien aard, voorstelling van een zeer
Rotterdamsch-Hollandschen familiekring, waar een babbelachtige, beuzelachtige pa
zijn dikke sigaar rookt, terwijl hij de effektenlijst afneust, maar onderwijl nog
gelegenheid vindt van tijd tot tijd zijn gewichtig woordje mee te praten in alle
belangrijke en vooral onbelangrijke huiselijke aangelegenheden. De mama zit
intusschen breedelijk achter het theeblad en prutst een handwerkje, al babbelend met
een jongere zuster of een dochtertje kapittelende, dat slordig of druk of idealistisch
of op eenige andere wijze excentriek gebleken is.
Ziedaar het echt Hollandsche, het ietwat bekrompene, maar toch zoo
knus-huiselijke, waar de verwanten wel veel kissebissen, maar toch ook niet zonder
elkaar kunnen omdat zij allen samen deelen zijn van de Gezelligheid, waarbuiten
een Hollander moeilijk leven kan.
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Als dan later een veel te oude ‘aanstaande’ met zijn veel te jong ‘meisje’ vrijen komt,
wint het tafereel aan pikante zottigheid, zonder aan familiale atmosfeer te verliezen
en hebben wij hiermee inderdaad een zeer goed stuk oorspronkelijk Hollandsch
tooneel genoten.
En dat is maar goed ook, want de geheele intrige, of wil men: de inhoud van het
stuk, is toch wel een beetje ijl en al te plechtig voorgesteld. Dat een heer van veertig
zich met een piepjong ding verlooft en die verloving weer verbroken wordt, is in 't
algemeen zoo tragisch niet. Eerst de bijzondere bewerking van 't geval door een
auteur zou dat diep treffend kunnen maken, máar zoover heeft Willem Schürmann
het niet gebracht. Schoon het nergens vervelend, ja, voortdurend onderhoudend is
voor Hollandsche menschen, die op vrijen en trouwen zeer verzot zijn, is er toch iets
ongewild kluchtig sentimenteels in den ernst waarmee de liefde van den
zwaarwichtigen Benting behandeld wordt. Van het tragisch karakter van dezen heer
vermocht de schrijver ons niet te doordringen en de heer Jan C. De Vos maakte het
eer erger dan beter door week, sentimenteel spel. Men kreeg een gevoel van opluchting
toen het onschuldige meisje genoeg karakter betoond had om het engagement
zachtzinnig te verbreken. Wat voor man zou het levenslustige kind gekregen hebben!
Aldus schiet het stuk in zijn bedoeling wel eenigszins mis, maar wij behouden
dankbaar (want wij bezitten zoo weinig goede oorspronkelijke stukken) de figuur
van het naïeve meisje (zeer goed verbeeld door mevr. Braakensiek) en de
tweede-grondsfiguren van Pa en Ma, als ook van het adelborstje, die tezamen een
aantal tafreelen vormen, waar mee men zich voortdurend genoegelijk bezighoudt en
ondertusschen zijn Schepper dankt dat men Hollander is....
Omdat het nl. lang niet vast staat, dat ook buitenlanders dit zoo zouden kunnen
meegenieten.... tot hunlieder eigen schâ, voorzeker.
FRANS COENEN.
***

Gerard Ceunis, De gevangene Prinses.
Stille tragedie in drie bedrijven.
Antwerpen, Boekhandel ‘Flandria’.
De heer Ceunis, een jong Vlaamsch schrijver, heeft een treurspel willen schrijven
en daarvoor als model gekozen de drama's van Materlinck. Het ‘stille’ van de bedoelde
tragedie herinnert aan het ideaal, door Materlinck zich zelven eens gesteld, maar
waaraan hij ontrouw geworden is, zoodra hij het publiek in een schouwburg wenschte
te bereiken. Nu behoeft het wel geen nader betoog aan welke gevaren iemand
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zich blootstelt als hij op deze wijze aan 't werk tijgt - en de jeugdige schrijver is er
dan ook deerlijk de dupe van geworden.
De gevangene Prinses heeft als alle literaire namaak niets anders dan iets van het
uiterlijke van 't bewonderde. Hij zoekt het in 't vage, in het romantische, in het
dichterlijke, zonder dat hiervan de wérking uitgaat, die de bekoring is en blijft van
Maeterlinck's suggestieven dialoog. Ontleed een der eerste drama's van Maeterlinck
- wat heeft het gegeven weinig te beteekenen, maar hoe wordt het schrale van den
inhoud, de oud-romantische inkleeding tot iets bizonders door het diepzinnige,
wonderbaar ontroering-wekkende van den dialoog in volschoone, muzikale taal.
Doch waar juist dat ontbreekt - het onomschrijf bare dat het ware kenmerk is van
een hoogst oorspronkelijk talent, - daar wordt het afgeziene uiterlijke middel bij den
nabootser niets dan een ziellooze manier. Een voorbeeld slechts. We weten welke
verschillende uitwerking in den dramatischen dialoog de herhaling heeft, al naarmate
de dramaticus er zich van bedient. Ze kan zeer komisch en diep tragisch zijn. Bij
Maeterlinck suggereert ze veeltijds het geheimzinnige, krijgt het woord bij de
herhaling al een anderen klank, opent het onvermoede uitzichten, wekt het plotselinge
ontroeringen. Hoe? Waardoor? We kunnen zeggen wat Maeterlinck zelf van Ibsen's
dialoog zei, dat de Meester over veel wonderbaars beschikt, dat geen ander benaderen
kan met zijn begrip.
Doch wie dat wonderbare niet bezit en zich van uiterlijk hetzelfde middel bedient
zal treurig bedrogen uitkomen.
De heer Ceunis heeft zich van Maeterlincksche requisieten voorzien. Een
koninklijke burcht, een toren, een bosch, een vijver, zwanen, waterlelien, en wat dies
meer zij.
De hoofdpersoon is prinses Vanna: de schrijver steekt het niet onder stoelen en
bauken! En die Vanna heeft een bijeenkomst bij avondschemering met prins Palemon.
Zij zijn kinderen van elkaar vijandige koningen en krijgen - gelijk het in de romantiek
betaamt, - dèrhalve elkaar lief.
We hooren ze bij dien romantischen vijver praten. In dezer voege:
PALEMON. Prinses Vanna?
VANNA. Prins Palemon?
PALEMON. Palemon, zeg! Wilt ge?
VANNA. Palemon? Ja, ik wil....
Suggestief moge dit wezen - of 't aan des schrijvers bedoeling beantwoordt is een
tweede. Maar we gaan door.
PALEMON. Kwaamt ge hier mijmeren, Vanna? prinses Vanna?
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VANNA. Ach! Ik ben droevig.
PALEMON. Droevig?.... Ach! waarom?
VANNA. 'k Ben droevig omdat 't avond wordt....
PALEMON. Omdat 't avond wordt?....
Hier voelt men op hoe glibberig paadje de auteur loopt. In welken toon moet na al
dat herhalen Palemon zijn laatste vraag zeggen? Moet het, als van iemand die eigenlijk
niet recht weet welk soort van belangstelling van hem gevraagd wordt? - mag het
verwondering wezen? of alleen een beleefdheidsherhaling?
VANNA. Omdat de zonne zoo bloedig was!....
PALEMON. O! omdat de zonne zoo bloedig was?....
Palemon is er bijna achter. ‘O!’ klinkt als: Aha! Maar beleefdheidshalve - hij mocht
het nog eens mis hebben! - spreekt hij met een vraagteeken en tittels. Vanna kàn nog
wijzigen als ze dat verkiest.
Men voelt dat het hapert en ook.... waardoor.
Duidelijker nog in dit brokje:
PALEMON. ....Hebt ge geen heimwee?
VANNA. Heimwee?.... Misschien.... Ach ja!.... Heimwee? 'k Heb....
Neen! 'k Heb geen heimwee.
We willen niet onbescheiden zijn, maar gesuggeerd wordt hier - door dat
beschroomde: ‘'k Heb....’ - de vraag: wàt het lieve prinsesje dan toch wel hèbben
mag als 't geen heimwee is?....
Palemon voelt dat echter niet, blijft aan heimwee gelooven.
We kunnen hiermee volstaan, en waarschijnlijk had ik zelfs nog dit weinige over
de dramatische proeve van den heer Ceunis voor me gehouden, ware het niet, dat ze
voorafgegaan wordt door een Inleiding van den volijverigen heer André de Ridder,
die zich aangegord heeft om onze belangstelling te wekken voor Vlaamsche schrijvers
en Vlaamsche letteren.
Eerlijkheidshalve dient erkend dat de heer De Ridder er wat mee in gezeten heeft,
toen de heer Ceunis hem om een Inleiding vroeg. En hij begint dan ook met een
captatio benevolentiae in den vorm van een verontschuldiging. Hij - De Ridder, jong
en zonder autoriteit - hij, vrij van alle autogobisme (het woord is van den heer De
Ridder) - wat zal hij.... enz.
Hij wil dan ook enkel ‘meer als kameraad dan als rescencent’ (de spelling is van
den heer De Ridder) de lezers laten weten dat hij met pleizier de tragedie las en zich
over de uitgave zeer verheugt.
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De heer De Ridder houdt van 't werk zijns vriends Gerard Ceunis. Dat kan niemand
hem kwalijk nemen. Maar een tweede is, of die vriendschap hem geen kwade parten
speelde toen ze hem op deze wijze getuigen deed. Hij heeft in Ceunis zelf een navolger
herkend en gevreesd dat men zijn jongen vriend ‘zeker zal trachten trachten dood te
slaan met den naam Maeterlink’ (de spelling is van den heer De Ridder). ‘De invloed
van Maeterlink deed zich overwegend op U gelden’.
Een blz. te voren heeft hij al getuigd:
‘Alle naturalisme blijft natuurlijk van zoo'n stuk verre. Integendeel’. Welk
‘integendeel’ op velen met mij wel 'n zeer ongewild komischen indruk maken moet.
En om nu de bizondere waarde van een stuk als deze tragedie duidelijk aan te
toonen, laat hij zich verleiden tot een uitwijding over de Vlaamsche letteren, die me
uiterst bedenkelijk lijkt.
Ziehier:
‘De beteekenis van ‘De gevangen Prinses’ moet heel anders aangezien worden
hier in Vlaanderen, dan bijv. in Frankrijk. Onze kunst is, in 't algemeen, nog te grof,
te realistisch gemeen, nog te weinig geciseleerd te weinig aristocratisch. Vooral ons
tooneel lijdt aan een sterkgeaccentueerde een eenzijdige platheid’.
Hier even de opmerking dat de schrijver een bladzij vroeger het stuk voor het
tooneel ongeschikt verklaard heeft. Dat kon dus in dit verband onbesproken blijven.
‘“De gevangen Prinses” is zoo wat aangekomen in ons Vlaanderen lijk een heel-mooi
droom-meisje, midden in een troep lompe boerinnen’.
‘Maar, mijn beste Ceunis, omdat uw meisje zoo fraai, zoo teer is, zoo
broos-miniaturisch in haar wazig feeën-kleed, zal men het misschien ruw wegduwen.
't Is duidelijk dat een boek lijk uw ‘Gevangen Prinses’ niet moet gelezen worden in
den gemoedstoestand en beoordeeld met de princiepen, waarmede een roman van
Streuvels of Teirlinck.... worden gelezen of bekeurd’.
Genoeg, dunkt me.
We kunnen er nota van nemen dat de heer André de Ridder, die er naar getracht
heeft kunstenaars als Streuvels en Teirlinck, - om maar bij de hier genoemden te
blijven - in hun omgeving en interieur te doen kennen, die geestdriftig getuigd heeft
van een artistieke herleving der Vlaamsche letteren, thans, om een achtergrond te
hebben waartegen het bewonderde teere prinsesje in al haar gratie en graciliteit
gunstig uitkome, de Vlaamsche letterkunst van dit oogenblik als ‘te grof en te
realistisch-gemeen’ voorstelt.
Is het niet zijn eigen schuld, indien we de geestdrift gaan wantrouwen, waarmee
hij vroeger van verschillende uitingen van herleefde Vlaamsche
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kunst heeft getuigd en waarmee hij dat nu eveneens doet van dit bloedarme produktje?
Teìrlinck, Van de Woestyne, Vermeylen te realistisch-gemeen?.... Buysse en
Streuvels te grof!....
Als de heer De Ridder na zijn geestdrift weer tot bezinning gekomenn is, zal hij
zich zelf niet afvragen: ‘hoe heb ik zulke enormiteiten ooit kunnen neerschrijven!’
en boetvaardig 't hoofd buigen?
Ik hoop 't van harte voor hem. Hij wrijve zijn oogen eens duchtig uit om 't verschil
te leeren zien tusschen waarachtige aristocratieen.... snobbisme in de kunst; hij zende
niet meer, gelijk ditmaal, de ‘kus’ van zijn geestdrift naar het ‘pure’ voorhoofd van
een anemiek prinsesje, maar beware zijn vereering voor de gezonde, krachtige
Vlaamsche kunst, in vollen bloei hem tegenstralend van verschillende zijden.
*

**

G.L. Gonggrijp Jr, Het eerste Levensdal.
Een lyrisch drama.
Amsterdam, W. Versluys.
't Komt me voor dat Hel eerste Levensdal niet alleen een lyrisch, maar ook een
symbolisch drama wil zijn, van zeer algemeene strekking.
Niet symbolisch, gelijk dat elk kunstwerk, elk drama is, waaruit we vanzelf boven
de handeling, boven de conflicten, boven de catastrofe, de treffende, ontroerende of
verblijdende idee zien, waar dus het gebeurende alleen het de zinnen boeiende
uiterlijke beeld beduidt, - neen, symbolisch als met voorbedachten rade, waarbij de
namen zelve de zinnebeelden als tastbaar voor ons zetten, zoodat het groote
verwantschap toont met de allegorie.
Nu is de allegorie een kunstsoort die weinig bekoring voor me heeft. Ze geeft me
te veel. Zij maakt het te gemakkelijk. In plaats van onzen geest gelegenheid te geven
‘etwas hinein zu phantasiren’, snijdt ze daarvoor de gelegenheid af.
We willen nu eenmaal zoo graag van het bizondere naar het algemeene, van het
geval naar de idee. En we hebben daarvoor noodig vrijheid van fantazie. Groote
tragici gaven een bepaalde fabel met bepaalde, zus en zoo heetende personen. En
elke volgende eeuw heeft de vrijheid gehad om over hun werk zich een eigen opvatting
te vormen van het algemeene dat als quintensens daarin aanwezig was. Dat is juist
de groote bekoring en de voorwaarde voor onsterfelijkheid.
Maar als iemand voorschrijft iets bepáálds in zijn werk te vòelen, iets door hem
bedoelds er bij te dènken, dan keert hij de zaak om, vervult averechts zijn
kunstenaarsplicht, verbizondert hij het algemeene, verlaagt

Groot Nederland. Jaargang 8

252
hij de idee tot een geval, en moeten wij onze fantazie de wieken korten, wat een heel
verdrietig werk is.
Soms - en dat is gelijk ik zal aantoonen hier het geval - heeft een beeldenspel als
elke allegorie uitteraard is, nog het bezwaar dat we gissen moeten naar de beteekenis.
Daardoor wordt dan niet alleen op onze verbeelding of ons gevoel beslag gelegd,
ook nog een beroep gedaan op zekere scherpzinnigheid die met kunstgenot niets
heeft uit te staan. Intellectueel genoegen kan kunstgenot verhoogen, maar niet het
alleen schrander gissen dat bijv. ook noodig is bij de ontcijfering van een rebus.
De heer Gronggrijp nu stelt ons zijne personen voor als: J u v e n i s , V i g o r zijn
vriend, z i j n Va d e r , z i j n M o e d e r , z i j n Z u s t e r s , S o m n i a en Haar
Broeders.
Juvenis oftewel de Jongeling wordt uit zijn ouderlijk huis geroepen door zijn vriend
Vigor oftewel de Kracht, voor wien Juvenis' oudste zuster lang niet ongevoelig blijkt.
Hem volgt hij ten strijde, het leven in dat roept. Geen beden van zijn ouders kunnen
hem weerhouden.
In 't 2e bedrijf ziet hij terzij van den weg op een lentemorgen een meisje dat
bloemen begiet en zingt. Zij heet Somnia en hij wordt zóo door haar bekoord, dat
hij na heftigen twist met Vigor, die hem verrader scheldt en ter aarde werpt, bij haar
blijft, en.... inslaapt.
Een volgend tooneel speelt in het najaar. Juvenis blijkt in den tuin van deze Armida
gebleven te zijn, heeft haar nog dikwijls de bloemen zien begieten. Toch is hij critisch
geworden. Zij is hem te wuft.
Alles wat licht
En mooi en zacht is, hebt gij lief. Gij gaaft
Ze ook altijd water - gaaft gij ze ooit een traan? Ik meen, de bloemen die gij hebt verzorgd
En die verdorden?

Somnia dreigt hem dat ze wegvluchten zal als hij somber is, en dan noemt hij haar
zijn:
klein, wit vlindertje,
Dat slechts in bonte zonneschijn kan leven.

waarop zij haar broeders wil roepen om ‘nieuwe spelen’ te verzinnen. Maar nu komen
Juvenis' Zusters en ook Vigor weer op, de laatste door 't leven gewond. En hij weet
Juvenis opnieuw tot deelnemen aan den strijd te bezielen.
Als Somnia mee wil.... Maar zij krijgt van haar ouders geen verlof: zij is ‘te jong,
te zwak nog voor het leven.’
Zoodat het einde is dat na nog heel wat bespiegelende zangen Vigor met Juvenis
èn de Oudste Zuster heengaat.
Eerlijk gezegd - 't begon me wat te warrelen.
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Want - wie of wat is S o m n i a ? .... Dat dienen we te weten.
Is het de Slaap: door Virgilius eens de ‘sombere’ genoemd. Zeker niet.
Is het het ijdele gedroom der jeugd een ganschen zomer door van schoone
zonnedagen? Daar lijkt zij het meest op. Maar wie zijn dan haar vader en haar
broeders? wat beteekent het bloemen-gieten? Want eenmaal aan 't allegorizeeren,
willen we er 't fijne van weten. Wie is - om nog iemand te noemen - Juvenis' Oudste
Zuster? en waarom is juist zij de Geliefde van Vigor?
Ik kom er niet achter, en dat verstoort mijn stemming.
Trouwens, ook in de uitingen der personen is iets zoo geheimzinnigs, dat de
woorden als een wonderlijk klankengerucht aan me voorbijgaan. Zoo begint, als
Juvenis moedeloos wordt over 't niet mee willen van Somnia, Vigor opeens in strofen
te spreken, in dezer voege:
In de glanzing der diepe gedachten;
Op den onvoelbaren grond
Van 't wondervol menschenhart;
In huilende herrefstnachten
En zomersche morgenstond,
In wat ons verblijdt en ons smart;
In de duistere, wintersche hemelen
En 't wolkenloos-zonnige grauw;
In de straten der steden die wemelen
Van menschen en menschelijk grauw;
In de winden der aard' en de stroomen,
In stormen, verlangens en droomen, Leeft en ademt....

Ja, wat? Wat leeft en ademt in al deze opgesomde heterogene zaken, die stellig nog
met tientallen vermeerderd kunnen worden? Als het rijm niet een schalk was, zoudt
gij, schranderste der lezers, 't niet in zessen raden.
Leeft en ademt e e n v r o u w .

Een vrouw leeft en ademt in.... lees het nu nog eens aandachtig over.... in dat alles
tot zelfs ‘in de winden der aarde’, - wèl te onderscheide van ‘de stormen’ van den
volgenden regel - in de stroomen, verlangens en droomen... .
Wèlke vrouw?
Wie noemt haar? Is zij het Komende?
Is zij 't mysterische zaad
Van een schoone toekomstigheid?

Als Vigor 't niet weet, die zooveel van haar vertelt, wie dan?
Is zij de vagelijk-droomende
Glans van een dageraad,
Met diepe begeerte verbeid,
Maar ver nog sluimerend achter
De kim, een verwachting van dag?
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Alleen de eenzame wachter,
Weifelend, riep: Ik zag....

Waarom weifelt die wachter nog, als hij g e z i e n heeft?
Wij hoorden en midden in vreeze
En droefenis blijft ons wezen
Gekleurd door een wonderen lach.

Genoeg.
We hooren hieruit dat de heer Gonggrijp zich een zeer vloeiende versificatie heeft
eigen gemaakt. Hij steekt nu en dan Ten Kate naar de kroon.
We kunnen ons op goed geluk overleveren aan de rhytmische deining van zijn
lyriek, gevaar is er niet bij, en er bestaat zelfs kans dat Somnia niet terug schrikt om
ons te vergezellen.
Ik spaar me de moeite den inhoud van het Derde Bedrijf te vertellen, zie er trouwens
niet goed kans toe.
Doch laat ik den dichter de eer geven die hem toekomt. Er is veel ernstig bedoelen,
veel liefde voor schoonheid, veel goeden wil in dit jonge werk. Als dáarnaar de
waarde kon bepaald worden, dan zou het stellig met lof genoemd worden.
*

**

J.B. Meerkerk. De jonge Priester.
Tooneelspel in 4 bedrijven met een Voorspel.
Sappemeer. Borgesius & Zoon.
Den heer Meerkerk is doorzettingsvermogen niet te ontzeggen. Sedert, naar ik meen,
één tooneelstuk van zijn hand de planken bereikte, laat hij zich niet meer uit het veld
slaan. Het komt me voor dat in een reeks van jaren heel wat stukken 't tot de brochure
en niet verder gebracht hebben, en ik vrees dat het boven genoemde hun lot zal
deelen.
't Ligt werkelijk niet aan 't gegeven.
Een jonkman is door een gelofte zijner moeder toen hij zwaar ziek was, verplicht
priester te worden. Eerst meende hij daarvoor roeping te hebben, maar na eenigen
tijd bleek hem dat een dwaling. Hij kreeg een meisje lief en zij hem. Hij kwam nu
op zijn besluit terug. Maar zijn moeder kon op haar sterfbed geen rust vinden, en het
gelukte haar dien bijna afvallige opnieuw aan de kerk te binden.
Zoo leert ons het Voorspel.
De jonge priester die zijn ambt streng opneemt maar aan de moderne ideeën van
sociale menschenliefde, door zijn niet geloovigen halfbroeder verkondigd, het oor
leent, komt in conflict eerst met den boven hem
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gestelden pastoor, dan met een rijken fabrikant, die zijn werkvolk op grove wijze
exploiteert en.... ook vruchteloos het hof maakt aan des priesters vroegere geliefde.
Zij kan hem niet vergeten, zijn daad niet vergeven.
Dit bijeen geeft aanleiding tot allerlei botsingen. Het dramatisch element is sterk
genoeg. En toch.... boeit het drama niet, lijkt alles te opzettelijk, te gewild. De
personen hebben te weinig èchte menschelijkheid, zoodat als aan het verpletterende,
zeer tragisch bedoelde slot waar de jonge priester zich buigt over 't lijk van het
minnende meisje, de tooneelaanwijzing vermeldt: Verbijsterd staan de anderen, wij
dat zonder eenige aarzeling aanvaarden.
't Is verbijsterend. En 't zou moeten zijn: aangrijpend en ontroerend....
*

**

J.H. Speenhoff, Zedespelen.
Rotterdam, W.L. & J. Brusse.
De bekende dichter-zanger heeft, geruimen tijd geleden, een aardig blijspel
geschreven, - getiteld Een kus en met goed gevolg vertoond door het gezelschap-Van
Eysden, - dat hoop gaf op meer werk van hem in datzelfde genre.
Hij vervulde totnogtoe de daarin vervatte belofte niet, en ik betwijfel dat de vier
kleine boekjes, thans gepubliceerd, zijn naam als tooneelschrijver veel ten goede
zullen komen.
't Zijn grepen uit het leven van alle dag, maar hij is te dicht aan de oppervlakte
gebleven, greep niet diep genoeg. Personen en toestanden interesseeren maar matig,
de behandeling heeft weinig markants.
Heijermans is in zijn kleine stukken veel pittiger.
De Bosdokter voldeed mij het best. De titels der andere een-akters zijn: Loe, Het
ploertje en Een vrije vrouw.
*

**

Frederik van Eeden, De Idealisten of het Beloofde Land. Tooneelspel in
vier tafreelen.
Amsterdam, W. Versluys.
Van Eeden heeft - duidelijkheidshalve? - zijn spel Het Beloofde Land nèg een titel
gegeven. We kunnen het stuk, in onzen vorigen jaargang verschenen, aan onze lezers
bekend achten, en even na de eerste vertooning in 1908 heb ik mijn oordeel erover
hier gepubliceerd, zoodat ook critiek thans overbodig is.
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De schrijver toont zich in zijn Voorwoord lang niet tevreden over de Nederlandsche
tooneelcritiek. Over 't Beloofde Land werd z.i. ‘louter malligheid’ geschreven. Over
critiek valt moeilijk te twisten. Dat de schrijver meent ook in 't Beloofde Land een
goed tooneelwerk gegeven te hebben: niemand zal lust hebben tegen die m e e n i n g
op te komen. Hij is een te ernstig man en artiest om bij het aanbieden van zijn werk
niet te goeder trouw te handelen. Dat hij recht heeft te klagen over gebrek aan
onbevangenheid bij een deel der critici, als 't zijn werk geldt, - bij de beoordeeling
van IJsbrand en van zijn laatsten dichtbundel heb ik op dit zelfde gewezen.
Maar.... juist omdat hij spreekt van ‘malligheid’, ‘misverstand’, ‘domme
onhebbelijkheid’, ‘onnoozelheden’ enz. had ik deze uiting van geprikkeldheid liever
gemist.
De tijd zal richten.
W.G.v.N.
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Martia.
Door Louis Couperus.
I.
De dichte menigte woelde over het Forum. Het waren de kalenden van Januari, maar
geen feeststemming doorjubelde de atmosfeer. De zon had dien morgen eerst fel
verblindend geschitterd langs de duizende marmeren zuilen, de marmeren muurvakken
der tempels, langs de tallooze eerebeelden, over de verguldbronzen quadriga's op
eerebogen; plotseling, onverwachts, stak felle wind, huiveringwekkend klagende,
op, en de hemel bedekte zich met met een dikke bank donkere wolken, laag en zwart.
Het was vreemd, dat boven het Capitolium arenden en valken in kringen rondvlogen,
onophoudelijk, onophoudelijk door; uit de opeengepakte menschenmassa's in het
Forum wezen naar die vogels duizende vingers en maakten naar hen afwerende
bewegingen van bezwering.
In de wemelende dichte menigte drongen de Romeinen in elkaâr op, vertrapten
elkaâr, oogenpuilend van angst, lijkbleek van angst, onder de huiverdonkere wolken,
waartegen de vreeslijke vogels draaizwermden.
- Zie de vogels! Zie de vreeslijke vogels! riepen, door elkaâr, de Romeinen, rillend
van den plots kouden wind, rillende van angst en van huiver.
- Het zijn de brandstichtende vogels! gilden de vrouwen. Rome zal vernietigd
worden door brand! Het zijn de vogels, die brand stichten en spellen! Wij hebben ze
altijd gezien, als Rome brandde! Wij zagen ze, toen het Huis van Vesta en de Tempel
brandden! Toen de Vestalen het altijd onzichtbare Palladium zichtbaar voor allen
redden, en het droegen door Rome's van vuur zengende straten, om het te bergen in
het Palatium!
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- O vreeslijke dag, dag van onheil! Dag van onheil!! schreeuwden, handen op, en
met vingergebaar bezwerend, de Romeinen. Wat wacht ons, wat wacht ons van
daag!?
Langs de Sacra Via schenen priesters te zoeken over het vierkante plaveisel en
wezen op de straatsteenen naar sporen.
- Zie! riepen zij. De goden zijn hier voorbij gegaan! Het zijn de voetstappen van
de goden! Het zijn in de stof en de modder grootere voetstappen dan die der
menschen! Het zijn de voetstappen van de goden!
- Van het heiligdom van Janus zijn de poorten uit zichzelven opengesprongen!
- De marmeren Anubis, met den hondenkop, heeft bewogen en schrikkelijk geblaft!!
- De bronzen Herkules in de portiek van Minutius heeft een vocht uitgestoomd,
als zweette hij!
- Een uil is gevangen boven het dak van de slaapkamer des keizers!
Een hevige beroering ging door de menigte, terwijl overal, van mond op mond,
de kreten en uitroepen klonken. De Romeinen dachten, dat het einde hunner stad
nabij was: alle voorteekenen spelden een naderend onheil, een dag van verschrikking,
de vernietiging wellicht van Rome door brand. En zij herinnerden zich den vreeslijken
brand, enkele jaren geleden, toen de Vestalen gedwongen waren het Palladium,
zichtbaar voor aller oogen, te redden, toen de tempel van den Vrede, - een der rijkste
tempels van Rome, waar de Romeinen vaak in bewaring gaven het kostbaarste wat
zij bezaten - een prooi was der vlammen geworden, zoo dat tal van burgers in armoede
werden gedompeld. Die brand was niet te blusschen geweest. Die brand was als
bovennatuurlijk geweest, een straf van de goden. De Romeinen vreesden een herhaling
van die gruwelijkheid.
Over geheel de stad, in alle fora en bazilieken, was de koorts van dien angst, op
dezen dag, die anders een dag van blijde feestelijkheid was, waarop men bij elkander
bezoek aflegde, elkaâr heilwensch toebracht, geschenken wisselde. Toch, trots de
koorts en den angst, stelde men zich op om den keizer te zien, die in ceremonie naar
den tempel van Jupiter Capitolinus zoû gaan, waar de twee nieuwe Consuls zouden
de eeden afleggen, vóor hun waardigheid te aanvaarden. Maar men wist niet waar
de keizer
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was. Gerucht ging om, dat de keizer niet den nacht had doorgebracht in het Palatium,
maar in het Gymnazium der gladiatoren, en dat hij niet met het purper, maar in de
wapenrusting der zwaardvechters, of wellicht wel naakt en met het leeuwenvel van
Herkules, zich vertoonen zoû gedurende de plechtigheid, die men verwachtte.
En terwijl over de plots donkerende lucht de arenden en valken - aangevlogen van
waar wist niemand, - krijschende rondzwermden boven het Capitolium, terwijl de
priesters de voetstappen wezen der goden, en in de dringende volksmassa de angst
huiverde voor het naderende en nog niet geopenbaarde onheil, rijden zich, angstig
maar kalmer toch, vele burgers langs de straten, om den plechtigen optocht des keizers
te zien.
Maar de uren gingen voorbij, en de poorten van het Palatium bleven gesloten.
In koorts en angst en afwachting en huiverige onzekerheid ging de morgen voorbij.
De keizer vertoonde zich niet.
De nieuwe Consuls vertoonden zich niet.
Boven het Capitolium, krijschende, cirkelden de verschrikkelijke vogels....

II.
Dien vorigen avond, aan het banket ten Palatium, was de keizer Commodus
verschenen in een lang zijden, met goud bestikte Perzische tunica, maar over zijn
schouders het Herkulische leeuwenvel hangende en de leeuwenkophuid met de
vreeslijke tanden als getrokken over zijn met goudpoeier bestrooide heel blonde
krullen. Hij had in den arm getorst de Herkulische knots, maar van goud, massief,
en schitterend van klonters juweel. Hij was middelmatig van lengte, maar breed en
gespierd als een athleet, die zoon van den Filozoof, van keizer Marcus Aurelius. Zijn
trekken waren regelmatig, maar zijn oogen staarden vaak met een vagen, idioten
blik; zijn mond had een wreeden grijns. Om een gezwel tusschen zijn beenen, liep
hij soms moeilijk, niettegenstaande al zijn oefening des lichaams en behendigheid
als boogschutter en spietswerper. Parthiesche spietswerpers en boogschutters waren
zijn meesters geweest, maar hij overtrof ze allen. Rome had hem gezien in de arena,
gevende zijn volk een schouw-
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spel wonderbaar; Rome had hem gezien, treffende herten en exotiesch hoornvee: de
Getulische geit ORYX, die éen horen draagt; Rome had hem gezien, treffende met
bliksemsnelle pijl op pijl en spiets op spiets beren en panthers, de een na den ander,
onfeilbaar: nooit mikte hij tweemaal op het zelfde doel; treffend waren alle zijn
schoten en worpen. Nauwlijks sprong het wilde beest de arena in, of Commodus trof
het in het hart.
Nooit elders dan in het hart. Van alle oorden voerde men de beesten aan, de
olifanten van Indië, de nijlpaarden en rhinocerossen van Afrika, de wilde buffels van
het land der Sarmaten, de vermillioen geschilderde struisvogels van Mauretanië, die
de keizer in hun ijlende vlucht trof in den hals, waarna zij, al getroffen, nòg
voortijlden, omdat hun vleugelen, opengespreid, waren als zeilen, gezwollen van
den wind hunner vaart. Honderd leeuwen trof de keizer eens, in enkele oogenblikken,
met niet meer dan honderd werpspietsen. Geen enkele had hij doelloos geworpen.
Met de beroemdste gladiatoren mat zich de keizer. Hij doodde ze zoo hij verkoos.
Hij droomde zich die glorie van de uitstekendste gladiator zijns tijds te zijn.
Zeshonderd-twintig maal won hij zich den eerenaam van: de Eerste der Secutoren1).
Hij noemde zich in die glorie met de namen van de beroemdste hunner, vooral met
den naam van Paulus. Hij noemde zich niet meer Commodus, zoon van Marcus
Aurelius: hij noemde zich Herkules, zoon van Jupiter. Hij veranderde de namen der
maanden: Augustus noemde hij Commodus; September Herkules; October de
Onoverwinlijke; November de Zegevierende; December de Amazone, naar Martia,
die hij beminde en gaarne zag in der Amazonen gewaad. Op den kolossus van de
Zon, waarop Nero een hem gelijkenden gouden kop had geplaatst, plaatste Commodus
een gouden kop, hèm gelijkende. Zijn hoogmoed was zonder grenzen, maar zijn
hoogmoed was alleen om zijn kracht, zijn behendigheid en zijn worstelkunst. Hij
had geen anderen hoogmoed: uit scherts, de bordeelen afloopende, bood hij als een
slaaf in die bordeelen het waschwater aan.
In de bekrompenheid van zijn verstandelijkheid waren alleen zijn hoogmoed en
wreedheid ontwikkeld. Hij spleet eenmaal met zijn zwaard de buik open van een
zeer vetten man, om

1) ‘SECUTOR’ was de gladiator uit het reserve-corps, die alleen optrad tegen overwinning behaald
hebbende zwaardvechters.

Groot Nederland. Jaargang 8

261
diens ingewanden te zien uitvloeien.... Hij haatte wie voornaam uiterlijk had en liet
die ombrengen. Hij noemde zijn ‘eenvoeten’ hen, wie hij een voet liet afhakken en
lachte dan, dom en wreed. Hij beval in tegenwoordigheid van heel het Hof, zijn
praefectuspraetorio Julianus, getogaad, in den vischvijver te smijten, opdat de murenen
hem zouden verslinden. Hij beval, dat de mysteriën van Mithra gevierd zouden
worden met werkelijke menschenofferen: die offers waren voorheen niet meer dan
symbool.
Deze halve-idioot en werkelijk bovenmenschelijk sterke athleet, die keizer van
Rome was, werd bemind. Hij werd bemind door een vrouw, die hem afgodiesch lief
had met heel haar ziel, met heel haar lichaam. Hij werd bemind door Martia, die hij
zijn Amazone noemde. Zij was onder de honderde bijzitten ten paleize, gekozen
zoowel uit matronen van Rome, uit Aziatische aanzienlijke familiën, uit meiden en
lichtekooien, als de gemalin van den keizer, als de keizerin zelve. Men noemde haar
niet Augusta, men droeg niet op bronzene schaal het vuur voor haar uit, maar deze
eer uitgezonderd, werd zij beschouwd als de keizerin.
Zij was groot, en glanzende mooi. Haar godinnelijf was volmaakt van schoonheid
en niet verweikbaar in welke lust ook. Zij was alleen zwak voor den keizer. Zij stond
hem alles toe, zij duldde in hem alles. Zij had zijn meesteres kunnen zijn, zij was
zijn slavin. In haar vorstelijk schoon lichaam gloeide een groote, glanzende ziel. Er
was geen kleinheid in haar, er was in haar ziel geen schaduw: alles was er groot en
glanzend. Haar liefde voor den wreeden en sterken idioot was immens en eenig. Hare
liefde was alles in haar en nooit had zij een ander bemind. Haar liefde was een glans
in haar ziel, en alles in haar ziel glansde in dien gloor, als ware haar ziel een tempel
geweest, waarin éen enkele god hel straalde.
Zij had zich haar minnaar geheel gewijd, zich hem zonder voorbehoud geschonken.
Wat hij vroeg en eischte, schonk zij, mild. Alle de bloemen van haar bloeiende
lichaam gaf zij hem; zij bloeide voor hem, zoo als de aarde bloeit voor de zon.
Waarom zij hem zóo beminde? Wie weet waarom een vrouw bemint! Wiè weet,
waarom deze vorstelijke ziel in dit goddelijke lichaam een idioot, die sterk was en
wreed, beminde met een eenige, immense, hel glanzende liefde? Een vrouw bemint;
zij weet niet waarom; het is haar plicht, haar taak, haar noodlot, haar geluk en haar
ellende.
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De goden beschikken voor wien zij bemint; de goden beschikten voor, dat Martia
Commodus beminde, den idioot, den gladiatorkeizer van Rome, met zijn regelmatige,
stomme gezicht, en het gezwel tusschen de beenen, den zoon van Marcus Aurelius,
maar den zoon ook van Faustina.
Zijn moeder had hem gebaard na een vreeslijken zielestrijd. Faustina had
Commodus gebaard na een strijd in haar ziel en een heftige beroering in haar
hysterische bloed. Eenmaal, toen een troep gladiatoren voorbij ging, had zij er eén
opgemerkt en was haar bloed in vlam geslagen. Zij wilde dien man en kreunde hare
nachten lang in onbevredigde razernij. Zij streed. Zij wierp zich aan Marcus Aurelius'
voeten en, wringende over den grond, bekende zij haar gemaal wat zij leed en wat
zij wenschte. De keizer raadpleegde Chaldeeuwsche priesters en wijzen. Zij rieden-aan
den gladiator te dooden, opdat de keizerin, na zich gebaad te hebben in het bloed
van den man, dien zij wenschte tot ziek wordens toe, weêr vrede zoû vinden in de
liefde van haar gemaal. Zoo gebeurde het. Maar de keizerin, na het purperen bad,
verbeeldde zich in de armen van haar gemaal de liefde te ondergaan van den gladiator.
Zij baarde Commodus, die meer een zwaardvechter was dan een prins. En sedert
zocht het ziedende bloed der ongelukkige vrouw te vergeefs, te vergeefs, bevrediging
in de armen van matrozen en gladiatoren.
Toen de keizer dien vorigen avond in Perzische tunica, het Herkulische leeuwevel
om, den kophuid over zijn hoofd als helm getrokken, verschenen was aan het banket
ten Palatium, gegeven ter viering van den laatsten avond des jaars, scheen hij idioter
dan ooit, verbeestelijkt als een bruut, had gezwolgen in drank, en de orgie bevolen
van alle zijn driehonderd bijzitten, neêrliggende over de tafelen tusschen spijzen en
wijn uitstortende amforen. Slaven, wier beenen hij in stoffen zoo had doen
omwikkelen, dat zij slangen en draken geleken, met drakenkoppen op en vleugelen
aan, had hij van zijn ligplaats af den een na den ander doodgeschoten. En toen Martia,
verontwaardigd, hem gevraagd had zich te matigen, had hij uitgeroepen:
- Wàt mij matigen? Wie ben jij, die MIJ vraagt mij te matigen? Een hoer als zij
allen! En ik, ik ben niet allen keizer van Rome: Herkules, zoon van Jupiter, ben ik;
ik ben vooral de Gladiator, de Onoverwinlijke, de Secutor: ik ben de
alonoverwinlijkste Secutor!
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En met zijn gouden knots, vol klonters juweel, had hij razende gezwaaid, zijn gasten
treffende, doodende een Senator, en al het vaatwerk over de tafelen, waar de vrouwen
stuiptrekten in de orgie, verbrijzelende tot gruizel.
Dronken was hij geweest als nooit. Een denkbeeld was vast in hem als een obsessie
en hij had verklaard:
- Morgen zijn het de kalenden van Januari. Tot Consuls zijn benoemd Erycius
Clarus en Syssius Flaccus en wij zullen met hen ons ten Tempel begeven mijns
vaders, Jupiter, opdat zij de eeden afleggen. Maar daar ik Secutor ben, en
twaalfduizend gladiatoren doodde met mijn linkerhand, verstaan jullie, met mijn
linkerhand! wensch ik niet als keizer van Rome uit het Palatium de plechtige tocht
te ondernemen, maar als Secutor aller Secutoren, uit het Gymnazium der gladiatoren!
Men geve orders, dat men dáar mijne vertrekken voor heden nacht bereide!
Het was het einde van de orgie. De gasten, bang voor den dronken keizer, haastten
zich weg. De cubiculariï drongen de driehonderd vrouwen weg, in een angstige horde,
als van naakte beesten, weg naar de vrouwenvertrekken. De keizer bleef alleen, met
zijn gunstelingen en Martia. Hij beval Eclectus, zijn kamerheer, hem in te schenken,
en Laetus, de praefectus-praetorio naakt voor hem te dansen.
Martia naderde den dronken idioot.
- Commodus! riep zij uit. Je drinkt niet meer! Ik wil niet, dat je meer drinkt!
En zij stiet den beker weg, dien Eclectus al bood.
- Hoor mij, Commodus! riep zij uit. Ik wil, dat je naar mij hoort! Ik wil, dat je
luistert, hoe dronken je bent! Ik wil, dat je niet meer drinkt! Ik wil, dat je den
opperbevelhebber van je leger niet dwingt hem onwaardige dingen te doen en naakt
voor je te dansen! Commodus, kom tot jezelven! Je bent de keizer van Rome, al ben
je tevens de opperste der secutoren! Het is onwaardig, dat je dezen nacht in het
Gymnazium slapen wilt, dat je dezen morgen van uit het Gymnazium naar den tempel
van Jupiter Capitolinus wilt gaan! Nooit deed een keizer zóo! Wees secutor, maar
wees vóor alles keizer!
Hij greep haar ruw bij de hand en slingerde haar weg van zich. Ze viel over een
rustbed neêr, maar richtte zich dadelijk, fier en verontwaardigd.
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- Dertien jaren! riep zij uit. Dertien jaren ben je heerscher over de wereld geweest!
Hoe? Door mij! Alleen door mij! Doordat IK alles effende voor je uit! Eerst Perennius,
toen Maternus zwoeren tegen je samen! Je slaaf, je lieveling Cleander, verried je! Je
zusters, die je onteerde, Fadilla en Lucilla, zij verrieden je, willende het purper voor
hun gemalen! Ik alleen redde je van allen en alles: door mij leef je en heersch je,
door mij heb je geleefd en geheerscht dertien jaren, dertien jaren! Omdat ik je lief
had, heerschte je! Omdat ik je nòg lief heb, o goden, heersch je, heersch je, trots
duizend onwaardige dingen! De schat van het rijk is uitgeput! Waardige mannen en
slaven, je doodt ze naar je gril, doelloos! Het keizerlijk purper sleep je minachtend
door het slijk en hooger eer is het je een onoverwinlijk secutor te zijn dan keizer van
Rome en Beheerscher der Wereld! Is het geen schande? Is deze nacht niet een schande
te meer? Is het geen schande voor een keizer van Rome zijn nachten te willen
doorbrengen in het Gymnazium, en van daar uit te treden in ceremonie op de kalenden
van Januari? Spreekt dan, Laetus, Eclectus; spreekt dan; poogt met mij Commodus
te weêrhouden van zoo onwaardige daad! IK zal het niet dulden, dat hij het doet! IK
zal verhinderen dat men hem vertrekken bereid in het Gymnazium! Ik zal het niet
zijn, die het den Romeinen gemakkelijk zal maken den keizer zijn onwaardigheid in
het gezicht te slieren, als met een slag, als met een slag! Altijd heb ik gestreden om
hem hoog te houden, trots alles! Omdat ik hem lief heb, met mijn waanzinnige liefde!
Behoeden zal ik hem, zoo lang ik kan, trots alles, iedereen en hemzelven!
- Inderdaad, zei Eclectus; de Augustus bedenke zich nog, vóor hij mij inderdaad
beveelt de vertrekken in het Gymnazium hem te bereiden. Er zijn er ook geen den
keizer waardige, in geen enkele gladiatoren-kazerne....
- De indruk op het Leger zoû geen goede zijn, zei Laetus, die zijn feesttuniek weêr
had aangeschoten en zich wikkelde in zijn mantel. Ik ben des keizers trouwe vriend,
hem gewillig in alles - zèlfs om naakt voor hem te dansen - maar mijn vriendschap
beveelt mij de waarheid te zeggen: het Leger zoû verontwaardigd zijn, zoo de keizer
in een gladiatoren-kazerne sliep.
- Ik bèn Gladiator! riep Commodus. Ik ben de Onoverwinlijkste....
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Hij wankelde, vernuchterend, en hij grinnikte, in een hik. En hij zeide, met een
loerblik naar Martia:
- Amazone, met wie ik, Herkules, alleen strijd in de liefde... je hebt, als altijd,
gelijk. Ik zal slapen in het Palatium. Ik zal van uit het Palatium morgen ochtend naar
den tempel mijns vaders gaan, den tempel van Jupiter.
- O Goden zij dank! kreet Martia. Hij is nog voor rede vatbaar!
Zij straalde inderdaad van geluk; zij lachte, haar oogen glansden door tranen. In
haar gewaad van Amazone, in het weeke kuras om haar boezem, in den gouden,
gespleten rok, die hare vormen verzichtbaarde telkens - een helmachtig sieraad op
het goudene haar - was zij schoon als een godin. Zij scheen niet verwelkbaar in welke
lust ook. Haar immense liefde scheen haar eeuwig jong en schitterend schoon te
houden.
De keizer had zich omgewend. Hij wankelde, maar stiet de officieren af, die hem
steunen wilden en hij begaf zich naar zijn vertrekken, waar zijn cubiculariï, die reeds
hadden gemeend hem te moeten verzellen naar het Gymnazium, zich hem voór
haastten, om hem te ontvangen en te ontkleeden ter ruste.
- Is het den keizer ernst? vroeg Laetus ongeloovig.
- Ja, zeide Eclectus, die terugkwam, na bevel te hebben gegeven. De keizer is in
zijn vertrekken. Hij gaat niet naar het Gymnazium.
- Wij hebben den keizer tot rede gebracht! zei Martia met een diepen zucht.
Eclectus, beveel, dat men de lichten doove!
De lampen in het Palatium werden gedoofd. De duisternis spreidde zich uit. De
rust werd volkomen.
In zijn slaapvertrek zat somber de keizer en broedde. Bij zijn bedde van
leeuwenhuiden brandde een enkele bronzene lamp, staande. Hij woelde met de hand
door zijn blonde, geverfde haar en het laatste goudstuifsel wemelde over zijn
schouders. Hij voedde een stille razernij met donkere gedachten en plannen. Hij was
razend op zich en op allen, niet zijn wil te hebben gedaan. Hij had dien nacht willen
slapen in de kazerne. Hij zon op wraak, en plots greep zijn hand een pak tabletten
van lindeschors en een schrijfstift, die hij doopte in gouden inkt.
Hij schreef:
- ‘Ik, de Keizer-Cezar, Lucius Elius Aurelius Commodus
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Augustus Pius Felix, Sarmaticus, Germanicus, zeer groote Brittanicus, Pacificator
van het Heelal, Onoverwinlijke Herkules en Romein, Pontifex Maximus, achttien
malen Tribuun, acht malen Imperator, zeven malen Consul, Vader des Vaderlands....
Hij dacht na, schreef toen verder op de tabletten, die hij omsloeg:
- ‘Veroordeel, wegens hoogverraad, tot den dood....
Hij aarzelde, en schreef toen, in razernij:
- Martia....
Hij schreef verder:
Laetus, praefectus-praetorio.... Eclectus, opperste cubicularius....’
Hij dacht na....
En hij schreef nog twintig andere namen....
Zijn razernij stilde zich: hij voelde zich moê en suf.
Hij vouwde de lindeschors-tabletten weêr toe en borg het pakje onder zijn zijden
kussens, die stapelden tusschen twee leeuwenkoppen aan het hoofdeinde van zijn
bedde.
Hij strekte zich uit, verpletterd van moêheid, duizelig en suf.
Hij voelde zich ziek om zijn overladen maag.
Trok, rillende, het bonten vel over zich heen als dek.
En sliep dadelijk, snurkende en hikkende in zijn slaap als een beest.

III.
De dag brak aan, de lucht was blauw en effen, de zon rees zonder nevel. De eerste
ure spelde niet, dat de hemel zich onheilspellend bedekken zoû met een donkere lage
bank van duistere wolken. Maar de uil was boven het dak der vertrekken des keizers
gezien, en de zwerm van arenden en van valken cirkelde boven het Capitolium....
Slaven waren bezig in de portieken de laatste sporen van de orgie te doen
verdwijnen. Zij hingen versch lauwerfestoen van zuil tot zuil en repten zich, zwijgend,
onder de korte bevelen der opzichters. Een lach klonk, van een kind. Het kind, een
jongentje van nauwlijks zes jaren, ontsnapte aan de hoede van twee zwarte slavinnen.
De slavinnen lieten het kind, toen zij zagen, dat het, speelsch omkijkende en blij te
zijn ontsnapt, in de richting van des keizers vertrekken verdween....
Het was een kind van bizondere schoonheid. Het was een kind van een Aziatische
voorname familie, verarmd, en den keizer
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geschonken. Het werd opgevoed en gekweekt om te dienen tot de lusten des keizers.
Het was schoon als een kleine Eros en liep geheel naakt, maar zijn blonde lokjes
waren met een gouden lint gebonden, een snoer van kleine gouden plakkaten en
gemmen hing hem over de borst, een gouden belletje hing hem aan een gouden koord
om het middel tegen zijn rozige lidje aan en tinkelde daar, helletjes klinkelend.
Gouden banden waren om zijn polsen en enkels. Het kind werd als de lieveling des
keizers Filo-Commodus genoemd of Filo. Ofschoon dienende tot des keizers lusten,
en daarvoor gekweekt en opgevoed, was het kind, om zijn jeugd, lacherig en speelsch,
de onschuld zelve. Dienende tot wellust, wist het van niets, onbewust van welke
schande ook, was het een kind, dat iedereen bedierf, dat, hoewel verzorgd als een
kostbare schat, vrij rond liep, wanneer het zijn hoedsters ontsnapte, die het lieten,
zoo zij zeker waren, dat het kind naar de keizerlijke vertrekken ging. Het was niet
bang voor den keizer, die het niet anders dan lief koosde, nooit sloeg. Het begreep
niets van wat het deed en van wat de keizer hem deed. Het hield van gesuikerde
lotosbonbons, en die vond het op de tafel des keizers. Het wilde nu snoepen en, eerst
omkijkende, uit de plooien van zware gordijnen, naar de twee zwarte slavinnen, die
hem kushandjes wierpen, lachte het speelsch, zette het op een loopen de lange
zuilengalerij af, en drong binnen in des keizers vertrekken, langs de Praetorianen,
die hem lieve woordjes zeiden en even streelden onder zijn kinnetje.
De keizer was in het bad, dat lang duurde, na de orgie. De kleine Filo, die den
keizer niet vond, zocht over de marmeren tafels met vergulde leeuwenpooten, tusschen
allerlei voorwerpen van verguld: koffertjes en cassetten. Hij opende een kistje en
vond de lotosbonbons. Hij snoepte. Toen zette hij zich schrijlings op een der
leeuwenkoppen van het bedde des keizers, dat gespreid was van leeuwenvellen. En
hij deed of hij paardje reed, spelende, en trekkende den kop van den leeuw aan zijn
ooren. De huid gleed af en het kind viel over den grond; de zijden kussens gleden
af, en een vierkant pakje werd zichtbaar. Het kind greep er naar, speelsch, sloeg het
open. Het waren tabletten van lindeschors, vijf, zes bladen toegevouwen, die het kind
nu lang-uit ontvouwde. Het sleepte er meê door de kamer. Toen het een rooden koord
bespeurde, dat den keizer diende om zijn ondergewaad te snoeren, bond hij het uiterste
blad der tabletten aan het koord, en sleepte het
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achter zich aan, de tabletten slierende over den vloer, tusschen de pooten van tafels
en stoelen.
De kamer was hem te eng voor zijn spel. Hij trad naar buiten, sleepte de tabletten
aan het roode koord tusschen de Praetorianen, die om zijn spel lachten, en rende de
portiek af. Hij dacht misschien paardje te zijn en wagentje voort te trekken. Hij
speelde en rende en slierde, aan het koord, de lange rij open tabletten. Zijn vroolijk
lachje klonk, zijn belletje tinkelde helletjes, en hij was als een kleine Eros zoo mooi
en zoo dartel, rozig naakt in zijn gouden sieradiën.
De portieken waren verlaten. In de verte, bij een nymfeum, zaten alleen de zwarte
slavinnen en zagen het kind. Omdat het zoet speelde, lieten zij het.
Uit hare eigen vertrekken trad Martia. Eclectus vergezelde haar: zij begaven zich
naar den keizer; het was laat; het uur van de ceremonieele optocht, met de twee
nieuwe Consuls, naar den tempel van Jupiter Capitolinus naderde en de keizer was
laat. Martia zag den kleinen Filo rennen, op en neêr, op en neêr als een paardje,
slierende de tabletten aan het roode koord.
- Waar speelt Filo meê? zeide zij. Het lijken wel opschrijftabletten....
Eclectus naderde het kind, maar gillend van pret ontsnapte het en wierp zich in de
stola van Martia. Zij had het kind lief, als iedereen, omdat het zoo mooi en aardig
was, en zij bukte zich, omhelsde het en kuste het teeder.
- Wat doè je, kleine Filo? verweet zij zacht; waar speel je daar meê, wat heb je
daar aan dat koord gebonden? Waar heb je die tabletten gevonden??
Het kind, haar de kniëen omhelsd houdende, zijn kopje in haar stola-plooien, wees
nu met een vingertje:
- Dàar....
Hij wees naar de vertrekken des keizers.
Maar Eclectus had de gescheurde tabletten opgeraapt en los van het koord
gebonden. Hij las. Hij werd doodsbleek. Martia zag het dadelijk. Zij stiet het kind
van zich, en het schreide; de twee slavinnen haalden het weg.
- Wat is het?? vroeg zij. Wàt is het?
Hij aarzelde, hij trilde op zijn knieën. Zijn sidderende vingers reikten haar de
gehavende bladen.
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- Lees! stotterde hij, doodsbleek van ontzetting.
Zij las.
Zij las op de eerste bladen, die zij omsloeg blad na blad, de titulatuur des keizers,
met gouden inkt geschreven, met zijn eigene hand:
- ‘Ik, de Keizer-Cezar, Lucius Elius Aurelius Commodus Augustus, Pius Felix,
Sarmaticus, Germanicus, zeer groote Brittanicus, Pacificator van het Heelal,
Onoverwinlijke Herkules en Romein, Pontifex Maximus, achttien malen Tribuun,
acht malen Imperator, zeven malen Consul, Vader des Vaderlands....
Zij sloeg om, zij sloeg om....
- ‘Veroordeel, wegens hoogverraad, tot den dood....’
- Wie?? riep zij uit. Wie alweêr? Wie veroordeelt hij weêr tot den dood??
Zij sloeg om.
Zij gaf een gil van stupefactie. Zij zag haar naam, Martia; zij zag de namen van
Laetus en van Eclectus!
- Wij zijn verloren! riep sidderend Eclectus.
Het was Martia of haar hart bersten zoû.
- De ellendeling!! barstte zij uit.
Zij kromp van smart, zij hijgde, zij balde de vuisten, hare tanden knarsten, zij was
zich niet meester meer.
- De ellendeling! herhaalde zij. Mij, MIJ veroordeelt hij wegens hoogverraad tot
den dood! Mij, die dertien jaren, dèrtien jaren lang hem àlles gegeven heb wat ik
had, mijn lijf, mijn ziel, mijn schoonheid, mijn geest, mijn kracht, mijn liefde! De
ellendeling, de vuige ellendeling, de idioot, de bruut, de gladiator met zijn ziel van
slijk, met zijn slavenziel, met de ziel van den boel van zijn moeder! MIJ, mij
veroordeelt hij!
- MIJ veroordeelt hij! riep Eclectus, bevend. Mij, die al zijn grillen bevredigde,
mij, die....
- Laetus veroordeelt hij! riep Martia.
- Zie! riep Eclectus. Pertinax veroordeelt hij, den waardigen ouden Pertinax! Alle
de nog levende vrienden van zijn vader veroordeelt hij, alle wijze, bejaarde mannen!
- Roep Laetus hier! riep Martia. Het kàn zoo langer niet gaan!
Eclectus gaf orders.
- Wat wensch je te doen? vroeg Eclectus, bleek.
Hij zag de vrouw, die bijna ten Hove vereerd werd als een
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keizerin, bleek, de oogen vol tranen, het gelaat verwrongen van smart, sidderend
over haar leden. Beefde hij zelve van angst, zij sidderde vooral van smart.
Hij begreep, dat ZIJ het was, die beslissen zoû.
- Wat wensch je te doen? herhaalde hij.
- Hem te doòden! siste zij tusschen de tanden. Mijn geduld is ten einde, mijn liefde
is vertrapt, mijn geheele ziel smacht naar wraak, om àlles wat ik heb moeten verduren,
om zijn minachting en deze verguizing!
Laetus kwam aan.
Hij ontstelde.
- Wat is er? stamelde hij.
Zij toonden hem de tabletten. Zij waren alleen in de eindelooze galerij. De zon
zwijmde plotseling achter dikke, duistere wolken. Verder op, in het nymfeum,
speelden de zwarte slavinnen met den kleinen Filo; zijn lach en zijn belletje klonken.
Aan den ingang der vertrekken des keizers, ten andere einde, leunden op hun speren
de Praetorianen.
- Martia! kreet Laetus; wat wensch je doen??
- Hem te dooden! herhaalde zij woest.
Zij had zich verwonnen. Zij beefde niet meer. Alleen haar gebalde vuisten nog
sidderden.
- Door wie? stotterde Eclectus; wien bevelen hem te vermoorden??
Hij trilde als een popelblad.
- Stil! riep zij. Hoor! De fanfare schalt! Hij komt uit het bad! Ikzelve! Ik wil hem
dooden! Uit mijn hand zal hij den dood ontvangen! Blijft om mij!
Zij trad vooruit, naar de vertrekken des keizers. Op haar bevel verwijderde Laetus
de Praetorianen.
De praefekt en de cubicularius hadden zich hersteld. Op een dressoor schonk
Martia uit een verzegelde amfoor, waarvan zij het zegel brak, een vergulden beker
vol wijn. Aan een halsketting, verborgen onder de plooien van haar stola, trok zij
een groote, geslepen, rooden edelsteen te voorschijn, die hol was als een kleine flacon,
met stop. Zij leegde den inhoud van den edelsteen in den beker: het waren tien, twaalf
druppelen.
Zij had het juweel nog niet teruggegleden in hare borst, toen de voorhang gelicht
werd door een slaaf. De keizer trad voor. Hij was gekleed in toga en paludamentum,
en alleen de leeuwenkoppen
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op zijn gespen, schoenriemen, juweelen, herinnerden er aan, dat hij zich Herkules
noemde. Het verbaasde hen bijna, dat hij voegzaam gekleed was, naar den eisch der
ceremonie, die plaats zoû hebben.
Martia, Eclectus, Laetus groetten.
- Het is al laat, zei Martia.
Haar stem was kalm. Hare oogen stonden rustig. Nauwlijk sidderde even haar
stem.
- Ik ben klaar, zei de keizer.
- De Consuls zijn ten paleize, zei Eclectus.
- De stoet is opgesteld, voegde Laetus er aan toe.
- Wil je drinken? vroeg Martia.
Zij reikte den beker.
- Ja, zei de keizer. Ik heb dorst.
Hij dronk altijd den beker, dien zij hem bood, zonder dien door een voorproever
te hebben doen proeven. Hij had den beker, dien zij hem bood, gedurende dertien
jaren altijd geleêgd. Altijd dorstig, dronk hij altijd voor een ceremonie.
Hij dronk den beker leêg, in eenen. Buiten, waar orders gegeven waren, klonken
fanfaren, de eene na de andere, de lange galerijen af.
Hij gaf haar den beker terug, zij zag hem aan, haar gelaat verwrong van haat, haar
oogen knepen dicht, haar vuisten balden; zij naderde hem....
De twee mannen, integendeel, deinsden een pas achteruit, weg van den keizer,
dien zij vreesden.
- Ellèndeling! siste Martia in Commodus' gezicht. Mij, mij, die je lief had; mij,
die....
De mannen, in spanning, bespiedden de uitwerking van het bliksemend vergift op
den keizer.
- Waarom? zeide hij alleen, Martia niet begrijpend.
Maar plotseling kromp hij in een, als of een houw hem velde, dwars door zijn
ingewanden. Hij kromp in een, hij kromp van pijn, aschbleek scheen zijn gezicht
zichtbaar te slinken, zijn oogen puilden, hij hikte, en voor Martia's voeten braakte
hij. Zij deinsde achteruit, om de bezoedeling te ontgaan.
- Ellendige meid! hikte hij uit. Je hebt me vergeven!
Hij draaide om zich rond, hij tastte in het vage, en braakte weêr. Hij zakte in elkaâr,
schreeuwende van de pijn. Laetus sleepte hem in het slaapvertrek en wierp hem op
het bed van leeuwenvellen.
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- Ellendelingen! riep hij. Ellendelingen!
Eclectus hield de slaven, die aanliepen, ter zijde.
- De keizer is door een beroerte getroffen! riep Eclectus. Roep de geneesheeren!!
Maar niemand riep de geneesheeren. Het was of zij wèl begrepen. In zijn
slaapvertrek, alleen, braakte de keizer, braakte hij door, braakte hij geheel zijn
overladen maag leêg. Tot in de portiek hoorde men hem braken en tusschen zijn
verscheurend gehik hoorde men hem brullen, als een beest.
- Ellendelingen! Ellendige meid! Ze hebben me.... ze hebben me vergéven!!!
- Hij zal àl het vergift uitbraken! stotterde Eclectus, altijd bang. Inderdaad werd
de stem van den keizer helderder.
- Ellendelingen! riep hij. Kom! Hulp! Hulp! Ze vergeven me! Ze vermoorden mij!
En hij braakte, hij braakte door.
Martia, de handen in het haar, hóorde naar zijn kreten. Er was in haar een
onweêrstaanbaar gevoel om den man, dien zij bemind had, dien zij nòg beminde,
trots alles, te helpen.
- Neen! riep zij, als tegen haarzelve. Hij moet dood! Mijn geduld is ten einde! Het
moet gedaan zijn! Geef mij een dolk! Ik zal hem doorsteken!
Laetus, Eclectus hielden haar tegen.
- Pas op! riepen zij. Hij is vreeslijk sterk! Hij braakt àl het vergift uit! Als hij zijn
kracht een oogenblik terug wint, is het gedaan met je, wringt hij je de dolk uit de
hand.... Pas op!
- Hij moet dood! riep zij razend, tegen haar eigen gevoel van wéêr opkomende
liefde in. Hij moet dood! Maak er een einde aan!
De mannen aarzelden.
- Wij durven niet! riepen zij beiden. Hij is TE sterk!!
Eenige slaven, Praetorianen, enkele hovelingen, nieuwsgierig, in de portiek, keken
toe, luisterden uit, fluisterden. Zij naderden niet.
- Roep Narcissus hier!! riep Martia.
Laetus zelve ijlde weg, riep Narcissus. Hij was een gladiator, met wien dikwijls
de keizer zich mat. Hij was reusachtig, bovenmenschelijk forsch, een beest van kracht.
Hij kwam aan op Laetus' roep en Laetus riep luid:
- Narcissus! Help den keizer! Hij sterft aan een beroerte!!
- Ellendelingen! riep de keizer, steeds brakende, en steeds
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met helderder, verlichte stem. Te hulp! Te hulp! De ellendelingen willen me
vermoorden!!!
- Narcissus! riep Martia. Vrij ben je.... maar vermoord hem! Wòrg hem!!
De gladiator antwoordde niet. Hij haatte den keizer, door wien hij iederen dag,
ieder oogenblik gevaar liep te worden doorstoken. Een felle blijdschap overstraalde
zijn bruutkop. Met de immense handen al open, liep hij door het voorvertrek, over
den bezoedelden mozaïekvloer, naar het slaapvertrek, tusschen den voorhang door....
Men hoorde den keizer brullen, brieschen: er scheen daar een korte strijd te zijn.
Buiten, in de portiek, stond Martia, de oogen puilende, de handen in het haar. Eclectus
en Laetus hielden de hovelingen, soldaten en vrouwen en slaven, tegen; zij overvulden
de portieken en tuinen.
- De keizer sterft! riepen zij. Een beroerte heeft hem getroffen! Niemand geloofde
hen. Maar de keizer was zóo gehaat, dat er alleen nieuwsgierigheid was, om wat er
verder gebeuren zoû.
Narcissus kwam buiten. De felle blijdschap overstraalde hem als met een glans.
Zijn immense handen waren nòg open.
- Hij is dood! riep hij.
Zijn stem klonk als in extaze.
Martia gaf een snerpenden gil.
- Hij is dood! riep zij smartelijk. Commodus! Commodus!! Ik had hem lief, ik had
hem lief boven alles, iedereen en mijzelve, en hij is dood! Hij is dood!!
Hare kreten snerpten op. Hare smart was zóo hevig, dat er niet aan te twijfelen
was. Zij huichelde niet. Allen wisten, hoè zij den keizer bemind had.
- Weg!! riep zij afwerende, toen de soldaten, trawanten dringen wilden in haars
minnaars vertrekken. Weg, weg allen! Zijn lijk is van mij, van mij alleen!!
Nu vreesde zij hun haat, nu vreesde zij, dat zij zijn lijk bezoedelen zouden. Zij
snikte hevig van radelooze smart, en zij weerde af. Men dorst haar niet weêrstreven.
Allen verspreidden zich door het paleis, door de stad. De mare ging, dat de keizer
getroffen was door een beroerte. De duizenden, opgesteld langs den weg, die de
ceremoniëele stoet zou gaan, warrelden plotseling door elkaâr; kreten klonken:
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- De keizer is door een beroerte getroffen! Hier met zijn lijk! Hier met zijn lijk!!
Een plotselinge, helle vreugde scheen te glanzen; vreugdekreten schalden op.
In aller ijl verzamelde de Senaat in de Curia. De heftigste uitroepen klonken luide
door elkaâr heen.
- Waar is zijn lijk!? Hier met zijn lijk! klonk het in razernij. Dat men alle eer
ontneme aan dien vijand des vaderlands, aan dien moordenaar van de Vaders des
Vaderlands, aan dien vader-moordenaar! Hij heeft Senatoren vermoord, hij heeft de
vaders vermoord, hij is een vadermoordenaar; sleept den gladiator in het spolarium!
Sleept aan een haak den moordenaar van de Senaat, den vijand der goden, den beul
van zijn land! De moordenaar van zooveel onschuldigen, de wreedaard, de
vadermoordenaar! Sleept aan een haak hem, die zijn eigen bloed niet spaarde, die
zijn zuster vermoordde! Waar is zijn lijk!? Hier met zijn lijk!
Te midden der heftige uitroepen klonken fanfaren. Tusschen Laetus en Eclectus
trad de oude, waardige Pertinax binnen, heel bleek. De Senaat wist reeds, dat hij het
purper, hem aangeboden door Eclectus en Laetus, had aangenomen, ofschoon hij
zich eerst om zijn hoogen leeftijd wilde verontschuldigen. De Senaat juichte den
grijsaard toe.
- Gegroet, Pertinax! Gij deeldet onze vreezingen en gevaren! Almachtige Jupiter,
bewaar ons Pertinax! Sleept aan een haak het lijk van hem, die Pertinax wilde
vermoorden! Waar is zijn lijk! Waar is zijn lijk? Eere den trouwen Praetorianen, eere
de Praetoriaansche cohorten, eere de Romeinsche legers, eere aan de vroomheid van
de Senaat! Men sleepe den vadermoordenaar! Augustus Cezar, wij smeeken u: men
sleepe den vadermoordenaar! Sta het toe, sta het toe, Augustus! Voor de leeuwen de
verklikkers: Augustus, sta toe! Neêr met de beelden van den beul, neêr met de beelden
van den moordenaar, neêr met de beelden van den gladiator! Door u zijn wij gered;
ja, ja wij zijn gered! Wij zijn gered! Wij vreezen niet meer! Weg uit den Senaat de
verklikkers! Met den stok, de verklikkers, met den geesel! Aan een haak het lijk van
den beul: hij was wreeder dan Domitianus, slechter dan Nero: hij deed als zij; dat
men hem sleepe, aaneen haak, aan een haak! Wisschen wij uit tot het minste wat
maar aan hem herinneren kan, en eere de memorie van de onschuldigen, van de
duizenden, die hij vermoordde! Wij willen zijn lijk, wij
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willen zijn lijk!? Waar is zijn lijk verborgen! Stemmen: stemmen: eénstemmig willen
wij, dat hij gesleept wordt! Aan een haak, aan een haak! Hij heeft iedereen vermoord:
aan een haak! Geen leeftijd, geen sekse spaarde hij: hij worde gesleept aan een haak!
Hij heeft tempels ontwijd, testamenten verkracht, erfgenamen bestolen, hij heeft den
Senaat verkocht: aan een haak, aan een haak worde hij gesleept: weg uit de Senaat
verklikkers en spionnen! Waar is zijn lijk! Wij willen zijn lijk! Pertinax, geef ons
zijn lijk! Pertinax, wij willen zijn lijk, om het te sleepen, te sleepen aan een haak,
aan een haak!
De grijsaard, Pertinax, in het midden van de Senaat, raadpleegde zijn intendant
Livius Laurensis, en den consul Fabius Chilo.... Maar achter, achter de zuilengangen,
die de vergaderzaal omgaven, omringden Laetus, Eclectus, en tal van senatoren een
vrouw, die, donkere palla om, achter een zuil had geluisterd, bijna zwijmende van
hare angsten.
- Martia! drong Laetus. Het kàn niet anders: zij willen het! Zèg, waar je zijn lijk
hebt verborgen! Het lijk is ontvoerd de achterdeuren uit, gewikkeld in een mantel.
Zeg, waar zijn lijk is: zij willen het; zij willen het sleepen!
- Ik geef het niet! riep Martia woest.
De Senatoren drongen om haar rond.
- Martia! dreigden zij. Zeg, waar je zijn lijk hebt verborgen! Wij willen het lijk
van den moordenaar, van den beul! Wij willen het sleepen aan een haak, door Rome,
door geheel Rome!
- Ik geef het niet! schreeuwde Martia. Zijn lijk is aan mij! Want ik had hem lief!
Ik had hem lief!! Ik had hem lief!!!
Haar schelle kreet schreeuwde uit, hóorbaar in de vergaderzaal. Alle oogen gingen
heen naar die vrouw, in donkere palla, ginds, in de zuilengang. Zij hield de handen
afwerende uitgestrekt, als wilde zij geheel den Senaat weêrhouden.
- Ik had hem lief!! Ik had hem lief!.... kermde zij na. Ik geef hem niet! Zijn lijk is
aan mij!
Vóor haar, vuisten gebald, dreigde Cingius Severus:
- Hij verdient geen graf: ik zeg het als priester: zonder recht is hij begraven!!
- Ik geef hem niet! gilde Martia. Ik geef niet zijn lijk! Ik zeg niet waar zijn lijk is!
Zijn lijk is van mij! Ik had hem lief! Ik had hem lief!!
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De keizer Pertinax, heel oud, heel grijs, heel bleek, had een beweging van berustiging,
met sidderende hand....
Die vrouw had zóo lief gehad, dat de beul dertien jaren lang had kunnen heerschen,
door haar kracht, door haar geest, door haar liefde, door háar ziel....
De keizer Pertinax wilde genadig zijn....
Hoe lang zoû hijzelve heerschen, streng maar rechtvaardig....?
Nauwlijks enkele maanden....?
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De moord op den gek
Door Louis Couperus.
I.
Onder den druk van den Gek dorst Rome nauwlijks ademen.
Het stuivende puin der instortende eeuwen houdt, zich zwaar stapelend op het
Verleden, ons verborgen hoe het mógelijk is geweest, dat de Gek drie jaren, tien
maanden, en acht dagen, met den gruwbaren druk van despotieke krankzinnigheid
Rome hield verstikt; de orkanen van den Tijd hebben het puin gelijk geblazen en er
het stof van steèds meérdere eeuwen over glad gestreken, en nooit zal het raadsel
ons worden verklaard. Wij kunnen alleen gelooven, wat de eerlijke, rustige,
eenvoudige geschiedschrijver ons in weinige zinnen heeft medegedeeld, en onder
ons zal de dichter, wien de wereld meer vergunt dan den vorscher, en wien de goden
meer gaven dan hem, zal de dichter, de beminnaar der Historie, alleen den Gek en
het raadsel meêvoelen, en zoo niet de oplossing geven, toch even voortooveren, als
in nachtlijke lila schijnselen en donkerder schaduwen, het gruwlijk spooksel van zijn
krankzinnigheid....

II.
Op den paleizen-heuvel verhief zich de trotsch opzuilende woning van den keizer
Caïus op den noord-westelijken hoek, ende bogen en arkaden blikten neêr als met
immense ronde oogen over het Forum, en naar den Capitolinus. Het was de tiende
vóor de kalenden van Februari. De nacht was stil en sereen, de maan was
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vol. Zij goot trotsch hare witte klaarte over al het marmer van het Forum beneden,
- koud en zonder aandoening. Er gingen op dit uur nauwlijks enkele verlate
voetgangers.
De Gek was dien dag somberder geweest dan ooit. Des morgens, in zijn eigen
Tempel, door het heiligdom van Castor en Pollux als vestibulum vereenigd aan zijn
paleis, had de Gek de aanbidding van zijn goddelijkheid geduld, getroond op
godetroon, in wolk van wierook en brandende aromaten, met de offering van pauwen,
korhanen, faizanten, parelhoenders en vlamwiekige flamingo's: allerkostbaarst offer
door zijne priesters hem gebracht, allen door den gekken god gekozen uit de
alleraanzienlijkste burgers van Rome.
Somber, dien dag, was hij onzichtbaar geweest. En toen hij de maan had zien
rijzen, was hij uit den hoek van zijn vertrek gekropen, waar hij dien dag in
beangstigend zwijgen van gruwelijkheid had doorgebracht, en had zich begeven naar
de Brug, het fabelachtige bouwwerk, dat zijn Paleis vereende met den Tempel van
Jupiter Capitolinus, opdat de god Caïus den god Jupiter bezoeken kon, wanneer hij
verkoos.
De Gek liep, heel langzaam, over de immense, welvende, met trappen eerst
opgaande, en dàn verder, op den Capitolinus met trappen weêr neêrtredende Brug.
Hij was, nog geen dertig jaren, als een oude man. Zijn wankele, heel schrale beenen
torsten met moeite een zwaarbuikig lichaam, als een vat op twee stokken, die
voortbewogen. Die enorme tors eindigde in een schralen vogelhals, waarop een klein
hoofd, half kaal, met voorhoofd heel hoog, vol waanzin en altijd kokende gedachten.
Hol waren zijn kleurlooze, rustlooze, angstaanwekkende oogen. Hij was heel bleek.
Omdat hij heel harig was, over schrale armen en beenen en handen, had hij iets van
een monsterachtigen bok, die liep op twee pooten. Hij droeg een zijdige, slepende
samaar, met belachelijk wijde mouwen, die ook slierden tot aan den grond, en zijn
gewaad was bont van kleuren, die schreeuwden tegen elkaâr in. In den maanglans,
waarin hij opkeek, schitterde hij van eêlgesteente, als ware hij met gevonkel
overstrooid geworden, als ware hij gepoeiërd met glans. Zijn baard was goud geverfd
en hij droeg aan zijn immense voeten de sandalen van een vrouw. Hij hield in de
hand een staf, om zich te steunen, die eindigde in gouden bliksems. Nu hij, alleen
zich wetende op de Brug, in de nacht, die hem met haar mane oog trotsch
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koud aanzag, zich geen geweld aandeed om verstandig te blijven, lachte hij
grinnikend, heel lang; zijn grinnik was schel, als het geblèr van een geit, en hij toonde
bedorven tanden en lonkte tegen de maan.
- Kom! wenkte hij. Kom, koude trotsche Maan! Kom, witte Godin! Celesta! Urania!
Astaroth! Astarte! Kom! Kom Tanith, kom bij mij in bed! Laat mij je verkrachten!
Kom!
Hij smeekte eerst, en beval toen. Grinnikend smeekte hij eerst en toen, woedend,
bulderde hij en beval. De maan, onaandoenlijk, blikte trotsch koud op hem neer. Hij
haatte haar, haren stralenden kouden blik, haar onbenaderbare hemelsche kuischheid,
daar ginds zoo hoog, niet te grijpen.
- Wacht maar! schreeuwde hij, gebarend met zijn bliksemstaf. Ellendige Maan!
Wacht maar! Als ik eenmaal Jupiter heb onttroond, als ik eenmaal maar Jupiter ben,
zal ik je dwingen, je sleepen aan je zilveren haren, naar mijn bed, en je verkrachten,
je verkrachten! Wacht maar, ellendige Maanl
Een vrouw was op het paleisterras, van waar de Brug begon, zichtbaar geworden
en naderde.
- Roept mijn Heer? sprak zij vleiend.
De Gek keek Cezonia aan. Zij was noch jong, noch mooi, maar zij was de wellust
zelve. Zij was onder haar gouden chlamys naakt. Zij beheerschte den Gek met hare
kunst. Zij had hem filters ingegeven, die hem nog krankzinniger maakten. Meestal
deed hij, als zij wilde.
- Roept mijn Heer? herhaalde Cezonia.
- Jou niet! zei de Gek, toch schuchter. Jou niet.... Ik roep de Maan.
- Mijn Heer is Jupiter. De Maan zal doen als hij zegt....
Hij speurde de spot in haar vettige stem van lokkende lichtekooi.
- Hoor! zeide hij, om zich te wreken. Ik wil, dat je je morgen, naàkt, toont in den
Senaat. Versta je? Naakt, zonder die chlamys - hij rukte aan den gouden mantel moet je je vertoonen, aan àl de senatoren. Begrijp je?
- Ik ben de Augusta! zei zij trotsch. Ik ben de gemalin van den keizer van Rome,
en de moeder van Julia Drusilla, zijne dochter, door hemzelven op de knieën van de
godin Minerva gelegd, opdat de godin haar zoû voeden....
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Hij schuimbekte en brulde in haar gezicht. Zij deinsde terug.
- Je bent een oude hoer! riep hij. Naakt, versta je?
Hij greep haar bij de polsen.
- Naakt zal je morgen je vertoonen, in den Senaat! Opdat allen zien hoe je bent!
Ga! Laat mij alleen!
Zij was bang hem alleen te laten, omdat zij vreesde voor samenzwering en
hinderlaag, omdat zij vreesde, dat men hem vermoorden zoû - eindelijk - en haar
ook, die de macht had in handen.
- Ik vrees, dat mijn Heer hier te eenzaam is, in de nacht, zonder geleide, zeide zij,
deinzende, op haar hoede.
Hij greep haar bij den hals.
- Versta je? herhaalde hij. Ik wìl alleen zijn.... Ik wil de Maan verkrachten! Laat
mij alleen, met de Maan!
- Ik gehoorzaam, stamelde zij, haar hoofd achterover, haar weelderigen hals in
den greep van zijn klauw.
- Zeg mij, grijnsde hij haar in het gezicht. Waarom hoû je van mij? Waarom wil
je nooit zeggen, waarom je mij bemint? Mij, die afzichtelijk ben? Ik wil weten waarom
je mij bemint? Ik zal je laten martelen, opdat je het zegt! En je kop zal vallen.... als'
IK het wil!
Zij had zich losgemaakt uit zijn greep. Zij wikkelde zich los uit haar chlamys. Zij
was zilvernaakt in de maan, in de gouden nis van haar mantel. Zij was noch mooi,
noch jong, maar zij was de wellust zelve.
- Ik zal mijn Heer eindelijk zeggen.... waarom ik hem bemin, zeide zij; als hij mij
nu volgt, in mijn bed.
Hij brieschte en wees haar weg.
- Ga! brulde hij. Laat mij alleen! Of ik vermoòrd je! Morgen zal ik je laten
martelen!
Zij zag, dat hij heel gevaarlijk was. Zij hulde zich in den mantel. Zij week, achteruit
gaande, terug, bang voor haar leven, maar altijd alles wagende om machtig te zijn.
Hoe verder zij week, hoe duidelijker de haat haar gezicht dorst verwringen.
- Ellendeling! siste zij tusschen haar tanden. Smerige bok! Afzichtelijke gek! Ik
zal je straks dronken maken! Wacht maar! De filter is bereid....
Hij stond steeds, den vinger gestrekt. Zij was verdwenen, over het terras
verschimmende, in het Paleis.
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Hij bleef alleen en liep op en neêr, somber waanzinnig broeiende zijn altijd kookende
gedachten.
- Ik moet hem hièr hebben, bromde hij in zich. Ik wil hem hier hebben, in Rome.
Hij moet van Olympia weg. Hij moet hier getroond zijn naast mij, de Zeus van
Olympia.... Feidias' Zeus.... En als ik hem hier getroond heb, dan zal ik hem
onttroonen en gaan zitten op zijn troon. De ellendeling.... hij is gaan schaterlachen,
hard gaan schaterlachen, toen de werklui hem wilden verplaatsen.... De lafaards zijn
weggeloopen, omdat hij plotseling ging schaterlachen.... Ik zal Memmius vermoorden,
omdat hij niet beter zijn taak heeft volbracht. En een ander zenden naar Olympia.
Want ik moet hem hier hebben. En als ik hem hier heb - den Zeus van Olympia, den
ellendigen Zeus van Olympia - dan zal ik hem onttroonen. Ik ben niet bang voor
hem, al heb ik gedroomd, dat hij mij in Olympus wegduwde met zijn groote teen.
IK zal hem onttroonen.... met MIJN groote teen....
Hij kromp in een, daar hij maagpijn leed. Hij kreunde, en zijn pijn verteederde
hem.
- O.... oh! kreunde hij smartelijk. Zij zijn dood! Zij zijn allen dood! Mijn vader,
mijn moeder, mijn broêrs! Tiberius heeft ze vermoord! O wat een pijn, wat een pijn!
Ik wil meer dan Tiberius moorden! Ik wil allen vermoorden.... De Senaat, heel Rome,
moest éen lichaam hebben, éen kop.... en dan met éen zwaardslag.... allen tegelijk!
O, wat een pijn! O mijn vader, mijn arme vader! Germanicus! O, mijn moeder
Agrippina! Ben ik hun kind? Ik? Ben ik, monster, het kind van Agrippina en
Germanicus! O mijn edele vader, o mijn edele moeder! Piso heeft mijn vader op
Tiberius' last vergiftigd, betooverd, en mijn arme moeder heeft Tiberius laten geeselen
tot een zweepslag haar een oog ontrukte, en toen heeft zij zich vrijwillig doen
verhongeren! Pandataria! Pandataria!!
Hij gilde het uit in de manenacht. Hij schreeuwde uit de naam van het eiland, waar
zijn moeder van honger gestorven was. Hij snikte, de tranen stroomden hem over
het gezicht en over zijn gouden baard. Hij kromp in een hoek, op de Brug, in een en
snikte, en wrong zich van maagpijn. Zijn pijn en de herinnering aan Tiberius'
gruweldaad op zijn ouders gepleegd, verteederden hem inniglijk. Hij kreunlachte
zachtjes, terwijl hij zich wrong van pijn.
- Ik was niet altijd Caïus, het monster, fluisterde hij en hij balde de vuist tegen de
maan.
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En zachter nog, verteederd, sprak hij:
- Ik was eenmaal.... Caligula....
Het verkleinwoord verteederde hem nog meer, en hij mijmerde half luid op:
- Ik droeg soldatenlaarsjes.... Ik was een klein jongentje, in het kamp; ik woonde
in de tent van Germanicus, en Agrippina toonde mij aan het leger, en de soldaten
zagen, dat ik soldatenlaarzen droeg, als zij, maar kleine.... héel kleine.... Ik was
eenmaal het ‘Soldatenlaarsje’.... Ze hielden van het ‘Laarsje’.... Toen Agrippina mij
toonde op haar arm, op het punt het kamp te verlaten, omdat de soldaten oproer
maakten tegen Germanicus, heb ik geglimlacht, en zij kusten mij de laarsjes, de
soldaten, en Agrippina bleef in het kamp, en toen het oproer gestild was, kuste mij
mijn vader Germanicus.... Pandataria! Pandataria!
Hij gilde den naam van het eiland en kromp toen na van pijn. Hij mijmerde luid
op:
- Ik was niet altijd Caïus.... Ik was eenmaal Caligula.... Waarom heeft Tiberius
mij niet vermoord, als hij allen vermoordde, de zonen van zijn aangenomen zoon
Germanicus? Hij heeft mijn broêr Nero vermoord in Pontia, o, vlak bij Pandataria,
Pandataria! Hij heeft mijn broêr Drusus vermoord, onder aan den Palatinus: hij deed
hem verhongeren als mijn moeder: Drusus at de boomwol van zijn matras! Al de
smart van alle de mijnen heeft zich opgehoopt in MIJN ziel! De smart van mijn ouders
en broeders heeft zich opgestapeld in mij! Hun smart sloeg mijn zinnen krank! Ik
ben gek! Ik wil het uitschreeuwen, o Maan, dat ik gek ben! Pandataria! Pandataria!!
Hij kromp in een, van ondragelijke maagpijn.
- Ik was niet altijd gek.... mijmerde hij luid op. Ik ben eenmaal niet gek geweest....
Maar ik verborg mijn haat, en mijn huichel heeft mij gek gemaakt.... Ik verborg mij
altijd.... altijd... En Tiberius heeft mij geloofd... Hij heeft mij gespaard ... O, ik heb
mij gewroken.... Hij zieltoogde.... En ik heb hem zijn ring ontrukt.... En toen hij
draalde te sterven, heb, eindelijk! IK, IK hem geworgd, zóo, met mijn handen.... hem
verstikt.... zoo, ónder zijn kussen.... Rome jùichte, omdat hij dood was!! Rome juichte,
omdat ik heerschte! Rome aanbad mij, Rome aanbad mij!! Ik was eenmaal.... Caligula!
Hij kromp en hij kreunde, en toen verteederd:
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- Mijn vader was Germanicus, de lieveling van Rome. Toen hij gestorven was in
Antiochië, vergiftigd, betooverd, heeft het volk in hun tempels de goden gesteenigd
en de altaren omver gesmeten! De Romeinen wierpen hun Laren op straat; wie dien
dag werd geboren, werd te vondeling gelegd! Vijanden en barbaren legden ten teeken
van rouw de wapenen neêr; koningen trokken de baard zich uit en koninginnen
schoren de kruin zich.... Mijn vader was Germanicus! Ik was na hem Rome's lieveling!
Ik was Rome's ‘ster’, haar ‘pop’, haar ‘zuigeling’ en haar ‘kippetje’!
Honderd zestig offers werden den goden om mij gebracht, in drie maanden! Toen
ik ziek was, deden velen gelofte, te sterven in mijn plaats, zoo ik slechts genas! Ik
was Rome's lieveling: ik was haar ‘kippetje’! Ik was de zoon van Germanicus!!
Plots kromp hij en schreeuwde:
- Pandataria en Pontia! Ik ben er in storm de asschen gaan halen van mijn moeder
en van mijn broeder! Ik heb ze zelve in de urnen gesloten! Ik heb ze gebracht in het
Mauzoleum van Augustus! Ik stichtte mijn ouders jaarlijksche offers en spelen, en
de beeltenis van mijn moeder reed men rond op statiekar! Ik vereerde mijn ouders,
ik had ze lief! Zij waren Germanicus en Agrippina! Tiberius heeft ze vermoord! Ik
heb mij gewroken, ik heb hèm vermoord! Maar ik ben gek! Ik heb mijn zuster
verkracht! O goden, ik verkracht allen.... allen! Heel Rome! Ik haat Rome nu, als
Rome mij haat! Ik ben niet meer haar ‘kippetje’! Ik ben niet meer Caligula! Ik ben
de god Caïus! Ik ben Jupiter! Jupiter, ik tàrt je! Ontvoer mij van de aarde, of ik
ontvoer jou uit den hemel! Pas op!!
Beneden, bij de Basilica Julia, staarden enkele voorbijgangers, huiverend, op naar
de Brug. Zij hoorden gillen en schreeuwen.
- Het is de Gek.... fluisterden zij en slopen langs de muren verder.
Op het paleisterras was de Germaansche lijfwacht te voorschijn getreden en stond
in gelid te wachten, tot de keizer terug kwam.
Zij hoorden hem gillen:
- Pandataria! Pandataria!!
Toen zagen zijne wachten hem dansen, in den maneschijn. Zijn samaarsleep, zijn
lange mouwen kronkelden om hem rond. Hij scheen met stof van diamant overpoeierd,
zoo glinsterde hij.
Om hem was de nacht koud, glanzend en licht.
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III.
Den volgenden morgen was de keizer Caïus ziek. Hij lag op de kussens van zijn
rustbed in een en wilde niet opstaan. Maar Cezonia, zijn gunstelingen, steeds ongerust,
als hij broeiend mijmerde in zijn hoek, verkregen, dat hij opstond. Hij stond op en
zou in den tempel zich laten aanbidden. Hij zoû zich met zijn vrouw en zijn vrienden
begeven door den cryptoporticus, die geleidde naar de tempels der Dioscuren en van
den god Caïus. Onder wie hem volgden, was zijn dochter: een kind, dat men nog
droeg.
Vóor hij ging, bestudeerde de gek in spiegels hoe te grijnzen en de uitdrukking
van zijn gelaat nog afschrikwekkender te maken: Toen begaf zich de stoet op weg,
de keizer te midden van zijn Germaansche lijfwacht, die hij geheel gekozen had naar
de beschrijving van Tacitus: ‘hun oogen zijn blauw en schuw: hun haar is rosblond;
hun lichamen zijn groot en forsch, (maar weêrstaan slechts den eersten schok....’)
Inderdaad waren zijn lijfwachten niet alle Germanen; hij koos ook Galliërs en
Barbaren naar dit model.
In den crytoporticus waren aanzienlijke kinderen uit Azië, onder een magister,
bezig zich voor te bereiden tot een tooneelvertooning. De kinderen, om schoonheid
uitgezocht, waren langgelokt en naakt, en slechts met gouden sieraden en gemmen
gekleed. De keizer hield een oogenblik bij hen stand en wilde de vertooning zien.
De tribuun Cornelius Sabinus, van een der Pretoriaansche cohorten, naderde den
keizer en vroeg hem, eerbiediglijk knielende, het wachtwoord voor dien dag.
- Het wachtwoord? zei de Gek. Priapos en Venus....
Hij grinnikte en maakte met de hand, met den vinger een obsceen gebaar tegen
den knielenden tribuun.
- Neen, ging hij door, zich bedenkend. Toch niet Priapos en Venus.... Maar
Jupiter!!!
Hij poogde te stembulderen, vergeefs moeite doende zijn krankzinnigheid te
verbergen.
- Ontvang dàn, barstte plots achter hem een andere tribuun der Pretorianen los;
dit bewijs van Jupiters gramschap!!
En onverwachts stortte hij, Cassius Chaerea, toe op den Gek, die òmschrikte.
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En heffend zijn zwaard, kliefde hij Caïus het kakebeen.
De Gek viel en hij schreeuwde:
- Ik ben niet dood, ik ben niet dood!!
Er kletterklatterden de zwaarden, die zijne lijfwachten trokken.
De kinderen uit Azië vluchtten schreeuwende. Een centurio doorstak Cezonia, die
neêrviel badend in bloed, doorstak haar, en doorstak haar weêr. Een soldaat greep
uit de handen der voedster het kind en sloeg het, bij êen beentje, te pletter tegen den
marmeren muur.
- Ik ben niet dood, ik ben nog niet dood! schreeuwde smartelijk de Gek.
- Steek weêr, steek weêr! klonk het van alle kanten.
De samenzweerders - zij waren dertig, - doorstaken den Gek tegelijk. Het was
Aquilas, die hem den genadestoot gaf.
Het lijk, heimelijk gebracht in de Tuinen van Lamia, werd, tot schande, slechts
half verbrand en toen lichtelijk begraven.
Maar de Gek wreekte zich.
Zijn schim spookte sedert, in de Tuinen van Lamia.
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Het ‘Ezelken’.
Wat niet vergeten was.
Door Cyriel Buysse.
XV.
Doch in ieder leven, hoe gelijkmatig en eentonig ook, komt er vroeg of laat, van
buiten af, een of andere nieuwe en opwindende hartstocht; en zoo kwam die ook in
't stil gezin van juffer Toria, en wel bizonderlijk in het gemoed van 't Ezelken, juist
op het oogenblik toen zij zich, na al haar lijden en verdriet, eindelijk in den
vastgroeienden gang van haar bestaan begon te schikken. Ditmaal raakte het haar
wel niet zoo rechtstreeks, maar toch woelde 't, in de diepte van haar oude-vrijsters-hart,
een door haarzelve niet vermoeden maalstroom van ontroerende gewaarwordingen
op.
Craeynest, de koster, ging trouwen!
Op een ochtend was het Puipken met dat nieuws bij juffer Toria aangekomen, en
geen geringe opschudding had het er verwekt! Hij ging trouwen met een
Westvlaamsche, de dochter van een winkeliertje, twee en dertig jaar oud; en hoewel
't Puipken verder van de heele zaak niets af wist, toch begon juffer Toria dadelijk
verontwaardigd op den koster af te geven, terwijl bij 't Ezelken een wondervreemde,
weeke emotie opkwam.
Die man had háár gevraagd vóór hij aan de andere dacht! Wel had hij haar
gedeeltelijk voor haar verondersteld fortuin gevraagd, maar hij hád haar dan toch
gevraagd en zij had hem geweigerd; en dat aanzoek en die weigering, zij voelde 't
eensklaps als een band tusschen hen beiden. Zij leed geen spijt, noch geen berouw;
en ware 't opnieuw te beslissen geweest, zij zou precies
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gedaan hebben als vroeger; maar boos op hem, als juffer Toria, kon ze niet wezen,
en in den grond van haar hart hoopte zij stil, maar innig, met een zacht gevoel van
teeren weemoed, dat hij zou gelukkig zijn.
Zij dacht er onophoudend aan, geheel dien langen dag, alsof het voor haarzelve
een levensgebeurtenis was; en 's nachts kon zij er niet van slapen en lag peinzend,
met wijd-open oogen, te staren door de hoogste ruitjes van haar raampje, naar de
heldere maan in donkerblauwen sterrenhemel. En toen zij, na eindelooze uren, insliep,
droomde zij er van; en toen zij, nog vóór dageraad, eensklaps wakkerschrikte, voelde
zij haar kussen nat van tranen.
Wat had ze toch? Wat kon het haar eigenlijk schelen?.... Zij schaamde zich en bad,
met vroom-gevouwen handen, een vurig smeekgebed, als om vergiffenis te vragen
voor zij wist niet welke groote zonde, die zij onbewust begaan had.
- Moakt da ge 'r de volgende kier wa mier van weet te vertellen, had juffer Toria
in haar onvoldane nieuwsgierigheid tegen 't Puipken gezegd; en toen de tuinman
twee dagen later weer bij de oude kwezel aankwam, had hij een leuk, stralend gezicht,
want hij had 's kosters aanstaande gezien,.... ja, zij was in 't dorp geweest, met haar
moeder, om naar ‘d'occoasie’ te kijken, en zij waren ook in de pastorij geweest, en
hadden in de keuken bij Céline koffie gedronken, en meneer de pastoor had hen
gelukgewenscht, en....
- Wordt hij nou heul-de-gansch zot! barstte juffer Toria woedend uit, 't Puipken
in de rede vallend.
't Puipken stond even onthutst, maar vóór hij verder kon vertellen had de oude
kwezel hem al vast hartstochtelijk verder uitgevraagd:
- Hoe ziet ze 'r uit?
- Hoa!.... 'n firm vreiwemeinsch, zilde; hij zal d'r meugen mee uitkomen,
antwoordde 't Puipken met overtuiging.
- 'n Dikke maffe, zeker? riep minachtend juffer Toria.
- 'n Streusche! zei 't Puipken. ‘Goe gevuld; d'r es pak aan, zildel’ En hij lachte
even, ondeugend, wat juffer Toria's verontwaardiging nog deed stijgen, terwijl het
Ezelken, met een plotse kleur, als was iets onbetamelijks gezegd, den blik zedig ten
gronde sloeg.
- Ho! die dwoazekonte! Mee azeu ne sloeber willen treiwen
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Ze zal d'r geiwe spijt van hên! Ze zal heur deudschriemen! voorspelde de oude kwezel
dreigend. ‘Moar ze 'n moet 't moar weten euk; 't es da ze zelve nie 'n deugt os ze mee
azeu ne nie-weird treiwt!’ besloot zij wraakgierig; en al haar vroegere veeten en
haatdragendheid tegen den koster, haalde zij nog eens duchtig op.
Het Ezelken zei niets meer. Zij voelde zich vagelijk schuldig tegenover haar
weldoenster en vriendin, omdat zij deze ruwe uitvallen niet deelen kon. Maar zij kon
nu eenmaal niet boos zijn op den koster zooals juffer Toria dat wilde, omdat hij ook
háár ten huwelijk had gevraagd; en in de diepte van haar ziel sprak weer de stille
stem van weemoedige teederheid, die hoopte dat hij altijd goed en braaf en in zijn
huwelijk gelukkig wezen zou.

XVI.
De koster was getrouwd.
Juffer Toria, die altijd - 't mocht vriend of vijand gelden - iedere kerkelijke
plechtigheid bijwoonde, was alleen naar de inzegening gaan kijken, nadat zij
vruchteloos gepoogd had juffer Constance met zich mee te krijgen. Het Ezelken
voelde nog steeds denzelfden onoverwinnelijken angst en afkeer, om haar broer terug
te zien. Vooral in de kerk, in zijn priesterlijk gewaad, in de wijding van zijn ambt,
waarvoor zij gansch haar leven had geofferd, zou de foltering haar onuitstaanbaar
zijn. Maar zij voelde wel een vurige nieuwsgierigheid om de jonge kostersvrouw, al
was 't dan ook maar even, te bekijken; en toen juffer Toria van de plechtigheid was
teruggekeerd, zaten de twee vrouwen samen inde anders nooit-bewoonde, kille
voorkamer, verscholen achter de gordijntjes, om de voorbijtocht van het rijtuig,
waarmee de trouwers naar de stad zouden vertrekken, te bespieden.
Daar kwam het aan! Het ratelde door de straat, in vlug getrappel van hoeven,
tusschen een dubbele rij menschen, die nieuwsgierig op de drempels stonden. 't Was
gauw voorbij, maar 't Ezelken had toch gezien: twee bruine knollen van paarden, een
lummel van een koetsier, met een afschuwelijken hoogen hoed op en een wit strikje
om zijn zweep; en binnen in de groote, ratelende, ouderwetsche koets; het mager
profiel van den geheel in 't zwart-gekleeden koster, en naast hem de bruid, forscher
en grooter dan hij, met rood-bolle wangen en zwart-
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bolle oogen; met een zwaar-stevige buste die boogde, en een grooten zwarten hoed
vol dikke witte bloemen.
Had hij in 't voorbijrijden bij juffer Toria ingekeken? 't Scheen 't Ezelken van ja,
en vurig kleurend liet zij 't even opgelicht gordijntje neervallen en trok zich in de
schaduw van den muur terug, terwijl juffer Toria, aan 't ander raam, een misprijzende
verwensching bromde. Zij hoorde 't rijtuig over de hobbelige straatkeien wegschokken;
zij stond daar even roerloos, als in een droom; en in dien droom was 't of zij zelve
zich met 't rijtuig voelde wegvoeren, als zijn vrouw naast hem, een wonder en
onbekend gelukslot te gemoet.
Maar 't duurde slechts een oogenblik. De ruwe stem van juffer Toria, die nog
steeds wrokkig tegen den koster uitvaarde, riep haar tot de werkelijkheid terug; en
achter de oude kwezel verliet zij, gedwee als een tam hondje, de kille, onbewoonde
voorkamer, en ging weer, ontroerd en sprakeloos, haar plaats innemen bij het helder
tuinraam, in de huiskamer.
Dien ganschen dag bleef 't Ezelken mat en stil. Zij at weinig en sprak slechts de
hoogstnoodige woorden. Zij zei dat ze zich niet zoo bizonder wel voelde en ging
heel vroeg naar bed. Maar door Aamlie wist zij dat de koster nog dienzelfden avond
thuis terug kwam en er in de straat gevierd zou worden, en dat maakte haar rusteloos
en zenuwachtig, en in haar bed lag zij met kloppend hart te luisteren of het rijtuig
nog niet naderde.
Daar hoorde ze 't eindelijk! Evenals 's ochtends, reed het ratelend, in vluggen draf
over de hobbelige keien, nu, in de avondstilte, harder en lawaaiïger nog dan 's
ochtends, zóó hard, dat het haar inwendig pijn deed. Meteen vernam zij het echo van
verwijderde juichkreten, en door haar ruiten glom even een vaalroode gloed: de verre
weerglans der traditioneele pikton, die de feestjoelende straatjeugd ginds vóór zijn
huis had aangestoken.
't Was 't Ezelken niet mogelijk in bed te blijven. Zij stond op, huiverend op bloote
beenen in haar gebreid-wollen, kort nachtrokje, met de om den hals gestrikte, witte
slaapmuts op het hoofd, dat nu zoo kinderachtig klein en schraal en smal leek in den
bleeken maneschijn. Zij ging naar 't raampje, trok het stil-voorzichtig op een kiertje,
en keek en luisterde, zooals zij vroeger, in de pastorij, zoo vaak gedaan had. En al
was de toestand nu
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heel anders, en al wist zij wel dat niets gebeurde wat niet mocht gebeuren, toch
onderging zij weer bijna 't gevoel van vroeger: een mengsel van toorn, en spijt, en
smart, en ergernis, met een ellendige, onweerstaanbare behoefte, om haar kwellende
emotie in tranen uit te storten.
Het Ezelken schreide!.... Zij schreide zonder reden, in een besef van onbeholpen
zwakheid, tegenover al die sterk tot haar doorgalmende vreugd en levenskracht. De
verre gloed sloeg haar in 't bleeke, mager aangezicht, het juichgejoel weergalmde
akelig in haar diep-geschokte ziel, en al was die uitgelaten joligheid nog zoo
gewettigd, toch klonk het voor haar als een gejuich van zonde, iets griezeligs en bijna
liederlijks, dat de kuische heiligheid van 't sacrament des huwelijks onteerde.
Uren lang bleef zij slapeloos liggen, elk oogenblik, bij ieder opgalmend gejuich,
als onder een vurige pijnsteek, in haar bed zich koortsig omgooiend. Zij begreep niet
wat zij had; zij voelde zich heelemaal overspannen en overprikkeld; en, toen het
feestgejoel reeds lang had opgehouden, lag ze zich nog maar steeds te draaien en te
wenden, het hart in overijling bonzend en 't gansche lichaam broeiend en gloeiend
als een vuur. En toen zij eindelijk, ziek-moe, met spantrekkende gelaatsspieren
indommelde, werd haar lastige slaap gestoord door nachtmerries en visioenen, waar
telkens weer een onverjaag-en-onuitstaanbaar kwel-tafereel in voorkwam: de koster,
die in nachthemd aan haar sponde stond, met een klein kindje op den arm: een wichtje,
dat hij haar met een tergenden glimlach toereikte, spottend-fluisterend:
- Kijk, hier es er nog eentsje; 't es veur ou, ge meug het hen.
Zij meende hem werkelijk in levende lijve te zien en te hooren; zij sloeg haar
handen uit en brabbelde woedend in haar slaap gehorte woorden: ‘Goa wig mee die
vuiligheid! Zij je niet beschoamd! Veur wie aanzie je mij dan?’ Maar nauwelijks
had de nachtmerrie geweken en dutte zij weer in of daar was het opnieuw: de
grinnikende koster in zijn nachthemd aan haar sponde met een kindje op den arm:
‘Kijk, doar es er nòg eentsje, 't es veur ou, ge meug het hên’.... tot zij er eindelijk
huilend van wakker schrikte en met een diepen zucht van verlossing het grijze
schijnsel van den dageraad door de hooge ruitjes van haar vensterraam zag schemeren.
Zij vouwde haar handen in elkaâr en prevelde een vurig-vroom
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ochtendgebed. Zij voelde, dat zij in den waanzin van dien vreemden nacht, door den
duivel was bekoord geweest, en zij besloot ineens onmiddellijk uit haar bed te komen
en in 't naburig dorp te biecht en te communie te gaan.
Al spoedig was ze klaar. Geluidloos in 't halfduister aangekleed, met zwarte
pijpjesmuts en zwarten kapmantel, sloop zij in volle stilte uit haar kamertje, met het
groot gebedenboek in de hand. Zij kwam aan 't kamertje van Aamlie, duwde de deur
zacht open, zei aan de half ontwaakte meid dat zij ter kerk ging, daalde gebogen, op
haar teenen, de krakende trap af. Het oogenblik daarna was ze buiten, alleen in de
verlaten straat met dichte huizen, in de grauwe, kille schemering van een vroegen
September-ochtend. Zij was blij er geen mensch te ontmoeten, zij haastte zich uit
het dorp, volgde den kronkeligen zandweg tusschen de vlakke herfstvelden, zag
eindelijk, tegen de grijze horizontlijn, als een ten hemel wijzenden vinger, de rechte
naald van het naburig dorpstorentje. En 't was alsof het kerkje haar zien komen had
en haar noodend tot zich wenkte: eensklaps begon het klokje zacht te tampen in de
verte, en in 't benauwde hart van 't Ezelken weergalmde 't als een stem van troost en
vrede, die o zoo zalig alle stormen zou bedaren.
Zij haastte zich. Diep onder haar kapmantel verborgen, kwam zij in 't dorpje aan,
te gelijk met enkele andere gekapmantelde vrouwen, die ook ter kerk reeds gingen.
Zij doopte haar vingers in 't wijwatervat bij den ingang van het kerkportaal en maakte
vroom en diep haar kruis; en, zonder naar iets of iemand om te kijken, ging zij knielen
op het hard, eikenhouten bankje van den biechtstoel, waar, als elken dag, de priester,
in wit koorhemd, achter het tralieluikje op zijn boetelingen zat te wachten.

XVII.
Een jaar was verloopen, zonder gebeurtenissen. Langzamerhand was het Ezelken
aan den toestand gewend geraakt. De wrange smart zat dieper in haar hart
teruggedrongen en zij schuwde minder de menschen en het leven van het dorp. Zij
ging er nu wel eens, voor juffer Toria, op boodschappen uit, eerst schuchter nog, bij
schemeravond, als een die zich verbergen moet, doch van lieverlede weer gewoon
als vroeger, bij helderen dag. Over
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Céline was ze heen. Die had ze reeds een paar keer van verre gezien, en vol booze
minachting 't hoofd er voor op zij gewend; maar haar groote, ontzettende angst was
de geduchte ontmoeting van haar broeder, alsof dat een gebeurtenis was, die ze
misschien niet overleven zou.
En toch: 't gebeurde, zooals het onvermijdelijk mòèst gebeuren, en het ging zóó
gewoon, en zóó natuurlijk en zóó deftig, dat zij, dagen daarna, nog niet begreep hoe
of 't mogelijk was.
Zij had hem ontmoet op een avond, tusschen schemerlicht en duister, vlak bij het
huis van juffer Toria, terwijl zij in de buurt met haar kan om melk ging. Zij zag hem
komen langs 't trottoir, recht op haar af, in onvermijdelijke ontmoeting; en 't sloeg
haar eensklaps als een lamheid in de beenen: haar knieën knikten en zij strompelde
naar 't midden van de straat, als om voor hem te vluchten. Maar het was sterker dan
haar wil: haar schuwe oogen keken instinktmatig even naar hem op; en op hetzelfde
moment zag zij hem groeten, haar groeten alsof zij een prinses was, even stilgehouden
met een buiging van zijn steek tot aan den grond; en, als automatisch, groette zij
terug, een en al deftigheid, met gloeiende wangen, zooals zij een bisschop zou groeten.
Zij had hem slechts als in een weerlicht aangekeken, maar genoeg toch om te merken
dat hij er goed uitzag, misschien wat rood. in het gezicht en weer een ietsje te
zwaarlijvig; en eerst toen zij, met nog jagend hart, weer veilig in het huis van juffer
Toria zat, gaf ze zich duidelijk rekenschap van de ontzettende gebeurtenis en vroeg
ze zich af hoe het mogelijk was dat het zoo natuurlijk en zoo kalm was afgeloopen.
Eerst nu voelde zij duidelijk, in al zijn scherpheid, het onverbiddelijk-definitieve van
de scheiding, maar tot haar diepe verbazing leed zij er haast niet meer onder en was
er niet verre van af te denken, dat die toestand de eenigmogelijke en wellicht voor
beiden ook de beste was. Dàt wat haar maanden vroeger zou doen schreien hebben
van ellende, gaf haar, eenmaal de eerste emotie voorbij, een gevoel van zachte en
veilige berusting, iets dat nu werkelijk zoo kon blijven duren, omdat het zich vanzelf,
door lijden en strijden, tot die onwrikbaar-vaste basis vastgezet had.
Een andere ontmoeting, die. haar ook weer nader tot haar vroeger leven bracht, was
die van den koster. Gansch onbevangen kwam

Groot Nederland. Jaargang 8

293
hij eens op straat naar haar toe, vroeg hoe 't met haar ging, en na een heel kort praatje
drong hij er op aan, dat zij toch eens met zijn vrouw zou komen kennis maken.
- Moar ge moet ou 'n beetsen hoasten, glimlachte hij, want tusschen dit en ienige
doagen goa ze mee ne kleine kwekker liggen.
- Es 't woar! zei 't Ezelken, een vuurkleur krijgend. En meteen kwam zich even
de gekke gedachte aan haar opdringen, dat zij nu zelve in zulk een toestand als de
kostersvrouw had kunnen zijn, indien zij op zijn huwelijksaanvraag was ingegaan.
't Was of hij instinktmatig haar gedachte raadde. Een leuke uitdrukking kwam
over zijn steeds jeugdig gebleven gelaat, en hij fluisterde:
- 't Es toch oardig in de weireld, e-woar iefer Constance. Hoadt-e gewild, ge zoedt
gij nou meschien azeu zijn.
- K'n moe doar nie van weten! riep het Ezelken eensklaps kort en driftig, giftig-boos
wordend.
Hij excuseerde zich. Hij had haar toch heusch niet willen beleedigen. Hij zei dat
maar omdat het even zoo in zijn gedachte opkwam, en nog eens herhaalde hij, dat
zij hem toch zulk een groot genoegen zou doen, indien ze met zijn vrouw eens wilde
komen kennis maken. Hij scheen, zich in 't geheel niet bewust van den somberen
haat, dien juffer Toria tegen hem koesterde, en bekende zelfs, tot grooten schrik van
't Ezelken, dat hij reeds meer dan eens van plan was geweest, haar bij de oude kwezel
een bezoek te brengen.
Juffer Constance brandde van verlangen om hem even over memeer de pastoor
en Céline te ondervragen. Zij stond daar in de straat te talmen, hopend dat hij er zelf
eerst over zou beginnen; doch hij deed het niet, en toen hij weg was vond ze 't ook
maar best dat er niet over werd gesproken, en weer voelde zij, sterker nog dan na de
ontmoeting met haar broeder, de taaie kracht van een vastgegroeiden toestand, die
niet meer zou noch kon veranderen.

XVIII.
Met dat alles was juffer Constance toch weer gelukkig geworden. Er lag nu in haar
dagelijksch leven zooveel zachte, en veilige, en ook deftige rust om haar heen. In
zoo'n rijk dorpsrenteniersleven
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van slechts drie vrouwen bij elkaar, was er zooveel kalme degelijkheid en zoo weinig
storing. De levensstrijd van daarbuiten drong niet tot haar door. Zij wisten er niet
meer van dan zij verlangden te weten, niet meer dan wat haar lange, vrije uren
aangenaam vervullen kon. Zij zaten daar als op een schoon en welig eiland waar hun
niets ontbrak en rondom mochten de grootste stormen woeden zonder hen te deren.
Al het goede en al het kwade moest feitelijk uit hun intiem eigen kringetje komen.
De kalme harmonie, wel af en toe, zooals in 't leven onvermijdelijk is, door een
of andere oorzaak van ontstemming onderbroken, had er dan ook lang en zacht
geheerscht, maar nu leek het wel alsof er zou verandering komen.
't Was of de natuur haar revanche wou nemen.
Juffrouw Toria, die op haar leeftijd nog niet wist wat ziek-zijn was, had zich al
een heelen tijd minder behagelijk gevoeld. Nu eens klaagde zij over hoofdpijn, dan
weer over maagpijn; haar nachten waren dikwijls slapeloos, haar eetlust liet te
wenschen, en haar gezicht stond soms pijnlijk vertrokken en kreeg een ongezonde,
geelachtig-doffe kleur.
De dokter werd gehaald.
Het was een goedige, sympathieke, ouderwetsche dorpsarts, een man op leeftijd,
die veel in zijn praktijk had bijgewoond, en die, beter kennende zijn patiënten dan
hun kwalen, zich doorgaans beperkte tot het voorschrijven van een ‘fleschje’ en, als
dat niet hielp, nog twee voorname andere middelen kende: rust en sterke voeding.
Bij zijn minder-gefortuneerde zieken: bij de veldarbeiders, bij de boeren, hoefde
hij niet al te bang te zijn zich te vergissen. Rust en voedsel, als die menschen het
zich konden veroorloven, of het noodige er voor kregen, verrichtten daar meestal
wonderen. Maar ook bij zijn welgestelde patiënten, voorál bij zijn welgestelde
patiënten, die zulke makkelijke geneeskunde zoo bizonder naar hun smaak vonden,
was hij om zoo te zeggen door zijn gunstige reputatie gedwongen dezelfde
therapeutiek toe te passen, en bij dat gedeelte van zijn clientele werkte het niet altijd
even gunstig. Dáár was het wel een enkele maal op beroerte of hartverlamming
uitgeloopen, en zeer zeker lagen er op 't kerkhof, die, met een ander soort diëet, nog
een aardig poosje zouden rondgeloopen hebben.
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Hij kwam, keek naar juffer Toria's tong, voelde haar pols, informeerde naar haar
eet-en-slaaplust, en al dadelijk klonk zijn wel-verwachte diagnose:
- Hm!.... 't zijn fleiwten. Ge zilt ou beter moete voên, en 'n goe gloas wijn drijnken.
‘K zal beginnen mee ou 'n flasselken veuren te schrijven, woarvan da g’ alle twie
uren ne lepel meug nemen.
- Ne soeplepel of ne káffeelepel, menier den dokteur? vroeg juffer Toria nauwgezet.
- Ne soeplepel, ne firme soeplepel. Goa-je op tij noar achter?
- Almets, en almets niet, antwoordde de oude kwezel angstig. Zoedt er mee beteren?
- Ge meug gerust zijn, 't es 'n affeiren van niemendalle, verzekerde de oude dokter,
al vast naar de deur gaande om te vertrekken.
- En mijn moagpijne, menier den dokteur? ‘K hè toch almets zuk 'n wrieë
moagpijne, klaagde juffer Toria, hem op de hielen volgend en wanhopig dat hij zoo
gauw wegging.
- 't Zal d'r euk mee beteren; 't 'n zijn anders nie as fleiwten op de moage, herhaalde
de arts gebogen onder 't deurportaal verdwijnend.
Juffer Toria, en ook het Ezelken, waren maar half gerustgesteld. Toch hadden zij
volkomen vertrouwen in dokter Van Boeckel, die al zóóveel menschen had genezen;
en Aamlie werd dadelijk om de flesch gezonden, die de dokter bij zich aan huis was
gaan klaarmaken, terwijl juffer Toria en haar vriendin begonnen te verzinnen, wat
de zieke wel voor smakelijks zou kunnen eten. Het was in den jachttijd, de keus voor
het avondmaal werd op een paar jonge patrijsjes gevestigd, en juffer Toria ging zelve
met het Ezelken in den wijnkelder, om er een fijne flesch oude Bordeaux te halen.

XIX.
Ondanks de patrijsjes, de kippetjes, de wijntjes en veel andere lekkere dingen, kwam
er echter geen verbetering in juffer Toria's toestand. Integendeel: zij ging achteruit.
Haar grof gezicht, onder de zwart-geverfde haarpruik, werd steeds geler en steeds
meer gerimpeld, de groote mond met valsche tanden puilde uit tusschen
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de ingevallen wangen en de donkere oogen hadden soms een starverschrikte
uitdrukking, alsof zij angstwekkende tafereelen aanschouwden.
- Volhêwen, ge zil zien dat 't er mee zal beteren, verzekerde dokter Van Boeckel.
Maar ondanks al de prikkelende of kalmeerende middelen nam de eetlust af en bleven
de nachten slapeloos, terwijl de pijnen, inzonderheid de maagkrampen, soms
onuitstaanbaar werden.
Iedere maaltijd, meestal gevolgd door het schrikkelijk lijden, was een telkens
vernieuwde proefneming en beproeving.
Gelukte het dat iets gevonden was wat minder smart veroorzaakte, dan werd het
elken dag, en zelfs verschillende malen daags gebruikt, tot de zieke er den beu van
kreeg, of weer de pijnen voelde. Ook de ‘flasselkes’ van alle kleuren smaak volgden
't een het ander op, tot zij om de beurt hun uitwerking en kracht verloren, en 't eenigste
wat juffer Toria's smarten werkelijk nog een poos verzachten kon, was een lichte
bedwelming door den wijn. Toen kreeg zij weer een lichten blos over haar gele
wangen, haar zwarte oogen schitterden, zij praatte en herleefde, alsof zij reeds genezen
was. Het wond haar op, zij kon zelfs vroolijk worden en weer levendig belang stellen
in de kleine gebeurtenisjes van haar stil-bekrompene omgeving. Zij werd vertrouwelijk
in die uren, zij vertelde of hoorde graag uit het verleden, en, wat juffer Constance
een- onoverwinnelijken griezelangst inboezemde, telkens, als de zieke in die stemming
was, eindigde zij met het gesprek te brengen over de gehate mannen en de
verafschuwde liefde.
't Was als een soort van depravatie. Aamlie en het Puipken moesten op informatie
uit, moesten haar weten te vertellen welke liefdes-schandaaltjes er op 't dorp
gebeurden, wie van de jonge meisjes op dat oogenblik een kind moest krijgen, wie
onder de getrouwde mannen zich met andere vrouwen bezighield. Over meneer de
pastoor en zijn ongehoorde toegevendheid voor de misbruiken van Céline was zij
nooit uitgepraat, nog altijd giftig op het Puipken omdat hij beweerde daar niets van
af te weten; en zoo bracht zij het gesprek over zichzelve, met een nijdigen trots haar
vuisten ballend, razend op de mannen in het algemeen: ‘De sloebers, ze zoên 't mee
mij moeten probeeren!’ Ofwel zij viel, gansch onverwacht, het ontstelde Ezelken
aan: ‘Ou hêt 't nog Tenen durven vroagen, die sloeber van die koster; moar aan mij
noeit, noeit,
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niemand!’ En in haar woedekreten trilde 't van teleurgestelden wrok, een wrok die
zich dan weer in het behagen koesterde van al het kwaad dat zij gedurende haar
gansche leven aan de liefde en de reproductie had gedaan: de doodgeschoten hanen,
de verworgde tortels, de gekastreerde poezen en konijnen, en de meid die zij had
weggezonden, aan de deur geschopt op den nooitvergeten, akeligen dag dat Mirza
haar eersten en eenigen misstap had begaan.
Juffer Toria had het moeten weten!.... Zij had moeten weten dat het Ezelken, kort
na de geboorte van het eerste kind, bij den verfoeiden koster was aan huis geweest,
dat zij er kennis met de jonge moeder had gemaakt, dat zij verteederd 't wichtje in
haar armen had genomen, en nauwelijks geprotesteerd had, toen de koster, half
lachend, half ernstig zei, dat het wel aardig zou geweest zijn indien zij meter van het
kind geworden was! Juffer Toria had het moeten weten, dat zij er later was
teruggekeerd, door zij wist niet welke groote attractie aangelokt, en er sinds dien dag
geregeld kwam, twee, driemaal in de week en er grootendeels de winkelwaren kocht:
koffie, suiker, meel, rijst, die zij eertijds in de andere winkels van het dorp ging halen!
Het Ezelken verweet het zich als een verraad tegenover haar oude vriendin en
weldoenster; telkens nam ze zich vast voor er niet meer heen te gaan, maar telkens
weer bezweek zij onder de verzoeking, die als een ondeugd werd waartegen zij geen
weerstand meer kon bieden.
Neen, zij kon niet boos zijn op dien man, zooals juffer Toria dat wilde, alleen
omdat hij haar ten huwelijk had durven vragen. Zij durfde 't nauwelijks aan zichzelf
bekennen, maar zij voelde 't nu eerder als een huldeblijk van hem, iets dat zij niet
moest, en trouwens ook niet kòn, vergeten. Zij voelde nog steeds geen de minste
spijt hem van de hand te hebben gewezen, maar zijn gezin, zijn vrouw, zijn kind, zij
beschouwde 't zoo wat als haar eigen gezin, dat zij moest helpen steunen en
beschermen, indien het haar mogelijk was.
Wat haar ook bizonder aantrok en boeide, was de toeschietelijke, minzame
bejegening, die er haar telkens wachtte. Zijn kloeke, degelijke vrouw wist niet wat
ze al doen zou om haar te behagen; juffer Constance mocht niet bij de
winkel-toonbank blijven staan, als gewone, andere klanten; zij moest in de keuken
komen, uit
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den tocht, bij de kachelwarmte; zij moest een kopje koffie of een glaasje zoete likeur
aanvaarden, zij moest maar doen precies alsof ze thuis was.
En 't Ezelken, haar leven lang gewend voor anderen zich op te offeren, liet zich
nu door de bekoring streelen op haar beurt ook eens door anderen verwend te worden.
Zij zat daar, gelukkigglimlachend, met van emotie warme wangen in de keuken naast
de wieg van 't kindje, dat zij met een ware liefde zag opgroeien. Het was een meisje
en heette Clemente, en 't Ezelken was blij dat het een meisje was, en juist toevallig
denzelfden voornaam droeg als haar geliefde overleden moeder. En, wat ze ook al
deed, en hoe ze zich ook diep voor die gedachte schaamde: zij kon het kind niet in
haar armen opnemen, zonder telkens daarbij die onzinnige en bijna zondige
gewaarwording te voelen alsof 't háár eigen kind was. In 't bijzijn van den koster
dorst ze 't haast niet aan te kijken, maar zoodra zij met zijn vrouw alleen was, was 't
haar groot geluk het even op haar schoot te hebben en met een soort schroomvallige
onhandigheid te knuffelen, zoodat de kostersvrouw meer dan eens verwonderd uitriep:
- Wel, iefer Constance, hoe dat-e gij toch nie getreiwd 'n zijt, gij die zeu geiren
kinders ziet!
Toen lei ze spoedig, angstig als 't ware, 't wichtje in zijn wieg terug, en antwoordde,
verlegen:
- Oeijoeijoei! Op zuk 'n dijngen 'n hè k' ik van mijn leven nie gepeisd; 'k loate dat
aan ander over!
Maar eens, terwijl ze 't kleintje op haar schoot had, kwam de koster schielijk
binnen, vóór ze den tijd had het weer in zijn wiegje te leggen.
- Wel wel, iefer Constance, wordt-e nou kindermeissen! riep hij, vroolijk-verbaasd.
Zij schrikte eerst zóó, dat ze geen woord kon vinden; en 't was de kostersvrouw
die in háár plaats antwoordde:
- O, iefer Constance es zot van kinders, ge 'n het doar gien gedacht van!
- Es 't woar! lachte de koster, 't Ezelken ondeugend-schalksch aankijkend. Hawèl,
weet-e watte, knipoogde hij naar zijn vrouw, ‘we zillen heur numero twieë cadeau
doen!’
- Zij je niet beschoamd! riep verwijtend de kosterin, een kleur krijgend.
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Onthutst keek 't Ezelken haar aan.
- Joa joa, iefer Constance, 't es al weere zeu verre, binnen 'n moand of dreïe,....
schertste de koster.
Vuurrood sloeg 't Ezelken den blik ten gronde en even duizelde 't in haar van
ongekende akeligheid. Zij werd eensklaps weer boos en nijdig op hem, zooals destijds,
wanneer zij hem, ofschoon ten onrechte, verdacht met Céline te knoeien.
- Zwijg moar, zwijg moar, bromde zij, 'k 'n moe zuk 'n dijngen nie heuren. En zij
stond op om te vertrekken.
- O, gien dwoaze loeder! knorde de kostersvrouw op haar man.
- Verexcuseerd, iefer Constance, verexcuseerd, trachtte deze, gansch beteuterd,
zich zijn onhandig grapje te doen vergeven.
Gelukkig kwamen er menschen in het winkeltje. Dat was een verlossende afleiding,
ook voor het Ezelken, die reeds niet boos meer, maar nog steeds zoo diep ontsteld
was.
- Tot morgen? Of tot overmorgen? vroeg angstig de vrouw, het Ezelken tot aan
de voordeur uitleidend.
- Joa, 'k peis 't toch wel, zei 't Ezelken.
En, haar zwarte mantelkap beschermend over 't hoofd getrokken, ging zij de straat
op.

XX.
Gedurende vier dagen was juffer Constance in het kostershuis niet meer te zien. Maar
langer kon ze 't ook niet volhouden. Het trok haar weer aan als een ondeugd. Al die
dagen had ze met vurige vroomheid gebeden, waarom wist ze niet, moar gesmeekt
en gebeden, te biecht en te communie geweest in het naburig dorp waar ze ter kerk
ging; en versterkt kwam ze terug, vast-wetend dat ze nog terug mòcht komen, zonder
doodzonde te bedrijven.
Er was dan ook nog wel iets anders, dat haar in het huisje van den koster aantrok.
Nu ze toch haar broeder had teruggezien en niet bang was hem nog meer te ontmoeten,
was van liever-leden een stil-knagende belangstelling voor zijn leven weer in haar
ontwaakt. Niet dat ze nog hoopte ooit bij hem terug te komen; die illuzie was voor
altijd uit en zij verlangde 't haast niet meer, maar zij wilde nog wel graag iets van
hem hooren en in de eerste plaats te weten komen, hoe het nu gesteld was met den
verderfelijken
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invloed dier verfoeide meid, voor wie zij de pastorij - den droom van gansch haar
leven - had moeten verlaten.
Lang had zij geaarzeld, lang had zij gehoopt dat de koster er toch eens over zou
beginnen, maar hij blééf zwijgen, en eindelijk, wachtensmoe, vroeg ze 't hem zelve
ronduit, sidderend voor het geduchte antwoord.
Maar dadelijk zette de koster een ernstig-bedenkelijk, bijna wrevelig gezicht.
- O, iefer Constance, zei hij; ik ben de loaste meinsch van de weireld aan wie da
ge dà moet vroagen. Menier de páster zegt zjuust tegen mij de neudige woorden, en
sedert dat-e gij uit de pasterije wig zijt 'n ben ik er zelfs in de keuken nie mier geweest.
As ik er kome ('k moet er wel komen, ne woar?) loat iefer Céline (en zijn stem gromde
toornig met spottenden nadruk op dat woord ‘iefer’) loat iefer Céline mij in de gank
op de matte stoan, en doar mag ik d'orders van menier de páster afwachten.
De man sprak waarheid. Sinds juffer Constance weg was, had Céline in de pastorij
schoon schip gemaakt en in alles haar invloed laten gelden. Wist iefer Constance
dan niet, dat Céline stookte om hem, den koster, uit de kerk weg te krijgen en haar
oudsten broer, dien stommerik, dien dronkaard, in zijn plaats te stellen? Wist juffer
Constance dan nog niet dat Céline's moeder, zusters, broers gansche dagen in de
pastorij zaten en er 's avonds met vrachten van allerlei goeds van daan kwamen? En
was het eindelijk juffer Constance onbekend, dat zelfs het goede Puipken er was aan
de deur gezet, ja ja, het Puipken, die meer dan twintig jaren in den tuin der pastorij
gewerkt had, om voor Céline's vader, die een onbekwame luiaard was, de plaats in
te ruimen?
Juffer Constance, de wangen gloeiend, de handen van ontzetting in elkaar geslagen,
hoorde me daar mooie dingen. Nooit had ze in de. verste verte zelfs vermoed dat het
zóó erg kon worden. Aan 't goedig Puipken had zij in den laatsten tijd wel iets
ongewoons gemerkt, een zekere lusteloosheid en neerslachtigheid; maar, dat hij uit
de pastorij was weggezonden, neen, daar wist ze of vermoedde ze het eerste woord
niet van! En 't was dus ook niet alleen ‘sneukelen’ meer, maar gewoonweg stelen,
wat die schandelijke meid nu deed! En haar broeder duldde dat, verdedigde dat, in
plaats van haar op straat te schoppen! Of wist hij
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misschien niet wat er gebeurde? Of wilde hij 't niet weten? Wat was dat toch met
hem?
- Doar 'n verstoa giene meinsch hem aan, antwoordde, voorzichtig-ontwijkend,
de koster.
- Drijnkt ze nog! Lig ze nog almets zat in heur bedde, die vodde? vorschte 't
verontwaardigd Ezelken.
De koster haalde zijn schouders op.
- Al da 'k zie es da ze wrie reud en streusch wordt, zei hij.
Sinds zij uit de pastorij vertrokken was, had juffer Constance haar vroegere meid
niet meer van dichtbij gezien, of niet meer willen zien. Waar zij haar toevallig op
straat moest ontmoeten, wendde zij met walg het hoofd af. Maar nu dat het verfoeide
schepsel onverwacht weer op den voorgrond van haar leven drong, voelde 't Ezelken
een soort van kwellend, ziekelijk verlangen in zich opkomen om haar nog eens waar
te nemen.
't Was ook niet moeilijk, als ze maar wat geduld wou hebben. De pastorij stond
schuins tegenover het kostershuis, en van achter 't winkelraampje kon men
gemakkelijk de voordeur en de stoep bespieden. 't Ongeluk was dat het Ezelken, ter
wille van juffer Toria, nooit lang weg mocht blijven, en dagen en dagen verliepen
zonder dat zij iets anders dan de barre muren en de gesloten deur en vensters van de
pastorij te zien kreeg.
Maar eindelijk, op een schemeravond, gelukte 't. Het Ezelken zat bij 't kinderwiegje
in de keuken, toen de kostersvrouw, die in den winkel was, haar eensklaps dringend
toeriep:
- Toe, iefer Constance, hoast ou, z'es doar!
Het Ezelken kwam gevlogen en staarde, met bonzend hart achter de toonbank
verborgen, door het winkelraam naar buiten.
Celine ging juist de treden der stoep af. In zwart-wollen muts en zwart-lakenschen
mantel, de volle wangen hoog van kleur, de oogen wild als altijd, toch uiterlijk
ingetogen van kleeding, maar volkomen zelfbewust in haar vlugge, soepele
bewegingen, stapte zij, met een air van arrogantie, de stille straat in. 't Ezelken wist
niet wat zij zag, herkende haar vroegere meid haast niet meer. Zig zag de flinke
houding, de forsch-geworden heupen, en in een even van elkaar waaien der met
blauw gevoerde, zwarte mantelslippen, de prachtig-kloeke golving van haar
zwaar-geworden boezem.
- Ha moar Hiere toch! Ha moar Hiere toch! kermde 't ont-
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stelde Ezelken tot de kostersvrouw, alsof deze het verhelpen kon. En plots, zichzelf
niet langer kunnende beheerschen, barstte zij in overweldigende tranen uit.
- Wa schilt er toch! Wel, wel, iefer Constance, ge' meugtou da zeu noar nie trekken!
poogde de geschrokken kostersvrouw het Ezelken te troosten. Maar het Ezelken wás
niet te troosten. Zij schreide en snikte hoe langer hoe heviger zonder te kunnen of te
durven bekennen waarom ze zoo schreide,.... ze schreide, omdat Céline zoo schoon
en zoo forsch was geworden, ze schreide, omdat ze daar zoo zelf bewust en arrogant
en statig over de straat liep, ze schreide, ze gruwel-schreide van onverklaarbaren
angst, omdat Céline, nauwelijks verborgen door de losse slippen van den langen,
zwarten mantel, zulke prachtig-volle heupen en zulk een zwaren, stevigen boezem
had gekregen.

XXI.
Met al dat waren en bleven de bezoeken in het kostershuis toch feitelijk de eenige
uitspanningsuren, die het Ezelken, sinds juffer Toria's ziekte, genoot.
Juffer Toria was een van die verwende en lastige zieken, die aldoor iemand om
zich heen willen hebben. Was juffer Constance eventjes uit, zoolang ze niet terug
kwam moest Aamlie bij haar blijven. Maar juffer Toria bleek oneindig veel meer
gesteld op het gezelschap van juffer Constance dan op dat van haar meid, die trouwens
ook genoeg haar werk in huis had, en zoo kwam het van zelf dat het Ezelken haar
schaarsche oogenblikken rust en vrijheid steeds zag inkorten.
Daarover klaagde zij niet en paste haar zieke vriendin met liefde en toewijding
op. 't Werd zelfs een goede afleiding voor haar verdriet, en zij, die na de brouille met
haar broer onder gebrek aan bezigheid geleden had, was gelukkig zich weer voor
iemand te kunnen opofferen.
't Was anders geen vermakelijke taak. De kwaal van juffer Toria bleef sleepende,
nu eens wat beter, dan weer minder goed, maar toch in het geheel met tragen, stagen
achteruitgang. Wat dokter Van Boeckel ook al troostte en welke middelen hij ook
voorschreef, genezen deed hij juffer Toria niet.
Voor wie dagelijks met de oude kwezel leefde was 't niet zoo
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opvallend, maar wie haar slechts af en toe zag, schrok van de verandering. 't Was als
een boom of een plant, die langzaam uitdroogt en doodgaat. Alles aan haar scheen
te verschrompelen en te vervallen: haar knokkelige handen werden als gerimpeld
perkament, haar geel gezicht scheen te versmallen en te verkleinen, haar hoofd zonk,
als te zwaar geworden, voorover op de borst, door de trekkende pezen van den
ontvleesden hals, als met strakgespannen touwen vastgehouden.
De eetlust was weg en kon, zelfs door de fijnste schoteltjes van Aamlie, niet meer
worden opgewekt. De stem had een schorhollen, doffen klank gekregen, de pijnen
werden knagend en bestendig, en de groote mond met dikke, blauwachtige lippen,
hing, als in benauwend hijgen, voortdurend half open. Alleen de oogen, de groote,
stuursche, kwade, zwarte oogen, hadden nog niets van hun somber vuur verloren en
schenen van de heldergebleven kracht harer geestvermogens te getuigen.
Juffer Toria scheen het voorgevoel te hebben, dat zij niet meer zou genezen. Zij
geloofde niet langer aan de troostende voorspellingen van dokter Van Boeckel, zij
koesterde zelfs een geheime, wrokkige minachting tegen hem en deed niets meer
van al wat hij haar voorschreef; maar met al de inspanning harer laatste krachten en
de medehulp van 't Ezelken, streed zij, om, door den steun der goddelijke macht,
misschien nog haar genezing, en, in elk geval, haar ziele-zaligheid te bewerken.
Juffer Constance werd in het dorp rondgestuurd, om oude en jonge ongehuwde
dochters van uitmuntend gedrag bij elkaar te zoeken, die, voor juffer Toria's genezing,
gezamenlijke bedevaarten naar ver-afgelegen dorpen zouden ondernemen. Juffer
Constance zelve, met Aamlie voor de heilige huisbeeldjes neergeknield, bad vroom,
en uren lang, eiken ochtend en avond, en zelfs de oude Marcellien en 't Puipken,
werden op de verste bede-wegen, waar de vrouwen moeilijk op één dag konden
komen, uitgezonden.
Sinds het Ezelken van haar broer verwijderd was, had ook juffer Toria alle
betrekking met hem en de pastorij onderbroken; maar de oude kwezel, die anders
haar leven lang in de intimiteit der dorpsgeestelijkheid had verkeerd, voelde zeer de
leemte van die brouille, vooral nu zij in de geestelijke hulp haar laatste toevlucht
zocht; en, na enkele dagen strijd en aarzeling, liever dan zelve den eersten stap der
trouwens zeer bezwaarlijke toena-
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dering te wagen, zond zij een boodschap naar meneer den pastoor van het naburig
dorp, waar 't Ezelken nog steeds ter kerke ging, of die haar ook soms een bezoek zou
willen brengen.
Meneer August de Stampelaere, pastoor van bedoelde gemeente, was een man
van zeer geringe afkomst (zijn ouders waren kleinboeren) maar die, om zijn knappe
voortvarendheid, bizonder gunstig bij zijn overheden aangeschreven stond.
Nog geen dertig jaar oud en reeds pastoor eener zeer belangrijke parochie, had hij
zijn invloed en prestige zóó weten op te houden, dat hij, in de geheele streek, een
macht geworden was, waarmee op allerlei gebied, moest afgerekend worden. Hij
was het, die in tijden van verkiezing met meneer den baron-burgemeester rondging
om de boeren te leeren stemmen; hij, eerder nog dan de kantonrechter, die menig
geschil tusschen de ingezetenen weer in het reine bracht; hij, eindelijk, die huwelijken
makelde en meer dan één grooten pachter zijn boerderij had aan de hand gedaan.
Maar zijn groote specialiteit, waarin hij reeds de schitterendste triomfen had gevierd,
was het inpalmen van oude, rijke vrijsters, die, door zijn welsprekendheid voor 't
goede doel bekoord, meestal eindigden met hem, het zij van hand tot hand, het zij
per testament, belangrijke sommen gelds te legateeren. Dit ging niet altijd zonder
ergernis of wrijving, en doorgaans zelfs met verwoede vijandschap vanwege
gefrustreerde erfgenamen; maar hoog stond meneer de pastoor boven zulke
kleinzielige bezwaren van enkele nichtjes of neefjes verheven: hij deed het immers
tot meerder eer en glorie van God; en zijn prestige, inplaats van er onder te lijden,
verhoogde nog aanzienlijk door het angstig ontzag, dat hij alom daarmee inboezemde.
Van 't eerste woord dat het ontroerde Ezelken over haar boodschap zei, begonnen
zijn felle oogen te flikkeren, en dadelijk was hij bereid om met haar mee te gaan.
Toch kwam er even een confraterneele bedenking in hem op, hij herinnerde zich dat
juffer Constance's broer pastoor van zijn gemeente was, en vroeg:
- Joa moar, menier Désiré, iefer Constance, komt-ie hij bij iefer Toria niet?
Het Ezelken sloeg bedroefd den blik ten gronde:
- Nien hij, menier de páster, nien hij; iefer Toria 'n het hem nie gevroagd,
antwoordde zij stil.
Meneer De Stampelaere drong niet aan. Hij was op de hoogte
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van het geschil tusschen broeder en zuster en wenschte er zich niet verder in te
mengen. 't Was hem om te beginnen voldoende te weten, dat juffer Toria wel hèm
en niet den pastoor van haar eigen dorp verlangde. Later zou hij den toestand wel
zien te regelen zooals 't behoorde.
Met de vaste belofte, dat hij dienzelfden avond nog zou komen, leidde hij het
Ezelken tot aan de voordeur uit.

XXII.
- Iefer Constance! Iefer Constance!
Ontdaan, en bleek, en bevend, alsof zij een ongeluk kwam aankondigen, stond
Aamlie op den drempel van de woonkamer en riep aldus met doffe stem naar 't
Ezelken, die bezig was voor juffer Toria een ei in melk te klutsen.
- Wat es 't? schrikte de oude vrijster op.
- Iefer Constance, 't es menier de páster, die vroagt om iefer Toria te zien!
- Hawèl, 't es goed, loat menier de páster binnen komen.
- Joa moar, 't 'n es menier De Stampeloare niet; 't es menier Désiré, ou broere!
Het scheelde weinig of 't glas stortte uit 's Ezelkens hand.
- Watte! Watte! riep zij schor.
Juffer Toria, hoewel pijnlijk in haar leunstoel half weggedommeld, had alles
gehoord.
- Wa zegt-e doar? kreet ze dof, met een tragisch-machtelooze poging om overeind
te rijzen. Noeit! noeit! noeit! gilde zij met korte, plotse energie, en zakte uitgeput
weer in haar kussens neer.
Het Ezelken was ietwat bijgekomen. Zij zette bevend 't glas met het geklutste ei
op een tafeltje neer, kwam bij de oude meid en nam haar fluisterend aan den arm,
en in de overspanning zelve van haar angstvolle ontroering vond zij, in een leugen,
het voorloopig reddingsmiddel:
- Zegt aan menier de páster dat iefer Toria sloapt en vroagt hem of hij nen andere
kier wil komen.
't Ezelken had het, als 't ware instinktief, voelen aankomen.... De bezoeken van
meneer De Stampelaere bij juffer Toria hadden dadelijk groote opschudding in 't
dorp verwekt. De menschen
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staken de hoofden bij elkaar, er werd gespied en gepraat en gefluisterd en allerlei
vreemde geruchten werden rondgestrooid. De priester uit 't naburig dorp kwam
meestal met de schemering aan, men hoorde van verre zijn loggen,
breed-gespatiëerden boerenstap, - een stap of hij nog achter ploeg of egge liep - men
zag zijn kort-gedronge gestalte langs de huizen scheren, en nauwelijks had hij even
aangescheld of de deur ging zachtjes open en hij gleed binnen, terwijl de hier en daár
verscholen nieuwsgierigen op hun teenen naar elkander toekwamen en als een stille,
gluiperige wacht het huis omringden.
't Ezelken voelde hen als 't ware om de woning heen, zij sloop naar boven en door
haar raampje zag zij vagelijk om en weer geloop daarbuiten en hoorde 't vaag
gemompel van gedempte stemmen in de straat; en eens, op een avond, toen meneer
De Stampelaere nauwelijks enkele minuten binnen was, werd er aan de deur gescheld,
en Aamlie, vol wantrouwen opendoende, zag, in de halve duisternis, twee onbekende
mannen vóór zich staan. Zij schrok hevig en wilde de deur weer sluiten, maar een
der mannen stak er zijn voet voor, zoodat de deur niet dicht meer kon, en zei dat zij
‘Kozijns’ waren van juffrouw Schouwbroeck en zeer verlangden om hun zieke nicht
eens eventjes te mogen zien.
Aamlie was zóó ontdaan, dat zij luid begon om hulp te roepen. Meneer De
Stampelaere en 't Ezelken kwamen aangesneld, en dadelijk trad de geestelijke, zonder
den minsten schroom, gezagvoerend op, en vroeg, de deur wijd openend, aan de
onbekenden wat zij verlangden.
Zij herhaalden hun wensch, eensklaps bedeesd en schuchter, door het geestelijk
kleed geïmponeerd.
- Onmeugelijk, antwoordde meneer De Stampelaere, op een toon die geen
tegenspraak duldde. En hij sloeg de deur vóór hun neus dicht.
Op een anderen avond (eerst ontgaf ze 't zich, maar kon het oogenblik daarna niet
twijfelen) had juffer Constance ook haar broer, tot tweemaal toe, stil vóór het huis
heen en weer zien loopen. Wellicht moest hij dien kant uit wezen, maar den volgenden
avond, meende zij ook den koster in de straat gezien te hebben, en den avond daarop
volgend Céline, de verfoeide, gehate Céline, die duidelijk naar de dichte ramen keek,
terwijl zij merkbaar haren gang vertraagde, en toen den avond daarop
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nóg eens haar broeder, zoodat het Ezelken weinig twijfelde of er was iets heimelijks
in werking, dat zich wel spoedig openbaren zou.
Eindelijk had het zich aanmelden van Désiré haar laatsten twijfel doen verdwijnen.
Blijkbaar rekende hij het tot zijn plicht zijn zieke parochiaan te bezoeken, en hoezeer
het Ezelken ook angstigde en griezelde voor dat in 't huis van juffer Toria terug
ontmoeten van haar broeder, toch vroeg ze zich in tweestrijd af, of 't werkelijk niet
beter en zelfs noodig was, dat hij met de zieke eens sprak.
Daar waren redens voor.
In slechts enkele weken tijds had meneer De Stampelaere zóó zijn invloed over
de oude kwezel doen gelden, dat hij om zoo te zeggen met haar deed wat hij wilde.
Juffer Toria snakte letterlijk naar zijn dagelijksche komst, en, wat het Ezelken, die
anders altijd bij haar oude vriendin was, bevreemdde en zelfs alarmeerde: wanneer
meneer De Stampelaere kwam, werd juffer Toria liefst met hem alleen gelaten.
Wat deden zij daar beiden, in de veilige stilte der huiskamer, terwijl het Ezelken
met Aamlie in de keuken zat te wachten? Soms bleef meneer de pastoor er uren lang
en telkens als hij weg was constateerde juffer Constance een ongewone agitatie bij
haar zieke.
Zij praatte dan veel en meestal vrij verward, maar aldoor met den hoogsten lof
over meneer De Stampelaere, een man die zooveel goede werken deed en die zoo
vurig zorgde dat de aan zijn hoede toevertrouwde zielen rechtstreeks inden Hemel
kwamen. Wist juffer Constance dat hij op zijn dorp een nonnenklooster wilde stichten,
waar de kinderen van welgestelde ouders, die nu naar verre kostscholen gestuurd
werden, een verzorgde en godvruchtige opvoeding zouden krijgen? Het sprak vanzelf
dat daar veel geld voor noodig was, maar wat een geluk en een glorie, en welke
schoone, vaste plaats in den Hemel, voor hen die dit voortreffelijk werk konden en
wilden steunen!
Het Ezelken keurde goed en bewonderde, en toch voelde zij een onoverwinnelijk
wantrouwen en een vagen angst. Zij begreep heel duidelijk dat meneer De Stampelaere
reeds op de rijkgevulde beurs van juffer Toria geklopt had, en, al twijfelde zij ook
geen oogenblik dat het geld werkelijk voor een goed doel bestemd was, toch speet
het haar, dat het juist in handen van den vreemden
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priester moest terecht komen. Waarom wel aan hem en niet aan haar broer Désiré?
Waarom dat prachtig klooster op het vreemde dorp en niet in 't dorp van juffer Toria?
Ach! 't was allemaal Désiré's eigen schuld en vooral de schuld van die ellendige
Céline! En, verder over de zaak doordenkend, voelde 't Ezelken zich voor haar eigen
toekomst niet gerustgesteld. Voor 't eerst dacht zij er aan: Wat moest er van haar
worden, waar moest ze heen, als juffer Toria stierf? Zou ze wel een onderkomen,
een betrekking, hoe ondergeschikt ook, kunnen vinden in dat prachtig klooster, dat
zeker grootendeels met 't geld van juffer Toria gebouwd zou worden? Ach! nog eens
en nóg eens: hoe bitter jammer dat zulk een buitenkans aan Désiré, en nog wel door
zijn eigen schuld, ontsnappen moest!
Ook, nadat haar broer zichzelf, dien avond, bij juffer Toria had aangemeld, en
onverrichter zake was moeten vertrekken, speet het haar haast, na de eerste
oogenblikken van ontsteltenis en angst, en niettegenstaande haar gruwelijke vrees
hem daar te ontmoeten, dat zij hem bij de zieke niet had toegelaten. Maar hij zou
terugkomen, en, om het terrein eenigszins, als 't kon, indirect in zijn voordeel te
prepareeren, waagde zij 't aan juffer Toria te zeggen:
- 't Es meschien nog spijtig, iefer Toria, dat da kleuster, as ge 'r toch ou geld aan
geeft, op ou eigen dorp nie 'n komt.
De oude, zieke kwezel keek het Ezelken strak-stijf met haar fel-gebleven, zwarte,
stoute oogen, ondervragend aan, alsof ze raden wou wat achter die woorden kon
verscholen zitten. Toen zei ze, boos, kortaf:
- 'n Kleuster op dees dorp, in d' handen van ou broer en mee Céline aan 't heufd!
En zij barstte in een nijdig-honenden spotlach uit.
Het Ezelken had tranen in de oogen.
- Ik ben d'r toch euk nog, iefer Toria, ik zal loater toch euk ievers noartoe moeten
om mijn breud te verdienen, snikte zij eensklaps, over zichzelf ontroerd.
- Veur ou zal ik zurgen, en veur Aamlie euk, beloofde plechtig, met hol-zware
stem, de oude kwezel. Gulder moet hier blijve weunen, as ik deud ben, om mijn
biesten op te passen.
Haar stem verkropte, haar gele rimpel-handen beefden, haar mond vertok in
krampachtig gegrijns, en ook zij begon te schreien.
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- Berten,.... Mirza.... kreunde zij, den gekastreerden kater en den hond bij zich roepend.
Het Ezelken was ten diepste aangedaan.
- O, iefer Toria, doar 'n es nog gien kwestie van stirven, ge zil gij genezen en nog
lange joaren leven, poogde zij haar vriendin te troosten.
Maar de oude kwezel schudde bitter 't hoofd en zuchtte:
- Nie nie, 'k hè mijnen tijd gedoan; moar mijn biesten, mijn oarme biesten, ge moet
ze toch altijd goed blijven oppassen, as ik hier nie mier 'n ben. 'K zal moaken da ge
rijk en onbezurgd keunt leven, moar ziet toch dat er aan Berten en surtout aan Mirza
gien ongeluk mier 'n overkomt.
't Ezelken moest haar even den kater op den schoot geven. Zij streelde zijn
zwaarvetten rug dien hij kromde en hij begon te spinnen; en toen kreeg zij ook Mirza
in de armen, door wie ze zich liet overlikken, met gebroken stem kreunend:
- O, Mirza, wat hè-je gedoan? Wat hè-je gedoan? Past ou op,.... past ou op, da ge
noeit in de zonde mier 'n vervalt!
(Slot volgt.)
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Biologie en de studie van taal en letteren
Door H. Logeman.
‘No one can have a firm grasp of any science if, by confining himself to
it, he shuts out the light of analogy. He may no doubt, work at the details
of his subject; he may be useful in adding to its facts; he will never be able
to enlarge its philosophy.’
BUCKLE.

I. De Leer van Darwin.
In een prettig geschreven populair-wetenschappelik werkje over Darwin citeert Grant
Allen deze woorden van de Engelse Kultuurgeschiedschrijver om daaraan de
opmerking vast te knopen hoezeer de beroemde bioloog deze grote waarheid in zijn
werken onbewust heeft toegepast. Maar waar Darwin hier spesiaal voor geprezen
wordt is dat hij binnen de perken van wat men, de grenzen zeer wijd trekkende, zijn
vak zou kunnen noemen, zulk een enorme massa feiten verzamelde, vòòr hij met de
publikatie begon waarmee hij zijn roem bijna dadelik zou vestigen. Buckles woorden
zijn misschien nog meer van toepassing, kunnen misschien nog meer nut stichten
als wij er de raad in zien aan geleerden om dit licht der analogie van uit een andere
hoek dan die van hun eigen vak te laten schijnen. Maar al te dikwijls is namelik in
deze tijden van noodzakelike spesialisatie, het geestige woord van Jowett op onze
zoekers van toepassing dat vele mensen in een hoekje leven, - ‘most men live in a
corner’ - de tijd is lang voorbij dat al wat in boeken steekt in één hoofd kan zijn
gevaren, zelfs al rekenen wij alleen maar die boeken mee waar wat nieuws en wat
goeds in geschreven staat en laten we de massa prullen voor wat ze zijn.
De tietel van dit opstel geeft, na wat hier vooraf gaat, duidelik genoeg aan dat wij
hier kennis zullen maken met een poging - of pogingen - van zekere kant ingesteld
om de grenzen van 't vak
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te overschrijden en de horizont te verwijden door eens bij een buur-wetenschap een
kijkje te gaan nemen. En hoewel men uit de woorden: ‘Biologie en de Studie van
Taal en Letteren’ zou kunnen opmaken dat hier ook besproken zal worden wat
biologen van de filologie geleerd hebben of altans leren kunnen, zal 't niemand
verbazen dat de schrijver dit liever aan een beoefenaar van de natuurwetenschap
overlaat en zich wenst te beperken tot een bespreking van iets wat de filologie te
danken heeft aan de uitstapjes die enkele zijner eigen vakgenoten op 't gebied der
natuurwetenschap gedaan hebben en dat hier meer spesiaal een poging gewaagd zal
worden om te onderzoeken welk nut de taalstudie getrokken heeft, of trekken kan,
uit een van de laatste grote gebeurtenissen op 't gebied der biologie, ik bedoel de nu
reeds beroemde Mutatieteorie van Hugo de Vries.
Verband tussen taalstudie en biologie? Is 't niet zonder meer duidelik dat dit altijd
heeft moeten bestaan van 't ogenblik af dat men over de oorsprong van de taal is
gaan nadenken? Want begrijpelikerwijze zal de oorsprong van de taal niet anders
dan daar gezocht worden waar men die van de mens gevonden had of meende
gevonden te hebben, en even noodzakelik zal de taal-ontwikkeling niet aangenomen
worden een kunstmatig proses te zijn als de ontwikkeling van het menselik geslacht
zelf aan natuurlike evolutie te danken blijkt, - noch omgekeerd. Zolang men aan een
scheppingsdaad voor 't ontstaan van de mens gelooft, zal de taal niet door een natuurlik
proses van langzame evolutie in de mens en mèt de mens zich heten te ontwikkelen,
- dit laatste zal pas in het brein van iemand opkomen die aan een sisteem van
transformisme denkt voor 't ontstaan der soorten, waaronder ook de mens. M.a.w.
om de aloude termen der Griekse filosofen ter oriëntering hier nog eens op te halen:
Aan een natuurlik ontstaan - φύσει - der taal kon pas gedacht worden toen men, zo
als veel later vooral tengevolge van de werken van Lamarck en Geoffrey de St.
Hilaire, aan de stelling van een willekeurig ontstaan der soorten - έσει - was gaan
twijfelen.
Is 't niet onvermijdelik dus dat, toen Darwin door zijn teorie van de Natural
Selection de weegschaal naar de kant van de Evolutionisten deed overslaan, ook de
filologen - ik zou bijna zeggen - op 't Darwinisme aanvlogen om zich, d.w.z. hun
wetenschap daar aan en daar in te passen?
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Met 't oog op zekere latere beschouwingen vooral, maar ook al als antwoord op deze
vraag, geloof ik dat 't voorzichtig zal zijn reeds hier eens te overwegen wat het
Darwinisme eigelik in de eerste plaats d.w.z. de voornaamste plaats is. 't Komt mij
nl. voor alsof men maar al te dikwels het Darwinisme slechts beschouwt als een
teorie, als een hypothese, een door het grootste deel der natuuronderzoekers nu en
al sedert lang aangenomen wetenschappelike opvatting van het ontstaan der dingen.
Dit is het wel is waar ook, maar - men lette op het door mij gebruikte ‘slechts’ - het
is meer dan dat. 't Is in de eerste plaats niet een wetenschappelike maar een geestelike
opvatting, duideliker uitgedrukt niet een wetenschaps- maar een geestesopvatting,
een houding van den geest, een mentaliteit. Als volslagen ‘outsider’ op dit gebied
kan ik niet beter handelen dan door dit oordeel te schragen met de uitspraak van een
paar natuuronderzoekers en aangezien men mij wel toe zal geven dat dit een groot
kompliment bevat aan het adres van Darwin roep ik als eerste getuige een tegenstander
van Darwin op, wiens oordeel in deze samenhang dan zeker wel gewicht zal hebben.
Van iemand die biologie onderwijst aan de Sorbonne niet alleen, maar ook aan de
Université Nouvelle van Brussel, mag ik zeker wel aannemen dat zijn gehele
wereldbeschouwing hem niet a-priori tot een tegenstander van een man als Darwin
maakt, d.w.z. niet iemand wiens wetenschappelike argumenten in dienst zijner
biologiese of liever religieuse opvatting staan. Als dus de heer Felix Le Dantec in
zijn zoeven uitgekomen werkje: ‘La crise du Transformisme’ (met 't oog op zichzelf)
zegt ‘On est lamarckien ou darwinien par nature’ dan kan dit van deze
anti-Darwiniaan, of liever ante-Darwiniaan niet anders betekenen dan wat Grant
Allen in zijn genoemd boekje bedoelt wanneer hij van evolutie-leer ‘as now commonly
understood’ d.w.z. de vorm die Darwin er aan gegeven had, zegt dat die is, ‘a mode
of envisaging to ourselves the history of the universe, a tendency or frame of mind,
a temperament one might almost say, or habit of thought rather than a definite creed
or body of dogmas.’1)

1) In het Junie-nummer van ‘Onze Eeuw’ (1909) noemt ook Professor van der Wijk in een
zeker niet al te Darwiniaans artiekel de leer van Darwin ‘een levensbeschouwing en een
wereldbeschouwing’ die niet alleen een deel der stoffelike natuur raakt.
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Wat Darwin voor de ontwikkeling van men kan wel zeggen alle wetenschappen
geweest is en nog is, is nog weer deze dagen duidelik gebleken toen de Cambridge
Philosophical Society naar aanleiding van het eeuwfeest van Darwin's geboorte en
de vijftigste verjaardag van de publikatie van zijn ‘Oorsprong der Soorten’ in 1859,
een statig boekdeel met opstellen de wereld ingezonden heeft getieteld: ‘Darwin and
Modern Science.’ Dat er onder de 29 opstellen in dit werk behalve over zijn persoon
en zijn werken over zijn invloed op de studie van geologie en zoölogie gesproken
wordt, spreekt van zelf. Meer dan duidelik genoeg voor de beschouwingen die ons
hier bezighouden spreken de tietels van enkele dier opstellen: Lloyd Morgan, een
psycholoog, schrijft over: Mental Factors in Evolution en de bekende filosoof
Höffding over: The Influence of the Conception of Evolution and Modern Philosophy;
een socioloog, de Fransman Bouglé, over: Darwinism and Sociology, een dominee,
de heer Waggett over: de invloed van Darwin op de Godsdienstige Gedachte, Miss
Jane Ellen Harrison over die op de studie der Godsdiensten, terwijl om er nog slechts
twee te noemen een filoloog de betrekkingen tussen Evolutie en de Taalwetenschap
en een historicus die over 't Darwinisme en de Geschiedenis in 't licht stelt. Ik moet
de verzoeking weerstaan om op de hoogst interessante inhoud van deze Essays in te
gaan maar meen een uitzondering te mogen maken voor de slotpassage van Ds.
Waggett. Wanneer wij daar lezen dat Darwin wel verre van, zoals hij, Darwin,
meende, zijn medemensen niet ‘more direct good’ gedaan te hebben, feitelik volgens
Waggett, heeft ‘rendered substantial service to interests bound up with the daily
conduct and hopes of common men: for his work has led to improvements in the
preaching of the Christian faith’ en als het waar blijkt (wat Prof. Hubrecht in de Gids
van Des. 1908 ons vertelt: pg. 578) dat de Darwiniaanse beginselen tans ook ‘genade
gevonden hebben in de oogen van het Heilig College’, dan is verder commentaar
werkelik overbodig en dan zien wij dat Huxley terecht kon zeggen (cf. Darwin and
Mod. Science, p. 497) dat 't Darwinisme ‘an essentially new creative thought’ bevatte,
of een ‘new engine of thought’, zoals Max Müller 't reeds in zijn lectures (II, 343)
uitdrukte. Waarlik de lof is niet te groot: de meer steriele functionele evolutieleer
van Lamarck, fertiel gemaakt door Darwin's natuurkeus was meer dan een hypothese,
wij mogen 't nog wel eens
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herhalen, zelfs voor hem die zo ver meent te mogen gaan, meer dan een feit, 't is om
Max Müller (l.l.) nog eens te citeren ‘a new genus of thought.’

II. Taalopvattingen in de tijd van Darwin.
Wij mogen nu de vraag opvatten, hierboven gedaan, of 't niet onvermijdelik was, dat
de taalstudie zich de metode van de biologiese studies ging toeëigenen toen Darwin
de evolutieleer zo triomfantelik de zege had verleend, zoals wij nu mogen zeggen,
scheen te zullen verlenen zoals men 't toen moest opvatten. Het antwoord op de vraag
is, 't spreekt van zelf, bevestigend, maar we moeten er een vraag aan vast knopen:
waarom dat juist toen zoveel gemakkeliker ging dan nu, d.w.z. waarom de toenmalige
opvatting van de oorspronkelike taalvormen zich zoveel beter daartoe leende dan
die van nu.
De vergelijkende taalstudie in die tijd hoogstens een veertig jaar, zeker nog geen
halve eeuw oud, had zijn eerste triomfen gevierd, - na zoo'n korte tijd meende men,
was de filologie er al in geslaagd de ‘elementen der taal’, de wortels der woorden te
ontdekken. Dank zij de werken van Bopp, Grimm, Benfey en anderen was 't gehele
materiaal dat de Indo-Germaanse talen bieden, onderzocht, met elkaar vergeleken
geworden, wortel en afleidingsvorm van elkaar gescheiden, de wortels in hun verband
beschouwd en waren ‘de wetten’ vastgesteld geworden volgens welke die wortels
met elkaar verwant waren en in elkaar overgingen. Dank zij de schitterende ‘Lectures’
van Max Müller, hoogleraar te Oxford, gevaarlik-schitterend wegens de
populair-wetenschappelike vorm er aan gegeven en wegens het gloeiende entoesiasme
dat er uit sprak en - dat ze opwekten, waren die rezultaten van de taalwetenschap ik
zou bijna zeggen algemeen eigendom geworden ook buiten de taalwereld. En wat
leerde Max Müller als ‘taalman’ van de filologiese ideeën van zijn tijd? Niet, zooals
wij 't nu beschouwen, dat die wortels eenvoudig wetenschappelike abstracties zijn
waar de filoloog alleen als een werktuig gebruik van kan maken. Neen, in de ogen
van de taalvorsers van toen waren die wortels, - ‘wortel-Woorden’ d.w.z. de
eenvoudigste bestanddelen der taal. Op dat eerste stadium der taal zou er een ander
gevolgd zijn waarin wortel-woorden aan elkaar ‘gelijmd’ werden, 't
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zogenaamde tijdperk der agglutinatie en daarna als derde stadium dat waar een van
die beide elementen, en wel spesiaal 't laatste, van vorm verandert, verbastert’ wat
de inflexie doet ontstaan. Wie kent niet 't klassieke voorbeeld, als ik mij wel herinner
ook aan Max Müller te danken, van de Engelse vormen, God, Godlike, Godly die
deze drie stadia zo duidelik op zich zelf en in hun overgang zouden doen zien?
Die ‘wortels’ waren toen voor de filologie wat de atomen voor de chemicus zijn
- een vergelijking die natuurlik niet van schrijver dezes staat, maar die men meer of
minder duidelik uitgedrukt, in de geschriften van die tijd voortdurend tegen komt.
Maar dan is 't ook niets te verwonderen dat, hoe juist die vergelijking ook moge
schijnen, de toepassing er van niet in al zijn konsekwenties kon zijn overdacht als
men er de gevolgtrekking uithaalde, dat die wortels dan toch als zelfstandige
taalelementen, als dragers van meer of minder vaststaande begrippen, op zich zelf
hadden kunnen leven, opgroeien en afsterven. De verwarring was even groot als
wanneer men de atomen koolstof, waterstof, zuurstof, stikstof, fosfor of zwavel op
zich zelf leven zou willen toekennen in plaats van aan de combinatie van die
samenstellende delen, m.a.w. 't was als een verwarring van 't protoplasme met een
of meerdere van zijn elementen.
***
In de Taal en Letterbode van 1871 verscheen een opstel dat zelfs op dit ogenblik nog
de lezing waard is, van de hand van mijn helaas te vroeg gestorven leermeester
Moltzer, - een echt ‘smakelik’ opstel in zijn betekenis van het woord; men moet hem
zelf 't woord met een vief-glinsterende oogopslag hebben horen (of zal ik zeggen
zien?) uitspreken om de niet te omschrijven klassiek-Moltzeriaanse nuance van
betekenis geheel te vatten. 't Draagt de tietel: ‘De oorsprong der taal en de hypothese
van Darwin’, - hypothese zeer terecht, wij zijn nl. nog in 1871. Als Moltzer na enige
interessante voorafgaande historiese beschouwingen, de kern van zijn betoog nadert
dat de taalkundige wetenschap de hypothese van Darwin steunt, dan doet hij dit,
‘eens deels (omdat) zij de hypothese als zoodanig kracht van waarschijnlijkheid
bij(zet); anderdeels (omdat) er opmerkelijke overeenkomst van gevolgtrekking (is).’
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‘Evenals de welige flora met haar sierlijke en bevallige planten, hare forsche en
zware boomen; de fauna met hare oneindige verscheidenheid van zwermende en
kruipende, vliegende en loopende dieren; evenals de schepselen van planten en
dierenrijk, alle levend organisme door de vereenigde werking van veranderingen
natuurkeuze, sexual selection en andere factoren, is voortgesproten uit de
allereenvoudigste kiem, door Schleicher (die Moltzer volgens een niet zeer duidelike
reden in de Franse vertaling citeert) “la cellule simple” geheeten: zoo is ook gelijk
(wij zagen), het ingewikkeld samengesteld werktuig dat wij taal noemen, het aanzijn
verschuldigd aan klanken en geluiden van het allergeringste allooi. Van zulk een
gering allooi, dat aan uitingen van hunne soort tegenwoordig in den volzin verachtelijk
een plaats wordt ontzegd, en ze deswegen tusschenwerpsels heeten.’ Met de cellule
simple vergelijkt Moltzer dan ‘den radix of den wortel des woords’ die hij op 't
voetspoor van Schleicher ‘la cellule linguistique simple’ noemt.
Als ik Moltzer aanhaal om hem hoofdzakelik te bestrijden doe ik dit eigelik alleen
omdat mij, altans binnen 't gebied van onze eigen wetenschappelike literatuur geen
ander voorbeeld bekend is van een stuk dat de voorstellingen van die tijd zo goed
weergeeft, daarvoor dus zo karakteristiek is en mijn lezer dus begrijpen zal dat zelfs
mijn dankbaar piëteitsgevoel, dat hier niet tegenover een persoon maar tegenover
een richting staat, mij niet weerhouden kan (eerder integendeel) begrippen van nu
in de plaats van die van vroeger te zetten in de brilliante expositie van hem die al
zijn leerlingen met zoveel liefde herdenken.
Wat zijn nl. die ‘begrippen van nu’?
Ten eerste de opmerking dat men tegenwoordig misschien wat minder dan vroeger
geneigd zal zijn zekere, in détail gaande positieve rezultaten aan te nemen. Onze
wetenschap komt meer en meer in 't teken van de twijfel te staan. Gelukkig mag ik
zeggen, want een gezonde twijfel, een die op 't gepaste ogenblik durft erkennen dat
wij nog niet weten, dat wij niet of altans nòg niet weten kunnen, is een van de hechtste
waarborgen voor een eindelike meer of minder grote mate van zekerheid. Twijfel is
een absoluut noodzakelik element in 't bereiken van de zekerheid. Met andere woorden
als ik er mij nu toe zet een antwoord te geven op deze vraag doe ik dat niet met 't
détailleren van zulk een rezultaat. Wat ons de
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wijzen als waarheid verkonden, straks komt een wijzere die 't wegredeneert. Ook
aan een of meerdere hypothesen als zodanig heeft men al even weinig. Beter schijnt
't mij de tendens aan te geven, de richting waarin de tegenwoordige taalstudie zich
beweegt, - voor die richting is nl. vrij wel een communis opinio die veel minder kans
loopt omvergestoten te worden dan een bepaalde hypothese of rezultaat. Dat ik mij
natuurlik hierbij op niet in alle opzichten vaststaande hypothesen moest steunen,
spreekt uit den aard der zaak en is onvermijdelik. Maar 't is juist 't feit dat men 't over
de hoofdzaak vrij wel eens is die aan de opvatting in kwestie zoveel kracht bij zet
als op een gegeven ogenblik te krijgen is.
*

**

De menselike taal is een meer of mindere duidelike uiting van de menselike gedachten,
- al heeft dan ook een geestig staatsman kunnen zeggen dat de taal bestaat om de
gedachten te verbergen. Misschien wel onder de invloed van Haeckel's formule van
de ‘méthode embryologique’ dat ‘le développement individuel est une répétition du
développement ancestral’, (Depéret, Les transformations du Monde Animal, Paris
Flammarion, 1907; p. 77 etc. vooral pp. 260 seqq.) legde men vroeger en legt men
nog veel gewicht, bij 't onderzoek van de oorsprong van de taal, op 't proses soms
zeer gemakkelik te volgen, waarbij 't kind leert spreken. Een koning van Egypte ‘in
de nacht der tijden’ wilde weten, vertelt Max Müller (Lectures, I, 394) wat de
oorspronkelike taal was; hij liet twee kinderen door een geit voeden, en vóór iemand
ooit een woord tegen ze gesproken had, riepen ze ‘bekos, bekos.’ In 't Phrygies
betekent dit ‘brood’ (hoe de kinderen aan 't begrip brood gekomen waren, dat meldt
ons de historie niet) ‘dus’ was Phrygies de oorspronkelike taal. Van dit zeker zeer
primitief experiment tot de meer sistematiese proefnemingen der negentiende eeuw
is natuurlik een grote sprong, maar alle worden door 't zelfde beginsel beheerst: dat
't brein van 't kind in 't kort de ontwikkeling van 't voorgeslacht doormaakt. Terecht
heeft men hier tegen ingebracht dat, hoeveel er ook van de kinderen te leren is - ook
hier geldt dikwels zoals Wordsworth zeide: the child is father of the man - men
dikwels een belangrijk element over 't hoofd ziet, nl. dat 't kind een taal leert die
reeds meer of minder
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volkomen bestaat en die hem meer of minder duidelik wordt voorgezegd zo dat hij
maar te imiteren heeft, terwijl in de kindsheid van het menselik geslacht men die taal
moest ontdekken, uitvinden of hoe men dit noemen wil, al naar mate van het standpunt
dat men tegenover het probleem van de oorsprong der taal inneemt. Jespersen
(Progress in Language, 1894, p. 335) die hier zeer duidelik tussen verschillende
momenten onderscheidt, vergelijkt 't geval heel fijn met de gefingeerde onderstelling
dat iemand de geschiedenis van de muziek zou willen terug vinden in de manier
waarop een beginneling tegenwoordig piano leert spelen, - of zich zelf piano leert
spelen voeg ik er bij. De absurditeit van deze onderstelling valt terstond in 't oog.
Welnu, vergelijken wij vroegere perioden van een taal met de tegenwoordige, de
taal van wilde stammen die zeker minder sterk van karakter veranderd zijn dan bijv.
de Indogermaanse, dan treft ons, om dit hoogst belangrijke punt slechts zeer kort
samen te vatten, - dan vinden wij wat 1o. de vorm aangaat, dat die al kleiner en kleiner,
al korter en korter wordt; wat vroeger habaideduth luidde, is nu (gij) hadt, wat kyriaka
was, is nu kerk, 't franse woord van de maand Augustu(m) klinkt nu oe (Aout), hier
te Gent zegt men é, een genasaliseerde ê, voor een vroeger hebben enz. enz. Wat 2o.
de inhoud, de betekenis betreft, was de taal zeker rijker aan kleurvolle, pittige,
frappante beelden dan nu. De betekenis van de woorden in de oudere perioden was
meer onmiddelik te voelen, zij deden meer onmiddelik een idee aan de hand, zij
waren krachtiger van omtrek en van uitdrukking. Terwijl wij soms van alle kanten
onze uitdrukkingen bij elkaar moeten (zoeken) om éen enkel beeld uit te drukken,
kon dit in vroegere perioden plotseling door éen woord als een onoplosbaar geheel
voor de hoorders opgetoverd worden. Die taal was dus voor dichtertaal oneindig
beter geschikt. Maar die beelden, hoe pittig ook, waren vroeger in een zekere zin
veel konkreter van aard dan tegenwoordig. Wij hebben 't woord ‘wassen’ en dit
woord blijft 't zelfde wat 't objekt van dit proses ook zijn moge. Wij wassen ons
gezicht zowel als onze handen. Wij wassen kinderen, kleren of iemand anders z'n
gezicht. Maar bij de Chirokezen, de Noord-Amerikaanse Indianen, wordt elk dier
uitdrukkingen door een verschillend woord uitgedrukt, ku-tuwo = ik was mij; tsestula
= ik was een andermans hoofd; takuteza = ik was schotels enz. Maar
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't algemene begrip wassen k e n n e n z e n i e t . De inboorlingen van Tasmania
kennen wel veel woorden voor allerlei boomsoorten, maar 't woord ‘boom’ hebben
ze niet. De explicatie van wat op 't eerste gezicht verbijsterend zonderling lijkt, is
per slot van rekening natuurlik genoeg. 't Wassen van kleren, zodat die schoon worden,
vereist een heel andere gedachtengang dan die van 't frisse gevoel dat men krijgt als
men zijn eigen gezicht wast. Ik kan mij dus heel goed voorstellen dat een
oorspronkeling maar niet zo gemakkelik 't verband inziet tussen die twee of dergelijke
operaties. Dat vereist inzicht, dat vereist logies denken, 't vermogen om 't essentiële
te onderscheiden van 't accessoire en dit krijgt men niet zo gauw.
Deze opmerkingen zijn een zeer verkorte weergave van meer uitvoerige
beschouwingen, die de schrijver dezes indertijd onder de tietel ‘Taalverval of
Taalontwikkeling?’ (met een antwoord dat 't eerste begrip elimineert) in 't nu
overleden tijdschrift ‘Taal en Letteren’ (1895) aan deze vraag heeft gewijd naar
aanleiding van 't genoemde werk van Jespersen. Maar ik hoop dat mijn lezers reeds
uit deze uittreksels hoe kort ook, zullen zien waar die beschouwingen noodzakelik
toe leiden, zonder dat 't nodig zal zijn ze naar een en ander te verwijzen. Bedenkt
men nl. dat die veelheid van beeld-woorden nu door algemene uitdrukkingen
vervangen zijn en hebben kunnen worden omdat algemene begrippen getreden zijn
in de plaats van bizondere, - neen, omdat algemene begrippen zich uit meer konkrete
ontwikkeld hebben, dan zal men zien welke de konkluzie is die (in verband met wat
ik hiervoor over de taalvormen zeide) voor de hand ligt, nl. deze dat hier op taalgebied
de ontwikkelingsgang een is, niet van 't kleine, eenvoudige, ‘la cellule linguistique
simple’ tot 't grote, samengestelde, maar integendeel van 't verwarde, vage, onzekere,
samengestelde naar 't vast-omlijnde, 't ontwarde, 't zekere, het eenvoudige. En dat is
ons transformisme, onze evolutie, onze ontwikkeling, onze vooruitgang.

III. De jongste Darwinistiese teorie over de Genesis der Taal.
Niets is gemakkeliker dan door a + b uit te rekenen dat het ‘er is niets nieuws onder
de zon’ ook op het Darwinisme van
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toepassing is, m.a.w. dat die teorie eigelik niets nieuws bevat. Wat is toch 't
Darwinisme als sisteem? De evolutieleer van zijn voorgangers, Erasmus Darwin,
van Buffon en Lamarck, plus de teorie der natuurkeus, - kort uitgedrukt: Lamarckisme
+ Natuurkeus. En de Natuurkeus? Was Patrick Mathew in 1831 al niet tot de konkluzie
gekomen dat ‘the weaker and less circumstancesuited’ in de natuur is ‘prematurely
destroyed’ in die natuur die een tendens heeft ‘(to)increase far beyond what is needed
to supply the place of what falls by Time's decay’? Hier hebben wij (Grant Allen, p.
82) de volle erkenning van 't principe der Natuurkeus, - en wat ook opmerking
verdient een duidelik bewijs waar deze voorloper van Darwin, evenals Darwin zelf,
zijn idee vandaan haalde,: 't in 1798 verschenen werkje van Malthus, ‘Essay on the
Principle of Population.’ En reeds in 1813 was er, ook in Engeland, een werkje
verschenen van Dr. Wells (over de Dauw) waarin niet alleen de teorie van de
Natuurkeus duidelik aangegeven is, maar waarin zelfs als ik Grant Allen geloven
mag, de ‘spontaneous variations’, wat men nu sprongvariaties noemt, zo niet als
principe opgesteld, toch in feite zouden zijn aangeduid. Dus.... zou men kunnen
zeggen: Wat blijft er van Darwinisme over als men er de elementen uit verwijdert
die aan Lamarck, Malthus, Wells enz. te danken zijn? En nu heb ik nog niet eens
zulke namen genoemd als Wallace en Herbert Spencer.
Wel, al zou men ook toe moeten geven dat al de samenstellende elementen van
het Darwinisme met de namen van een ander, voorganger of tijdgenoot geétiketteerd
moesten worden, zelfs dan is 't Darwinisme nog iets anders, nog iets meer dan de
som van al die elementen. Afgezien van 't feit dat Darwin natuurlik niet alleen op 't
werk van zijn tijdgenoten Wallace en Spencer niet kon bouwen, maar de opmerkingen
van Mathew en Wells niet dan veel later leerde kennen, is de grote verdienste dat hij
door de enorme massa feiten die hij tegen de anti-transformisten aanvoerde, de laatste
tegenstand overwon en de evolutieleer op die wijze op een vaste basis, ik geloof dat
men zeggen mag: voor altijd vestigde, doordat hij vooral die leer toepaste op de
biologie, terwijl die vòòr die tijd meer spesiaal bepleit of bestreden was geworden
op 't gebied van zulke, 't grote publiek minder interesserende wetenschappen als
geologie, palaeontologie, of astronomie, - zoals zijn
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biograaf geestig zegt, met 't oog hierop: ‘it was Darwin's task in life to draw down
evolution from heaven to earth.’
Voeg een zeker volume zuurstof bij tweemaal zoveel waterstof en die elementen
zullen blijven wat zij zijn totdat éen elektriese vonk, er door geleid, ze tot iets nieuws,
iets anders doet worden.
't Werk, de geest van Darwin was de elektriese vonk die de evolutie-t e o r i e
maakte tot de evolutie-l e e r die, wij zagen 't reeds, de sleutel schijnt te zijn die elke
wetenschap voor ons ontsluit, altans met de nodige voorzichtigheid bij de behandeling,
schijnt te kùnnen ontsluiten.
*

**

En lees nu de werken na, verschenen op 't gebied der vergelijkende taalstudie sedert
de publikatie in 1859 van Darwin's ‘Origin of Species’ en vooral die, in 1871, van
zijn ‘Descent of Man’, en overal, 't kan niet anders, zal men de naam van Darwin
zien en zijn ideeën getoetst vinden aan de beginselen die de schrijver zelf voorstaat
(zo als Moltzer Darwin aan de taalwetenschap toetste) of omgekeerd zal men de
studie van 'schrijvers vak geleid vinden in de banen door de evolutieleer aangewezen.
't Zou een boekdeel vorderen in plaats van een tijdschriftartikel indien wij hier al die
pogingen, al was 't ook nog zo kort zouden moeten nagaan. Ik moet mij hier beperken
tot een korte bespreking van de allerjongste poging in die richting, n.l. van Newton
Scott, een Amerikaan, Professor of Rhetoric aan de Universiteit van Michigan,
neergelegd in een op 26 Des. 1907 uitgesproken redevoering als President van de
Modern Language Association of America (zie de Proceedings p. xxvi, in de
Publications van dit genootschap dl. 23, No. 4; ook naar 't schijnt apart uitgekomen).
Deze hypothese schijnt mij in menig opzicht de kennismaking over-waard voor
hen die in het vraagstuk van de oorsprong der taal belang stellen. Naar de ‘oorsprong’
van de taal? In de geest van Newton Scott zou ik - zoals de tietel van zijn opstel
trouwens al duidelik aangeeft, The Genesis of Speech - van het o n t s t a a n der taal
moeten spreken, welke tietel hij opzettelik gekozen heeft om duidelik te tonen dat
hij aan een langzaam graduele ontwikkeling denkt. ‘Origin’ is een woord volgens
hem ‘fatally suggestive’, 't doet te veel aan een ontdekking of zelfs uitvinding denken:
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‘it is almost as if(one)imagined some clever troglodyte of primitive days saying to
his fellows: A happy thought strikes me; let us invent a language.’ (Ik kan niet nalaten
hier bij te voegen dat deze ‘geestigheid’ meer zou treffen indien hij tegen de
uitdrukking de ‘invention’, de uitvinding van een taal polemiseren kon).
Het o n t s t a a n van een taal duidt daarentegen op een ‘slow and gradual
coming-into-existence, like the evolution of man himself’, en, laat Newton Scott hier
terstond op volgen: ‘proceeding without a break from beginnings crude and humble
and scarcely recognisable yet not contemptible, to the rich and complex function of
the present day.’
Ik citeer deze plaats omdat die bij verdere studie van 't opstel in de kiem alles zal
blijken te bevatten waarom men Scott spesiaal kan prijzen zo wel als de grote objectie
tegen zijn opvatting. 't Is dus uitstekend geschikt om als tekst voor de volgende
opmerkingen te dienen.
Om met de objectie te beginnen: als wij horen dat volgens de auteur de eerste
spraakklank een ‘glottal stop’ of iets dergelijks was - d.w.z., om 't populair in plaats
van wetenschappelik uit te drukken, een klank die bijna niet van ons hik-geluid te
onderscheiden is - en dat die (en dergelike ‘communicative sounds’) door hem de
‘protoplasmic speech-form’ wordt genoemd die hij beschrijft als éen ‘in which an
entire situation was inchoately expressed and communicated’ (wat ik p a c e Scott
een zin zou noemen) dan wordt 't duidelik hoe Scott hier in overeenstemming
misschien met de biologie (zie hiervoor) wel is waar, maar tegen die van moderne
taalbegrippen een ontwikkelingsgang aanneemt van 't kleine tot 't grote, van 't
eenvoudige tot het samengestelde.
Maar daar staat buitengewoon veel goeds tegenover. Zeker, 't is een teorie die zich
o zo gemakkelik tot ironiese opmerkingen, alias voor-de-gek-houderijen leent, zo
als b.v. de geestige schrijver doet van de enige aankondiging1) die er mij van onder
de ogen gekomen is. Hoe verleidelik 't ook is, en hoe gewenst 't ook schijnen mag,
zal ik hier geen poging doen om die teorie in haar grote trekken te schetsen, - er
zouden zoveel van de allen even belangrijke schakels en schakeltjes uitgelaten moeten
worden dat de enige indruk die van onsamenhangendheid zou moeten zijn.

1) Borinski in de Germanisch-Romanische-Monatschrift I, 263.
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En dat zou op 't hoofd van Newton Scott neerkomen. Ik moet volstaan met als 't
rezultaat te vermelden dat volgens mijn Darwinist de taal ontstaan is door de
onregelmatigheden in de uitademing ten gevolge van de emoties, - die emoties werken
op de stembanden en op de epiglottis en zo brengt de mens geluiden voort die met
de emoties geïdentificeerd worden, - die dus gaan ‘betekenen’. ‘Speech, in its
inception is significantly modified breathing.’ Niemand die aan de vraag die ons
bezig houdt enige aandacht heeft geschonken, zal de mogelikheid kunnen ontkennen
dat zoals Wundt meent (Völker-psychologie, I. Die Sprache vol. 2 p. 607), de
menselike spreektaal zich tegelijk met, en in verband met de gebarentaal zou hebben
ontwikkeld en zich eerst later daarvan zou hebben losgemaakt. Met alle verschil van
opvatting van die twee hypothesen is er toch zoveel dat die gemeenzaam hebben,
dat 't te voorzien staat dat er eens spoedig iemand die ingeslagen weg - wegen moest
ik zeggen - zal trachten te gaan bewandelen; d.w.z. aangezien niemand op twee
plaatsen gelijk kan zijn, zal trachten die twee wegen samen te brengen. En 't zelfde
geldt, wel bedacht, van de tegenstelling tussen Scott's standpunt: ontwikkelingsgang
van eenvoudig tot samengesteld en dat 't welk anderen b.v. Jespersen hier tegenover
innemen, hoe onverzoenlik die twee standpunten ook tegenover elkaar s c h i j n e n
te staan.
Hoewel n.l. Scott als echte evolutie-man de nodige nadruk op de
taal-o n t w i k k e l i n g legt, toont hij toch in de eerste plaats aan hoe volgens hem
de taal o n t s t a a n kan zijn, d.w.z. hij grijpt met zijn beschouwingen juist in die
perioden der menselike ontwikkeling van het geslacht terug, waarvan het onzeker is
of wij moeten zeggen dat 't voorwerp van ons onderzoek nòg een dier is of rèèds een
mens. Terwijl andere onderzoekers meer of minder onwillekeurig en onbewust de
o o r s p r o n g van de taal bij de reeds met meer of minder rede begaafde homo sapiens
bestudeerden, tracht Scott de ontwikkeling van de taal, 't ontstaan er van, tegelijk
mèt die van de homo insipiens (volgens Jespersen geestig: incipiens) waar te nemen,
- met zijn geestes oog natuurlik in 't algemeen, hoewel 't niet zonder betekenis is dat
de uiterlike werkelike aanleiding tot 't eerste geestelike z i e n van Scott's opvatting,
de bewegingen, de handelwijze, was van een moeder- en baby-aapje in de zoölogiese
tuin te Londen. Mij
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wil 't voorkomen dat er feitelik niets tegen zal blijken te zijn - maar 't daarvoor nodige
onderzoek kan hier, in dit verband, zelfs niet nader aangeduid worden, laat staan:
ontwikkeld - om Scott's ‘significant breathing’ met Wundt's gebaren-taal te
combineren in die zin dat die gebaren ook wel van voor hun karakteristieke geluiden
vergezeld hebben kunnen zijn en die natuurklanken in de schemering van 't menselike
bewustzijn, of zo men wil, bij 't opflikkeren van 't menselike bewustzijn, als
karakteristiek te beschouwen voor de periode waar taal en rede tezamen bij het
daardoor en daarmee juist menswordende dier doorbreken, - ontstaan. Waar dan hij,
die deze teorie wil toepassen op -, aanpassen aan een taalontwikkeling van het
samengestelde tot het eenvoudige, n i e t met Scott mee zal kunnen gaan, zou zijn
met zijn conceptie van de ‘protoplasmic speech form’ die volgens hem reeds de kiem
van de zin (van een ‘entire situation’) in zich zou bevatten. Daar zou ik de conceptie
tegenover willen zetten dat de ‘entire situation’ d.w.z. elk meer of minder afgebakend
b e g r i p uit den aard van de zaak pas uitgedrukt wordt als er verschillende
taal-elementen d.w.z. gedachten-elementen bij elkaar gevoegd zijn. M.a.w. de
natuurgeluiden, volgens de hypothesen van Scott en Wundt ontstaan, zou ik niet met
het protoplasme maar met de taalkiemen willen vergelijken, zodat 't beeld
‘protoplasmic speech-form’ dan gevoegelik overgebracht zou kunnen worden op de
meer samengestelde vormen die (zie hiervoor) voor de oudste perioden, tegenover
de jongere, karakteristiek geweest moeten zijn.
Hoe dit zij, - ik geloof dat wat ik hier over Scott's hypothese heb medegedeeld
genoeg zal zijn om mijn lezers te doen zien dat wij hier te doen hebben met een zeer
suggestieve poging om de Darwinistiese evolutieleer vruchtbaar te doen werken voor
de taalstudie en als zodanig - de laatste in de grote reeks - verdiende die hier ook,
afgezien van haar verdiensten, een plaats.
***
De D a r w i n i s t i e s e evolutieleer.
Daar legt Scott zelf in de noot bij de door mij reeds aangehaalde definitie zeer
sterk de nadruk op. Daar lezen wij nl. bij het woord ‘slow and gradual
coming-into-existence’ de opmerking: ‘I am not unmindful of the claims of the
mutation theory.... but as th(at)
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theory is still in its inception and liable to sweeping modifications, I have thought it
best to hold for the present purpose to the older view.’ Men ziet het, Scott's woorden
zijn duidelik genoeg: ik ben Darwinist, ik geloof aan een langzame ontwikkeling, niet aan een met sprongen, - wat 't punt is zo als wij dan ook later zullen zien, waarop
de Vries de nodige nadruk legt, waarom de gehele mutatie-teorie van onze beroemde
landgenoot voor een ieder schijnt te draaien.

IV. De biologiese teorie van Hugo de Vries.
Er is iets dat ons dadelik treft in deze terloopse karakteristiek van de mutatie-teorie
van de Vries, dat die zou zijn ‘in its inception and liable to sweeping modifications’
en dat Scott zich daarom voorloopig maar houdt aan ‘the older view.’ Is het niet
duidelik dat Scott hier de Vries t e g e n o v e r D a r w i n zet als of de Vries Darwin
opheft, - zijn plaats inneemt, zijn plaatsv e r v a n g e r is? Wat is de a a r d van die
‘mutation-theory’ welke nu meestal de naam van de Vries draagt, i n 't a l g e m e e n
bedoel ik, zoals wij in de voorafgaande beschouwingen zagen dat het Darwinisme
geen eenvoudige, wetenschappelike hypothese meer is, maar feitelik een sisteem,
een geloofsbekentenis genoemd mag worden. Ja, ik weet er geen beter en geen
duideliker antwoord op dan met de woorden van de Vries zelf (die 't toch wel weten
zal) te zeggen dat 't een s t e l l i n g is. - ‘Als mutationstheorie bezeichne ich den
s a t z (zegt hij op p. 3 van zijn in 1901 uitgekomen eerste deel van zijn groot werk:
Die Entstehung der Arten durch Mutation) ‘dass die Eigenschaften der Organismen
aus scharf von einander unterschiedenen einheiten aufgebaut sind’. 't Is dus een
teorie, een hypothese en zo weinig legt de Vries de nadruk op 't ‘hoe’ dat wij pas op
p. 150 lezen: ‘Nach der Mutationstheorie sind die Arten nicht durch allmähliche,
während jahrhunderte oder jahrtausende fortgesetzte Selection entstanden, sondern
stufenweise, durch plötzliche wenn auch ganz kleine Umwandlungen.’
Wanneer zoals in 't onderhavige geval, iemand een uitstapje waagt op een buiten
zijn eigen vak liggend wetenschappelik gebied, dan komt hij al licht voor een grote
moeilikheid te staan. Op zijn eigen gebied, waar hij thuis is, kan hij zich zijn eigen
oordeel vormen na de verschillende tegenstrijdige opinies gewikt en gewogen
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te hebben en zal hij het jurare in verba magistri grotendeels zo niet strikt genomen
altijd kunnen vermijden; men kan niet alles bij elke gelegenheid weer oprakelen,
kontroleren en opnieuw ‘vast-stellen’. Maar waar een taal-geïnteresseerde met de
biologie in aanraking komt, daar ontbreekt hem, juist o m d a t hij dit gebied niet
beheerst, de allereerste voorwaarde om zijn eigen weg te gaan: de voldoende
voorafgaande kennis om die tegenstrijdige opinies krities op hun juiste waarde te
schatten, die af te meten, en zijn ‘e i g e n ’ konkluzies te trekken. Uit den aard van
de zaak moet zulk een onderzoek een karakter van halfheid of tweede-handsheid
dragen en zo zal de schrijver van deze studie zich al zeer gelukkig achten als de
natuur-historici zullen erkennen dat hij vlijtig zijn bronnen bestudeerd heeft en die
zonder lacunes van ingrijpend belang, objektief heeft weten weer te geven. Welke
die bronnen, behalve natuurlik 't algemene deel van 't werk van de Vries zelf, zijn
zal uit deze studie blijken; maar éen opmerking vooraf moet hem nog van het hart.
Geen van mijn lezers zal zich wel verbeelden, vooral na wat hier vooraf gaat, dat
't doel van dit onderzoek zijn kan om de teorie van de Vries, zo min als daarstraks 't
Darwinisme te kritiseren. Dit is alleen de weg die de schrijver bewandelen m o e s t
om tot zijn d o e l te geraken: de pogingen van anderen krities te bespreken om de
filologie langs de paden van de ‘Sprongvariaties’ van deze teorie te leiden. D i e
pogingen waarop ik straks in bizonderheden terug kom, zijn het die ik steeds op het
oog heb en ik wens hier dan ook eens vooral bij te voegen dat waar ik mij kritiek
veroorloof die in de eerste plaats slaat op, zo zelfs niet zijn ontstaan dankt aan, de
onwillekeurig door mij daarmee verbonden verschijningen op mijn eigen gebied.
M.a.w. waar ik hier de natuurwetenschap bekijk doe ik dit, onwillekeurig alweer,
door de bril van de taalstudie, of zo men wil: la biologie vue à travers un tempérament
de philologue. Ik mag dus wel voor wat volgt omdat ik daar natuurlik nog minder
leiding had, nog meer dan voor wat vooraf gaat, de bizondere welwillendheid van
mijn lezers inroepen. En dit met een woord van vriendelike dank aan die kollega's
die mij door 't aangeven, lenen en bespreken van enkele werken sterk aan zich
verplicht hebben.
Staat nu werkelik de mutatie-teorie van de Vries t e g e n o v e r de leer van Darwin?
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Dit is de vraag die wij in de eerste plaats moeten onderzoeken en wel des te meer
omdat dit werkelik de nergens misschien duidelik uitgesproken, maar wel gevoelde
gedachte schijnt te zijn van hen die in de filologie tot nu toe wezen op de
mutatie-teorie als een vruchtbaar veld voor onderzoekingen; meer nog misschien uit
een methodologies oogpunt.
Men voelt zonder twijfel dat mijn antwoord daarop ontkennend zal luiden en na
lezing niet alleen van de bedoelde hoofdstukken in ‘Die Mutationstheorie’ van de
Vries, maar ook van zijn opstel in ‘Darwin and modern Science’ (‘Variation,’ p. p.
66-84) ben ik overtuigd dat de belangstellende tot geen ander besluit zal kunnen
komen. Wil men een korte samenvatting van een ander daarover lezen, dan kan ik
naar een juist op dit punt zeer overtuigend en duidelik artiekel verwijzen van de zeer
zaakkundige hand van Professor Hubrecht in de Gids van Desember 1908. Uit dit
artiekel citeer ik een paar plaatsen, waar wij horen hoe ‘de billijkheid (eischt) dat
luidt worde uitgesproken hoezeer de Vries, een vroege Darwiniaan van het zuiverste
water dichter staat bij de oorspronkelike bron waaruit het Darwinisme ontweld is
dan.... Wallace’ als ook dat de Vries ‘enkele jaren geleden zijn Mutatie-theorie g e ë n t
heeft op de.... plant van het Darwinisme’ enz. enz. enz. Maar als billikheid eist dat
zo iets uitgesproken wordt, dan verstaat een ieder dat een andere opvatting hier
tegenover staat, die moge dan billik of onbillik, verdedigbaar zijn of niet.
Ziehier in 't kort hoe de zaak in elkaar schijnt te zitten. De vier eerste uitgaven van
de ‘Oorsprong der Soorten’ verschillen o.m. in een zeer belangrijk punt van de vijfde
en zesde ‘aan welke de eerste der biologen hunne opvattingen omtrent de theorie der
natuurkeus ontleend hebben’ (Hubrecht, p. 580). In de eerste oorspronkelike, meest
Darwiniaanse vorm van 't Darwinisme worden de op te merken veranderingen aan
t w e e oorzaken toegeschreven of liever in twee kategorien verdeeld. Ten eerste wat
wij nu de individuele, schommelende, vloeiende of graduele veranderingen noemen,
d.w.z. juist die geleidelik, bijna onmerkbaar in elkaar overgaande, die bijv. Scott op
't oog had toen hij van een ‘slow and gradual coming-into-existence’ sprak ‘like the
evolution of man himself.’ Maar daarnaast, wel is waar in de tweede plaats, maar
toch met de nodige duidelikheid om die niet over 't hoofd te zien, wijst Darwin op 't
bestaan van een andere kategorie nl. de zo-

Groot Nederland. Jaargang 8

328
genaamde sprong-variaties, soms spelingen der natuur (sports of nature) genaamd.
Prof. Hubrecht vertelt ons dat Darwin jaren lang met de vraag geworsteld heeft welke
van beiden het materiaal opleverden waarop de natuurkeus inwerkt. En aan die
‘worsteling’ kwam een eind door de inwerking van anderen juist terwijl de vijfde
uitgave werd voorbereid. Die andere waren Wallace en Fleeming Jenkin. 't Schijnt
vooral een artiekel van deze laatste te zijn dat Darwin er toe gebracht heeft de
‘sprongen’ te laten vallen. Zoals uit een door Hubrecht aangehaalde brief van Darwin
blijkt heeft ‘het betoog van Fleeming Jenkin (hem) overtuigd’ dat de
schommelvariaties van overwegende betekenis waren. Zelfs gaat Wallace nog verder;
de sprongvariaties worden geheel en al genegeerd, de schommelvariaties hebben 't
rijk alleen. Deze vorm van 't Darwinisme is het nu die zich in de latere jaren als ‘het’
Darwinisme heeft vastgezet. En als wij nu weten dat het juist die zelfde mutaties zijn
die de Vries nu weer in ere herstelt, dan moeten er heel wat onverwachte gronden
gevonden worden om de Vries als een antipode van de Darwinisten op te vatten.
*

**

Het voornaamste punt van de teorie van de Vries schijnt mij het verschil dat hij maakt
tussen progressieve en retrogressieve mutaties. Bij de retrogressieve mutaties gaat
er een eigenschap, een konstituerend element, een ‘atoom’ zo men wil, verloren; bij
de progressieve mutatie komt er dit bij. Maar zo als er niets ooit in de wereld feitelik
verloren gaat, zo is ook dit verlies slechts schijnbaar1) (Die Mutationstheorie, II, 638)
bij de retrogressieve wordt die kiem l a t e n t , d.w.z. het konstituerende element
verdwijnt niet geheel maar raakt op de achtergrond. Ook - en dit is voor ons van zeer
veel belang - het nieuwe element dat

1) Ik mag dit hier wel zo positief uitdrukken zelfs al zou ik het niet kunnen bewijzen. De Vries'
eigen woorden zijn: Alles deutet darauf hin daas wenigstens in der überaus grossen Mehrzahl
der Fälle dieter Verlust nur ein aüsserer ist und dass im inneren Wesen der Pflanze die Anlage
bleibt, aber inactiv wird. Mag een ‘outsider’ zich een opmerking veroorloven, dan zou het
deze zijn dat het enige waarschijnlikheidsbewijs dat daar op volgt - dat een latent geworden
eigenschap weer als anomalie zichtbaar wordt - de door de woorden: ‘Alles deutet darauf
hin’ opgewekte hoop niet geheel en al schijnt te bevredigen. En I p. 5 wordt er ook alléen
van werkelik verlies gesproken en het mogelike latent worden niet genoemd.
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er volgens de Vries bij komt om een progressieve mutatie te bewerkstelligen, kan
eveneens lang l a t e n t blijven, voor het zichtbaar wordt, merkbaar wordt. Dit is van
zulk een ingrijpende betekenis naar 't mij voorkomt (altans van mijn filologen
gezichtspunt uit) dat ik met een soort van verlichting opmerkte dat de Vries die twee
toestanden met verschillende namen etiketteert. Zolang de verandering nog latent is,
noemt de Vries het praemutatie ter onderscheiding van mutatie in de meer strikte zin
van het woord (het is jammer dat men, de Vries aan het hoofd, voortdurend het woord
mutatie daarnaast ook in de algemene zin gebruikt die strikt genomen: praemutatie
omvat) in de betekenis van de dan plotselinge te voorschijn komende ‘sprong’. Als
tussenvormen staan daarnaast dan nog de zogenaamde degressieve mutaties, waarvan
de namen ‘semi-latent’ en ‘semi-aktief’ duidelik genoeg tonen dat men die twee
hoofd-kategorieen (progressieve en retrogressieve mutatie) niet als onverzoenbare
vijanden, als ik ze zo mag personifieren (dadelik zal blijken waarom) tegenover
elkaar mag plaatsen.
Want de p r o g r e s s i e v e mutatie is het juist die volgens de Vries de soorten
determineert, in het leven roept; de retrogressieve mutatie daarentegen de variëteiten!
En al is er zeker een groot verschil tussen het sisteem van de Vries voor wie dus die
variëteiten, ontstaan door de retrogressieve mutatie, nièts dan variëteiten zijn, terwijl
Darwin alle variëteiten van welke aard ook, als geschikt beschouwt om door
natuurkeus, tot ‘soort’ te worden, al hecht de Vries deze enorme betekenis aan de
sprongen die voor Darwin in zijn tweede avatar de betrekkelike betekenis van zijn
eerste periode verloren hebben, - 't moet zonder meer duidelik zijn dat er geen
principiele, e l k a a r u i t s l u i t e n d e a n t i t h e s e bestaat tussen twee opvattingen,
waarvan de ene wel is waar op het langzame, graduele worden of verworden de
nadruk legt en de ander op de sprongen, indien dit laatste sisteem erkent dat de sprong
zelf, 't enige plotselinge, voorbereid kan zijn door een periode van incubatie, als ik
zo zeggen mag, waar de oorzaak, welke die dan ook moge zijn (wond van de kiem?
- insectenbeet? parasieten? zie Dépéret; Les Transformations du Monde Animal, p.
283 en de Vries op. cit. p. 150: wahrscheinlich unter der Wirkung bestimmter
Ursachen’ d.w. toch wel zeggen dat die niet al te ‘bestimmt’ zijn?) waar de oorzaak
ook feitelik onbepaald lang
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‘latent’ kan blijven even als de eigenschappen. En zo zijn wij dan ook voorbereid
op een uiting van de Vries als deze (in ‘Darwin and Modern Science’ pg. 77): The
origin of new species which is in part the effect of mutability, is however, due mainly
to natural selection. Mutability provides the new characters and new elementary
species. Natural selection on the other hand decides what is to live and what to die’.
En dit publiceert de Vries in het jaar 1909. Mag ik dus niet besluiten dat zelfs in dat
jaar, de Vries met zijn mutatie-teorie niet t e g e n o v e r maar n a a s t Darwin staat,
- niet zozeer t e g e n hem optreedt als n a hem komt? Men bedenke bijv. hoe de Vries
wel is waar Darwin's ‘Varieties are incipient species’ - weniger zutreffend vindt (lc.
I. 119 n. 3) niet absoluut te verwerpen dus naar het schijnt, maar toch voortbouwt
op de spesiale Darwiniaanse uiting: Varieties are only small species.’ (ib. 119, II,
643, 644, 647 etc.)
En schuilt er dus achter de volgens Scott mogelike ‘sweeping modifications’ niet
een ook enigsins verkeerde voorstelling, - verwant aan die welke wij bespraken nl.
die dat de Vries t e g e n o v e r Darwin met een complex sisteem, - een complexe
filosofie een ‘mode of thought’ komt te staan, waaraan veel veranderd kan worden,
terwijl het toch in de kern zich zelf blijft? Zo als de ante-Darwiniaanse evolutie-leer
de sweeping modification van Darwin ondervond, onderging, doorstond en toch als
evolutie - de kern - bleef bestaan? Neen, de Mutatie-theorie is, wij zagen 't reeds,
een teorie die heel eenvoudig daarin bestaat dat men gelooft dat de soorten door
sprongen ontstaan en niet door schommelvariaties en de enige sweeping modification
zou kunnen zijn - het is niet makkelik de woordspeling te vermijden - die ‘at one fell
swoop’ weg te vagen, d.w.z. die n i e t aan te nemen.

V. De Terminologie van de Vries.
Mijn lezers moge het een taal-beoefenaar vergeven dat hij een ogenblik meer spesiaal
de aandacht wijdt aan de door de Vries en andere gebruikte woorden, termen, om
hun begrippen uit te drukken, voor hij tot een beschouwing van de zaak zelf uit het
oogpunt van zijn eigen vak overgaat. Natuurfilosofen zullen b.v.
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opgemerkt hebben dat ik s p r o n g gebruik, terwijl men misschien nauwer aan mijn
bron aangepast, het woord sprong-variatie verwacht zou hebben. En het zal mij te
pas komen m u t a t a te zetten in plaats van het verwachte m u t a t i e . De gangbare
termen kunnen nl. verwarring stichten en ik stel mij voor dat het zeker nu nog niet
te laat is om altans op het gebied der filologie hier door de keuze van andere t e r m i n i
t e c h n i c i die te voorkomen, geheel daar gelaten wat de natuurfilosofen van de
vraag zullen zeggen, in hoe verre en zelfs o f zij zelf hun voordeel er mee kunnen
doen.
De Vries ontleende het woord mutatie aan de vroegere literatuur van 't vak, al
gebruikte hij het dan ook in een meer pregnante betekenis, - voor hij was gaan
onderscheiden tussen wat hij nu 1o. mutatie in de strikte zin van het woord noemt,
n.l. het plotseling te voorschijn komen van een latent bestaande (maar nieuwe) kiem.
2o. in de algemene betekenis van verandering als wanneer hij progressieve, degressieve
en retrogressieve ‘mutaties’ onderscheidt, en 3o. wat hij nu praemutatie noemt, het
incubatie-tijdperk, gedurende 't welk die nieuwe kiem optreedt en ik veronderstel
dat ik er dit bij mag voegen: gedurende hetwelk die nieuwe kiem zich ontwikkelt,
altans zich kàn ontwikkelen. Nu zal het zonder meer duidelik zijn dat het woord
mutatie dat wil zeggen verandering, d.w.z. een woord dat op een p l a a t s g r i j p e n d
proses duidt, veel beter strikt genomen eigelik alleen slaan kan op de voorbereidende
tijd, op wat nu ongelukkig praemutatie heet, en dat het ‘plotselinge’ van het te
voorschijn komen van de nieuwe kiem dus anders uitgedrukt moest worden. Het
door Depéret (l.c. p. 283) voorgeslagen ‘explosion’ schijnt mij in dit opzicht al zeer
gelukkig. En tot overmaat van ramp krijgen wij het woord mutatie dan nog eens in
een vierde betekenis, n.l. het rezultaat van het ‘exploderen’ van de latente kiem. Hier
komt de ‘taal der talen’ ons gelukkig helpen, - ja, so'n bischen Latein ziert, wirklich,
den ganzen Menschen. Wat is er nl. op tegen om het rezultaat de mutata te noemen
die door de explosie nà de mutatie ontstaan is?
En dat sprong-v a r i a t i e hier niet gebruikt gevonden zal worden, anders dan als
een bewust terug-grijpen op de gangbare term, ligt in mijn tegenzin in wat feitelik
toch niet anders is dan een contradictio in terminis. Want zulk een sprongvariatie is
wat de Vries zelf juist een progressieve mutatie noemt d w.z. een
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soortvormende verandering (door toevoeging van een nieuwe kiem) terwijl hij de
daar pal tegenoverstaande retrogressieve mutatie (door feitelik of schijnbaar v e r l i e s
van een kiem) de varieteit doet vormen. Een ‘sprong-variatie’ zou dus een
‘retro-progressieve mutatie’ blijken te zijn! Een sprong-mutatie zou d e s n o o d s
nog kunnen, maar korter en minder gevaarlijk is het woord sprong alleen. Feitelik
doelen dan sprong en explosie op hetzelfde element in het proses, op het zelfde
ogenblik in de soortvorming, alleen is sprong een konstatatie van 't plaats grijpen
van de verandering, explosie, tot zekere hoogte altans, een appreciatie van de manier
waarop die plaatsgrijpt, n.l. door een plotselinge ‘ontploffing’. Hiermee geloof ik
verwarring door de hieronder te gebruiken termen voorkomen te hebben; toch kan
hier een andere opmerking van verwante aard gevoegelik een plaats vinden.
Het betreft de term ‘chance-variations’ die men vroeger meer gebruikte, waar dus
de Vries nu liever mutaties, - sprongen zou zeggen. Niet alleen dat het tweede element
hier natuurlik al even verkeerd is als in sprong-variaties, ook het woord c h a n c e
schijnt mij meer dan bedenkelik.
Het ongeluk wil n.l. alweer dat er door datzelfde woord: toeval, twéé begrippen
uitgedrukt worden die, goed beschouwd, volstrekt n i e t hetzelfde zijn. Als ik zeg
dat die of die zijn betrekking te danken heeft aan het t o e v a l dat hem een vriend
deed ontmoeten die hem over de vakature sprak, terwijl hij zonder enig doel een
luchtje was gaan scheppen, of ‘toevallig’ dit (en niet een ander) koffiehuis was
binnengelopen, dan kan ik daarmee bedoelen dat er geen causaal verband aan te
nemen is tussen de tegenwoordigheid van die vriend op de plaats waar zij elkaar
ontmoeten en 's mans keuze van die straat of dat zekere koffiehuis, dat er dus geen
verband bestaat tussen de twee, dus van elkaar onafhankelike oorzaken van het
samentreffen der twee vrienden. Maar een andere opvatting zegt: neen, zulk een
oorzaak bestaat altijd, ‘'t is de vraag maar wie haar al, wie haar niet kan vinden.’ Een
‘iets’ zonder een oorzaak bestaat niet, - ‘our mind is so constituted that it cannot
apprehend the absolute beginning or the absolute end of any thing’, zo als Max Muller
zegt (Lectures I. 393). Welnu, een i e t s zonder oorzaak zou een absoluut begin
vooronderstellen. Van daar de konkluzie dat zulk een toeval eenvoudig een gevolg
is van oorzaken die wij niet kennen, ofschoon ze wel
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bestaan. 't Is hier de plaats niet (een eufemisme voor: de schrijver is de man niet) om
die zeer ingewikkelde vraag prinsipieel te beslissen; het is dan ook voor ons doel
genoeg om te konstateren dat beide opvattingen bestaan (aan welke van beide dan
ook een ‘ten onrechte’ moet toegevoegd worden) en dat beide voorkomen als de
basis voor het woord toeval, chance.
Reeds het feit dat die chance-variations, onze sprongen dus, ook onder de naam
van spontane variaties bekend zijn, schijnt er mij genoegzaam op te wijzen dat er bij
die sprongen te veel gedacht wordt aan wat ik dan maar zal noemen het absoluut
oorzaakloze toeval en waar ik dus in het vervolg op het gebied van de filologie te
spreken kom, zal ik in de eerste plaats denken aan die ‘toevallige’ veranderingen,
waarvan wij de oorzaak niet kennen en in 't midden laten de vraag of die al of niet
bestaat.
*

**

De evolutieleer is niet hetzelfde als het Darwinisme, 't mag nog wel eens herhaald
worden. Pittig stelt Grant Allen Darwin tegenover of liever naast Lamarck, door te
zeggen: (Darwin) found not only that it was so, but how it was so, too. In Aristotelian
phrase, he had discovered the Π ς as well as the τι.
Heeft Darwin werkelik het Π ς aangegeven? Dat de natuurkeus, want die is het
waar op gedoeld wordt, de vraag meer afbakent kan niet ontkend worden, maar op
welke manier dit geschiedt is niet zo zeer waar het op aan komt als de reden waarom.
Om in dezelfde uitdrukkingswijze door te gaan (al weet ik niet of Aristoteles het zo
uitgedrukt zou hebben) zou ik willen zeggen dat Darwin hoogstens op de vraag ‘waar’
een antwoord heeft gegeven, d.w.z. dat hij van 't τι op weg naar 't Π ς tot 't Πο ?
het ‘waar?’, was genaderd.
Ook de Vries heeft het antwoord op het ‘hoe’ d.w.z. ‘waarom’ wel gezocht, maar
ik kan niet zien dat hij het gevonden heeft. Want hoezeer die ‘sprong-variaties’ - om
het woord chance-variations niet-eens te gebruiken, dat de erkentenis bevat dat de
oorzaak niet gevonden is - hoezeer de opvatting1) van die sprongen

1) Als men die wil aannemen - wat nog lang niet algemeen gebeurt; ook hier nemen vooral de
wetenschappelik nuchtere Fransen evenals indertijd tegenover Darwin een afwachtende zelfs
een vijandige houding aan terwijl ‘philosophical Germany.... beam(s) enthusiasm from its
myriad spectacles’; G. Allen p. 124.
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ook de zaak dichter bij de oplossing brengt door een van de twee wijzen te elimineren,
waarop men zich het ontstaan der soorten dacht, ook de overblijvende, de ‘mutatie’
zegt hoogstens z o en niet d a a r o m . En wij zagen reeds hiervoor dat de geleerden
die er naar gezocht hebben het niet eens zijn over de vraag of die nieuwe kiem door
een wond van het embryo, door een insektenbeet of door parasieten veroorzaakt is.
Maar al hebben wij het antwoord dan niet, het is al iets te weten waar wij het zoeken
mogen - met kans op vinden.
Geen ‘cause dernière’ aannemen d.w.z. geen natuur-oorzaak, geen natuurlike
oorzaak, dwingt noodzakelik tot het aannemen van een boven-natuurlike oorzaak,
een creatie, of een ingrijpen van iets waar wij het gebied van de wetenschap zouden
moeten verlaten.
(Slot volgt1)).

1) De tietels der volgende hoofdstukken zijn: VI. Letterkundige Mutatie-teorie. VII. Het sociale
element in de Literatuur. VIII. Een taalkundige Mutatie-teorie. XI. Natuurlijke en willekeurige
Taal-ontwikkeling.
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Op het zeedorp
Door J. Eigenhuis.
Gerrit Tuyt smeet zijn stok even neer, om met de armen te beuken. De Westenwind
was zoo kil en had tegen middernacht zoo'n ijzigen zeedamp naar land gezwiept, dat
hij stond te rillen. 't Was of hij nooit weer warm zou worden en of zijn bloed, in zijn
hart gestold, de rondreis naar de ledematen had gestaakt. Hij hijgde van het beuken,
maar zijn vingertoppen waren nog dood en zijn voeten als stukken ijs.
Trampelend liep hij het dek op en neer, zijn kin in de dikke das, zijn handen in de
IJslandsche wanten tegen elkaar klappend.
De mist was zoo dik, dat de lantaarns rondom de haven er alleen natte gele plekken
in gloeiden, maar zelfs de schuiten vlakbij nauwelijks in de vage zwartheid zich
onderscheidden. Van het dorp was niets te zien, behalve de breede vleugels van
beurtelings rood en geel licht, die als gazen wieken regelmatig maalden om den
vuurtoren.
De logger waggelde op de deining heen en weer, dat de masten schommelden als
dronken mannen.
Gerrit werd er bang voor, dat de kabels mochten knappen. Op de voorplecht sjorde
hij uit alle macht aan den tros, die wat uitgeschoten scheen, zoodat het schip schuin
op de deining kwam of soms terugliep tot gevaarlijk dicht onder den havenmuur.
De beenen geschoord en achterover hijschend tot hij haast op het dek zat, slaagde
hij er in den kabel een steek aan te halen. Maar de inspanning had hem uitgeput en
de adem zaagde met moeite door zijn verslijmde luchtpijpen, terwijl hij met wijden
mond naar lucht snakte. Een hoestbui scheurde wat ruimte in
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zijn benauwde keel en groote bloedvlijmen spuwde hij over boord.
Toen kreeg hij weer wat lucht en uitgeput hijgend, leunde hij tegen het plechtluik,
de armen naar voren getrokken door de ingevallen borst, den rug krom en het gelaat
ingevallen.
‘De dood op rolletjes,’ had hij wel hooren fluisteren door zijn maats, als ze hem
voorbijgingen, half schamper, half medelijdend. En zelf kreeg hij medelijden met
zijn holle wangen, zijn bloedelooze lippen en holle oogen, als hij zijn haar kamde
voor het verweerde spiegeltje boven den schoorsteen. 't Was hem, of elken dag zijn
neus spichtiger en dunner werd en meer uitstak over zijn grijnzenden mond.
Hij stond weer op en wandelde wat heen en weer op het dek om niet te verkleumen.
Maar hij waggelde op zijn beenen: éen zoo'n aanval kon hem zoo vermoeien, dat hij
tegen de donkey op de achterplecht alweer uitrusten moest.
Het driftige geklep van de gejakkerde paardjes en het geratel van de wielen over
de keien gaf hem moed, dat hij gauw zou kunnen weggaan. Maar de kerktoren had
pas half vijf geslagen en vóor negenen zou de wagen met de vleet niet komen.
‘Vadèr! vadèr!’ hoorde hij roepen.
Zou dat Piet al wezen met een warm bakkie?
‘Bè-jij 't, jô? Knappies hoor! Blij toe!’
Nauwelijks kon hij de gestalte van zijn jongen aan den wal onderscheiden. Maar
op goed geluk lei hij den haak van het schip naar den wal en schoof er hijgend de
loopplank over.
Eer hij waarschuwen kon om toch vooral voorzichtig te doen, kloste Piet over de
plank en sprong op de achterplecht, waar hij het koffiekannetje en stukkenzakje
achteloos neerzette, om zijn fortuin te zoeken met aan alles te scharrelen en over
alles te klauteren, wat het dek aanbood.
Zoo was hij-zelf ook geweest, herinnerde de vader zich, een groote kom lauwe
koffie slurpend en er de droge broodhappen mee wegspoelend. Altijd op een schuit,
dadelijk van school en 's ochtends in de vroegte, zoo gauw ze hem thuis maar lieten
gaan.
't Waren de heerlijkste jaren geweest, van dat hij als afhouërtje begon tot hij niet
meer mee kon om zijn zwakke borst. Wel eris hard aanpakken als de vleet werd
binnengehaald. Maar het was zoo goed als eigen werk, daar hij altijd op zegen voer.
En dan gaf het zoo'n spanning, de tonnen te vullen met de
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blanke haring en de kantjes tot lasten op te tellen en in zijn kooi nog met de berekening
bezig te wezen, hoeveel al zijn aandeel bedroeg. Of dat een slechte of voordeelige
uitkomst gaf, altijd werd er de spanning door vergroot: vol hoop om de slechte teelt
met nieuwe vangst goed te maken of de goede nog rijker. 't Was altijd, of je een
spelletje domineerde, waar je zoo heelemaal in was.
En dan volop te eten en stevige kost. En versche visch of gebraden haring naar
believen, zonder de graatjes te behoeven af te likken!
Heelemaal zonder zorg! Toen hij nog reepschieter en kwart of half matroosje was,
blij het geblerk van de kleine broertjes en zusjes niet meer te hooren of met twee
zusjes in het wagentje en een paar broertjes achter hem aan in het slopje te moeten
kuieren. En toen hij getrouwd was, op zee het getob van zijn vrouw om rond te komen
heelemaal vergeten, zijn kleine schreeuwers hem niet meer wakker houden en aan
zijn ooren malen.
Altijd vroolijk onder elkaar aan boord, een psalmpje zingen, of grappen en
geschiedenissen ophalen. Een gezellige tijd, met de rust van de groote zee om je
heen, steigerend op en neer over de hooge golven. Zoo iets of je een ruiter was, die
duin op, duin af draafde, als hij in de Oostduinen wel zag, den prikkelenden zeewind
opsnuivend.
Hij vergat er zijn kwaal even door en de kille mist, die hem het merg verkleumde.
En morgen zou deze logger ook weer uitgaan en binnen een week of drie zou de
heele vloot wel uit wezen.
Maar hij mocht aan wal blijven, om wat op een erf te kissebissen, de netten te
tanen of op het land te graaien, als zijn gestel het toeliet. En zijn vrouw uit werken,
omdat van zijn verdienste geen droog brood te koopen was. De kindertjes onverzorgd,
soms zonder eten naar school.
's Nachts kindergehuil, als hij ziek was kindergedrijn om hem heen, zijn vrouw
snauwend van vermoeidheid, geen eten soms om weer op zijn verhaal te komen.
‘Vadèr! vadèr!’ stond Piet aan zijn arm te rukken.
't Was een heele toer, om hem uit zijn herinneringen te krijgen.
‘Nou, zanik, wat wou je dàn?’
‘Ik kan 'n steê krijgen,’ raffelde de jongen er als de heerlijkste verrassing uit, naar
zijn vader glunder opziend, of hij hem met zijn kinderblijheid overgieten wou.
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‘'k Zou je danken om in het spinhuis te raken,’ snauwde Gerrit, maar het leek hem
zelf zeer te doen.
‘En Gijs van meut Gerritje is nog jonger en die is al uit, verleden week. En de
vader van Klaas Toete uit onze poort hèt heelemaal twee gulden boete gehad
verlee-jaar, en Klaas ging nog jonger van school af dan ik nou ben....’
De jongen was nog lang niet uitgeput in het bijbrengen van bewijzen, dat er nog
wel jonger dan hij gingen varen en dat de Leerplichtwet zoo'n grimmig monster niet
was, als waarvoor de vader die hield.
‘'k Zal zelf de boete wel betalen,’ besloot hij. ‘Dat kan best van mijn fooi af, en
dan blijft m'n heele part van de teelt nog over....’
Als 't meeliep berekende Gerrit toch even, kon zoo'n jongen met Sinterklaas best
de huishuur besomd hebben. En hij wist niet, hoe hij anders de huur bij elkaar zou
brengen.
‘En hoe zal je moeder aan je zeegoed komen? Dat is ook maar uit geen leegen
buul te schudden,’ stribbelde de vader tegen, hoewel hij in zijn hart al besloten had,
om over zijn angst voor deurwaarders en gerecht heen te stappen en zijn jongen te
laten varen.
‘Schipper Pronk het pas een jongetje dood, weet je wel. Die z'n goedje lag al kant
en klaar. Dat krijg ik boven mijn fooi, omdat ik zoo'n flinke jongen ben, zeit ie. Maar
dan moet ik dadelijk meegraaien.... Gisterenavond is de schipper nog bij moeder
geweest. Moeder had er wel ooren naar.... Toe dan, mag ik, vadèr?’ zeurde de jongen.
‘Je moeder hèt mooi praten. Die hoeft er niet voor in 't spinhuis. 't Zou m'n dood
wezen met m'n kwaal, als ik dan opgebracht moest worden als Fransbuur uit de
Bloedpoort....’
‘En ìk zal de boete toch betalen.... van mijn fooi....’ en de heele argumenten-rij
werd van voren aan uitgestald.
Nou, vader zou dan eris zien en er met den bovenmeester over gaan praten.
En Piet draaide weer lustig aan de donkey en morrelde aan het roer, of klauterde
in den mast of snuffelde in de kooien met een idee, of het zijn logger was, waarmee
hij zóo ging uitvaren.
De mist was wat opgetrokken en de drukte van de haven groeide. 't Was veel
minder koud nu.
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Met welbehagen zag Gerrit zijn jongen scharrelen.
Wel wat voorover loopend en de borst wat ingevallen, maar overigens een flinke
jongen van pas elf jaar, zoo groot of hij dertien was. Alleen kon hij nog al eris hoesten
en opgeven. Maar dat zou op zee wel overgaan. Al die jongens werden aan boord
dik en vet en kregen koppen als sleiën. 't Zou voor zoo'n jongen z'n behoud wezen,
den heelen dag de zeelucht en goed voêr.
‘Nou, wat loop je zoo weg? Je vergeet je kannetje’, riep hij Piet na.
Maar Piet draafde al weg, de handen tot de ellebogen in de diepe zakken, met een
paar schreeuwen te verstaan gevend, dat hij om zeven uur op het erf van Mink Kleijn
moest wezen, om mee te gaan graaien.
De vader moest er om glimlachen, dat de jongen zoo dol was om naar zee te gaan.
Ze waren toch allemaal hetzelfde en precies als hij geweest was. Of er goud op zee
te verdienen viel! Of het aan boord een spelletje was! Kijk nou zoo'n rekel loopen
naar het erf. Stil maar: als hij een jaar of wat gevaren had, zou hij niet meer zoo
draven, om toch maar te mogen beginnen.
Gerrit voelde zich minder miserabel, nu hij aan zijn jongen dacht, die mee in de
verdiensten kwam. 't Gaf in de toekomst een heelen steun! En hij berekende al,
wanneer Piet half en heel matroos zou wezen en wat hij de naaste jaren zooal
besommen zou kunnen. En als dan zijn eigen gestel eris wat flinker werd. Dat hoorde
toch ook niet tot de onmogelijkheden! Misschien nog wel samen varen. Samen eris
éen goed jaar, éen mooi teeltje. Dan waren ze over een groot deel van de ellende
heen!
Maar toen de vader naar huis sukkelde, waren zijn blijde berekeningen weg. Hij
voelde zich ziek en moest soms blijven staan om lucht te scheppen of door een
hoestbui te komen. Hij klappertandde en leek tot in het hartje van zijn lichaam van
ijs, maar zijn kloppend hoofd gloeide als een vuurkool.
In het snuivertje struikelde hij over vuile potten en over kinderklompjes, te midden
waarvan de driejarige Kees met besmeurd snoetje schuifelde, een korst brood in het
vuistje. De stumper had Engelsche ziekte en kon nog niet staan.
Gerrit was te moe en te ziek, om het kind uit het portaal in de huiskamer te tillen.
Aan de kleine tafel voor het donkere raampje probeerde Jans, die al twee jaar
schoolging, het schreiend
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zuigelingetje op den schoot te houden; maar ondanks dat ze de voetjes op den sport
van een stoel steunde, kon ze geen voldoende schoot vormen, dat het wezentje er
niet afgleed. Op den grond vochten twee meisjes van vier en van vijf jaar, dat de
tafel haast onderst boven werd getrokken.
De vader kommandeerde de rustverstoorders met een schop ieder op een stoel en
ontkleedde zich zuchtend.
‘Waar is je moeder?’ vroeg hij aan Jans.
‘Uit werken bij den kruiënier,’ zei het kind.
Ja, het moest wel. Hij verdiende geen droog brood.
Maar je zou zien. Straks weer een waarschuwing van school, dat Jans en Piet er
niet waren geweest... En dan later die angst, als hij voorkomen moest of boete zou
krijgen.
Hij schoof het gordijntje open van het gat, dat de toegang was voor zijn bedstede,
een waar hondenhok met de slaaplucht van jaren her zorgvuldig geconserveerd. Dat
hinderde hem echter niet veel, niet beter wetend of het was nooit anders.
Als een roode harlekijn in zijn roodbaai ondergoed kroop hij onder de schunnige
dekens en probeerde te slapen.
Maar hij kon niet warm worden en die kleine krates schreeuwde maar aldoor en
voor de twee ruziemakers moest hij nog al eens een woedend gezicht buiten de
gordijntjes steken.
En toen hij eindelijk zou indommelen begon een kriebelhoest hem te plagen, die
hem heelemaal uit den slaap hield.
Eindelijk stapte hij maar uit bed en schoot zijn bovenkleeren weer aan. Vlak bij
de kachel ging hij op een stoel zitten met het altijd schreeuwend zuigelingetje op
zijn schoot. Hij beduidde Jans, hoe ze een suikerdot moest klaarmaken en suste
daarmee het hongerige schaap voor een poosje.
Gelukkig was de kachel lekker warm: Piet had gisteren wel een emmer cokies
gezocht en een mand hoepels gebroken.
De kleintjes vermaakten zich nu vreedzaam met in de cokes te morsen en met de
hoepel-takjes te bouwen en Jans ontsnapte om buiten touwtje te springen.
‘Hier, van den meester. En ik zal 't vertellen, dat je spijbelt,’ hoorde hij een jongen
zeggen.
't Wàs een briefje van school en eronder stond: ‘Denk aan de Leerplichtwet.’
elkaar ok al, als hij er aan dacht, dat hij zou moeten vóor-
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komen en verscheurde de waarschuwing, of dit een venijnig ding was, dat zoo gauw
mogelijk onschadelijk moest gemaakt worden.
‘Wat, jij niet slapen?’ hoorde hij zijn vrouw zeggen.
Ze kwam even uit haar werkhuis, om 't zuigelingetje een borst te geven.
Onder haar boezelaar haalde ze een boterham met zoetekaas vandaan, van haar
ontbijt uitgespaard. De kinderen hingen om haar heen en glaasoogden er naar als
jonge wolven. Ze gaf éen snee aan haar man en verdeelde de andere in reepen onder
de kinderen.
‘Echte boeren-boter!’ smakte Gerrit.
Maar het zuigelingetje had de moeder geroken, keerde het kopje op, greep naar
haar met de krauwelarmpjes, werkte den uitgezogen dot uit den mond en schreeuwde
erbarmelijk met een vierkanten mond, die de helft van het gelaat tot een afgrond
maakte.
Vader en moeder moesten er toch om lachen.
‘Kom maar hier, gulzigerd!’ en de vrouw greep het met een zwaai in beide handen
en zoende het den vervaarlijken blerkmond dicht.
De hongerlijder was met nog éenen krijsch stil, en sabbelde al aan zijn moeders
wang. Maar terwijl ze de borst ontblootte gaf hij met ondeugende dreingeluidjes te
kennen, dat het hem wel wat te lang duurde, eer hij iets wezenlijks te genieten kreeg.
Als een razende viel hij op de borst aan met klauwtjes en grooten mond en klokte,
of hij zich bij elken teug verslikken zou.
Gerrit zat weer zonder ophouden te kuchen en te hoesten.
‘Och, wat heb jij 't weer te pakken,’ zuchtte de vrouw. ‘Niks goed voor jou, dat
nachtwaken....’
‘Als ik nou maar 'ris slapen kon.... Maar die droge kuch houdt me wakker. En de
kinderen vechten en maken een lawaai,’ klaagde hij.
‘Groote lummel,’ snauwde de moeder, ‘kan jij niet beter op ze passen....’
En het meisje kon nog amper een geduchten veeg uit de pan ontwijken.
Ze zag er haaierig uit, de moeder, - in haar stem en manieren en in haar heele
wezen een resolute ondeugendheid, die misschien haar altijd eigen was geweest,
maar die ze zeer zeker had aangekweekt in den zwaren strijd, om nog van hier en
van ginds een stukje
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brood bij elkaar te grissen, en de verwording van haar gezin te voorkomen.
‘En den boel kan je toch wel wat beter redderen! In 't snuivertje breek je den nek
over den rommel en den vloer hè-je nog niet eens geveegd. En kijk nou zoo'n tafel
er 'ris uitzien....’
Het kind pruttelde wat tegen, dat broertje zoo lastig was geweest, doch een nieuwe
mep bedreigde haar, zoodat ze haar toevlucht maar zocht in bedaard achter vaders
stoel weg te kruipen.
‘Hang jij nou toch niet langer op je stoel, Gerrit,’ snauwde het wijfje verder, den
volgezogen, slapenden vampyr in de wieg leggend. ‘De kleine is nou rustig en je
hoest is weer wat over.... En pas op jullie, hoor, als je broertje of je vader wakker
maakt...’
De bedreiging maakte indruk en Jans kreeg nog een aparte aanmaning: ‘Denk er
aan, hoor groote lummel, dat je ze stil houdt en den rommel wat opreddert.’
Zoo stoof ze bedrijvig de deur uit, het gezicht in knorrige plooien en den mond
grimmig als klaar tot bijten.
Maar buiten scheen er ineens een moederlijk aandoeninkje boven te komen. Ze
stak haar hoofd weer in het portaal: ‘Jansie’, schreeuwde ze, ‘zè-je goed oppassen?
Dan krijg je een hallevie.... En maak, dat je vader slapen kan....’
Gerrit was weer als een roode vuurduivel in het bedstee-hok verdwenen en
probeerde te dommelen.
Maar de gedachte aan het briefje van de school tolde hem aldoor in het brein rond.
Hij zou zelf het geval gaan uitleggen. Want als er toch boete van kwam, waar zou
hij die van betalen? Ze waren altijd nog blij geweest, als er geld voor brood was.
Waar moesten dan zooveel guldens voor boete vandaan komen?
En hij wist het wel. Het zou met Piet z'n varen ook verkeerd gaan. Zijn fooi en
zijn besomming zouën geen uur in zijn huis blijven en geld voor de boete zou nergens
te vinden wezen.
Hij maakte zich zòo angstig, dat hij hoe langer hoe klaarder wakker werd. Eindelijk
kon hij het in bed niet langer uithouden en stond maar weer op.
't Was nog voor éenen.
‘Jij kon best naar school nou,’ zei hij tegen Jans, die stil in èen hoekje aan haar
schort zat te plukken. ‘Broertje slaapt nou toch....’
Maar ze stelde zich onwillig aan, heen en weer draaiend met het lijf en geen stap
verroerend.
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‘Nou, zou je dan loopen!’ snauwde hij. ‘Denk je, dat ik zin heb voor jou ook naar
het spinhuis te gaan! Je kan nog best op tijd in school wezen....’
Maar Jans had er geen lust in: het zette zich in eens dwars in haar benauwde
gemoedje, dat de juffrouw van de brengers van het briefje gehoord zou hebben, dat
haar vader thuis was en ze nìet op de kinderen paste.
Ze deed een paar stappen, maar bleef in het snuivertje staan.
‘Ben je daar nou nog,’ riep hij, en kwam dreigend op haar af.
Ze begon te huilen in haar blinde onrust als van een paard, dat bang is voor een
plas water op den weg: ‘Dan mot je me wegbrengen....’
‘Leelijk nest, dat kan toch niet,’ schreeuwde hij, en hij schudde haar eens duchtig
heen en weer en joeg haar de deur uit.
Het kind draafde weg en Gerrit dacht, dat ze naar school was.
Maar in het naaste slopje bleef ze hangen, zich in haar schuw instinct wegnestelend
in een poort van een mandenmakerij.
Daar zat ze te loeren, of de schooltijd voorbij was en ze al kinderen naar huis zag
gaan. Onderwijl pakte ze haar schatten uit, die haar den tijd moesten helpen korten:
een groot eind baai-zelfkant, dat een heerlijk springtouw vormde; een gescheurde
kaatsbal; kleine steenen poppetjes zonder kop en andere moeilijk te catalogiseeren
voorwerpjes.
Maar juist, toen ze met een stuk kalk een hinkelbaan had geteekend en ze bezig
was de onthoofde poppetjes over de strepen te hinkelen, kreeg ze een mep om de
ooren, dat ze duizelde.
‘Jij, nest dat je ben, is dat naar school gaan?’ raasde de moeder, die weer even
thuis was geweest, om broertje te voeden.
Ze sloeg en stompte waar ze maar raken kon. Het kind gilde en, vindingrijk in
haar angst, kermde, dat ze niet naar school wou, omdat de juffrouw haar altijd zoo
kneep en ranselde.
Ineens ontwaakten weer de moederlijke instincten, zich plotseling uitend in het
beklagen van haar mishandeld kind en razen over de juffrouw.
Maar ze zou die wel eris leeren!
Dat kreng, om haar meisje zoo te mishandelen. Blauwe plekken knijpen en met
een lei op haar hoofdje te slaan.
Het kind geloofde in haar angst alles, wat ze haar moeder wijsmaakte en
nauwkeurig wist ze heele verhalen op te disschen,
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samen met haar moeder, aan wie maar het tooneel bijwoonde.
Als een furie stoof ze naar school, het kind, haar arm mishandeld kind, aan het
handje, gevolgd door een troepje nieuwsgierigen, aldoor razend, dat ze zoo'n wijf
ranselen zou leeren en knijpen. Knijpen in zulke broodmagere armpjes! Ze zou ze
zóo doorknijpen!
Ze schelde woest aan.
Een kind deed open. Ze liep het haast omver, regelrecht naar de klas, waar ze de
deur openrukte en met een krijschend heesch geluid, over de verschrikte kindertjes
heen raasde, dat het schuim haar op den mond stond.
De juffrouw, een aardig zacht wezentje van een twintig jaar, dat Jansje Tuyt altijd
een lief leerlingetje had gevonden, schrok even hard als haar kinderen en stond bleek
als een lijk te beven. Soms probeerde ze iets te zeggen, maar snikken verstikten haar
stem en tegen de rustelooze dolheid van het wijf was niets in te brengen.
Al de opgekropte misère en de afgebeuldheid vierden zich in een hysterische vlaag
van razernij, en het mensch kwam dieper het lokaal in, als om de juffrouw te lijf te
gaan.
Op het lawaai waren enkele onderwijzers toegeschoten, maar hun aanmaningen,
dat ze de deur zou uitgaan, schenen haar tot grooter woede te sarren en toen éen van
hen haar bij den arm nam en meetrok, liet ze zich, in machtelooze woede, neervallen
met een schreeuw als van een dol beest, den mond opengrijnzend als een nijdige
gorilla.
Allerlei scheldwoorden bracht ze uit: ‘Krengen, een vrouw in mijn positie smijten!
Dat zal je te weten komen! Een zwangere vrouw tegen den grond smijten....’
En ze veranderde van taktiek, zich houdend of ze niet opstaan kon, en kreunend
als een stervend dier.
Eerst toen de politie verscheen, stond ze op en deed luidruchtig haar beklag, of ze
in een moordenaarshol mishandeld was.
Op straat scheen de zeelucht haar ineens tot het besef van haar plicht terug te
brengen en, terwijl ze Jans naar haar Vader joeg, vloog ze naar haar werkhuis.
Het kind bleef onderweg slenteren, bevreesd om vroeg thuis te komen en vader
te moeten zeggen, dat ze niet school geweest was.
De hinkelbaan in het mandenmakerspoortje was nog ongerept en de onthoofde
poppetjes lagen nog in dezelfde vakken.
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Ze zette haar spelletje voort, of er geen dolle moeder tusschenin gekomen was.
Al spoedig dacht ze aan geen juffrouw, geen ruzie, geen moeder meer. Den
gescheurden bal kon ze zoo heerlijk vullen in het vuile water van de goot en weer
met een straal uitknijpen tegen den muur. En het springtouw was wel wat licht, maar
het ging toch goed.
Berouw over haar leugen kwam niet in haar op: er zou haar altijd weer in geval
van angst een uitvluchtje invallen. Het kind had niet meer zelfbewustzijn dan een
hond, en handelde even spontaan, zonder zich lang met de gevolgen er van te kwellen.
En een gewoonte was het haar geworden, haar noodleugens nooit te verloochenen,
zoodat ze zich zelden versprak. Meestal onder den invloed van groote vrees verzonnen,
hadden ze haar trage verbeelding zoo te pakken, dat ze er zich als werkelijkheid in
afdrukten en voor haar waarheid schenen.
Sien Rog en Aal Vermeer voegden zich bij haar en klepten op haar klompjes de
hinkelbaan af. Ze waren pas uit school en zaten in dezelfde klas.
Ineens schoot haar de scheldpartij te binnen, die trouwens niet zoo'n heel diepen
indruk op beiden had gemaakt daar ze bij burenruzies in het slopje nog wel wat anders
hadden gehoord, en er dan altijd met groot genoegen zoo dicht mogelijk met haar
neusjes bijstonden.
‘De juffrouw hèt je niet eens geslagen,’ zei Sien ineens.
Jans stond haar, tegen den muur geleund, droomerig aan te kijken, of ze zich niet
kon herinneren, waarop gezinspeeld werd.
‘Nee hoor’, riep Aal. ‘Je zit toch vlak voor ons. En we hebben er niks van gezien....’
Jans schudde flauw met het hoofd, of ze het de moeite niet waard vond, veel
woorden en gedachten te verspillen aan feiten, die zoo lang geleden waren.
‘De juffrouw is wat een aardige juffrouw’, roemde Sien.
‘Nou’, viel Aal bij, ‘ze slaat nooit. O, zeg, ze zag zoo wit als een doek en hèt de
heele middag gehuild....’
Jans bleef zwijgen en gedachteloos voor zich staren, maar ineens schenen die
woorden weer haar angst op te doen flikkeren. Als ze toch te laat thuis kwam! Wat
zou haar vader dan zeggen!
Ze draafde weg en kwam hijgend binnen.
‘Kind, wat een lawaai’, gromde Gerrit, die al den tijd had
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zitten kuchen en bloederig opgeven, en nu juist even op zijn stoel ingedommeld was.
‘Je zou je broertje wakker maken.... En ik ben veel te blij dat-ie rustig is....’
Hij schoot zijn jekker aan en ging uit. De bovenmeester zou nog wel op school
wezen. En een goed woordje vindt een goeie plaats. Hij zou net zeggen van Pieter,
zooals 't was, en dat ze Jansie trouw zouën sturen, als 't eenigszins mogelijk was.
‘Jans het gespijbeld’, riepen de beide kameraadjes hem in het slopje al tegen.
‘Loop, nesten!’ zei Gerrit. ‘En ze is net uit school gekomen!’
‘Nou, Sien, hèt ze niet gespijbeld?’ vroeg Aal. ‘Nou, Sien, niet dan?’
‘O, ja hoor,’ bevestigde Aal. ‘En der moeder hèt er gebracht en hèt toen de juffrouw
uitgescholden....’
‘Ja,’ vulde Sien aan, ‘meester Sik hèt er de klas uitgesmeten en een agent
gehaald....’
‘Voor Jansies moeder?’ schrok Gerrit. ‘Voor mijn vrouw?’
‘Ja! Niet dan Aal?’
‘Ja! En ik heb den bovenmeester naar 't bureau zien gaan. Nou moet ze in 't
spinhuis....’
‘Wie? Mijn vrouw? Dat zit nog,’ trachtte Gerrit te lachen, maar hij was
verschrikkelijk ongerust. Hij kende het mondje van zijn vrouw, uit zijn huiselijke
ervaringen, en als er in het slopje eris wat uit te kijven viel.
Hij liep de school voorbij zonder te durven aanschellen.
***
's Avonds moest Gerrit weer van huis, om in de Dekkersduinen te waken bij netten,
die te drogen lagen.
Zijn vrouw was nog niet terug uit haar werkhuis.
Hij had de twee woelwaters in de kribben gestopt, die er in hun bedstede aan hoofd
en voeteinde waren getimmerd.
Maar de zuigeling was niet tot bedaren brengen: hij scheen geen twee uur zonder
voedsel te kunnen en schreeuwde nu, of hij het de heele wereld verweet, dat zijn
moeder niet voor hem klaar stond.
‘Hier Jans, neem t'em maar op je schoot en zijn dot doop je maar telkens in dat
bakkie met beschuit-kruim!’ maande de vader, terwijl het kind moeite deed een
schoot te vormen, door vóor op
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haar stoel te gaan zitten en de voeten op de sporten van een anderen stoel te zetten.
‘Dat Piet nog niet thuis is’, vervolgde hij. ‘Hij had van 't erf al lang thuis moeten
wezen. Zeker weer met kameraads op pad...’
Hij luisterde nog eens naar de snorkende kinderen in de krib en knoopte zijn das
om.
‘Nou, Jans, zeg je moeder maar genacht, en Piete ook!’
Kuchend en schrapend ging hij de deur uit, zijn dikken stok in de hand.
Een onoverwinnelijke slaap maakte hem loom in de leden, of er lood in zijn aderen
kroop. O, hij zou nu kunnen slapen, al was het zoo in het slopje, op de steenen.
Hij sleepte zich voort, sloffend op zijn klompen, of hij dronken was.
Hij merkte niet eens, dat Piet met nog een paar jongens voor hem uitliep, achter
drie gichelende meisjes van hun leeftijd aan.
Ze riepen elkaar ruwe grapjes toe, tot de meisjes rokschommelend en gillend
wegvluchtten, om de jongens tot meer handtastelijk optreden te verlokken.
Piet had hem in den weg kunnen liggen, dat hij er over struikelde, zonder dat hij
zou beseffen, wie het was. Zelfs onder het loopen vielen zijn oogleden als zware
deksels neer en moest hij al zijn wil inspannen, om ze nog weer open te trekken.
Ook de schuiten in de haven hadden geen macht over hem geen verlangetje kwam
er in hem op naar de heerlijke dagen, toen hij aan boord stapte en meehobbelde
onbekommerd op de groote zee over de misère aan land.
Wel was het hem, of de nog killer Westenwind hem door zijn jekker heensneed.
Hij kreeg huiveringen van kou over zich, of er een gieter ijswater om zijn heelen
romp gestadig rondging.
Maar zijn slaap werd er niet minder op.
Zelfs toen hij de sluis over was en de donkere duinen in slofte, volgde hij droomend
en rillend van koortskou het voetpad naar de Vinkenbaan, waar de netten lagen.
De eenzaamheid beangstigde hem niet. Daarvoor was hij te weinig bewust van
waar hij zich bevond of wat hij deed. Hij was geen held, en menige nacht had het
idee hem beangstigd, dat hij daar alleen was in die afgelegen somberheid, waar hij
niets hoorde dan het ruischen van de zee en een spookachtigen schrei van een zee-
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vogel en waar de zwarte wolken boven zijn hoofd voortschoven als wegijlende,
reusachtige schimmen.
Doch nu was er maar een vaag plan in zijn hoofd: naar het schuurtje van de
Vinkebaan te sukkelen, er in te kruipen en te slapen, te slapen....
Zelfs was daarvoor zijn besef nog helder genoeg, om naar de klink te zoeken door
het gaatje, waar juist zijn twee vingers doorkonden. Maar het touwtje was
doorgesneden en hij kon de deur niet openkrijgen.
Hij duwde zonder gevolg....
En uitgeput liet hij zich zakken op den grond.
Nauwelijks had hij nog besef, naar den meest beschutten kant te kruipen en zijn
das voor den mond op te trekken.
Zoo zat hij tegen het schuurtje geleund, den stok naast zich, slap in de machtelooze
vingers, vechtend om de oogleden open te houden, met nog steeds een vaag
voornemen in zich, om dadelijk weer op te staan en het veld wat rond te loopen.
Even nog voelde hij angstig zijn bewustzijn als bij loome draden uit zijn hersens
trekken, tot hij het hoofd schuin uit tegen het geteerde beschot liet vallen en van geen
zorgen meer wist.
Alleen in zijn onrustige droomen had hij eenig besef van zijn toestand, of emmers
met ijswater hem voortdurend langs de ruggestreng gegoten werden, en of hij midden
in den winter in het snuivertje zich moedernaakt stond te verschoonen, en maar niet
er aan toe kon komen zijn baaien hemd over zijn rillenden rug te schieten.
Een konijntje stak zijn kop uit het hol, zette de ooren rechtop, luisterde wat en
wipte dan met kleine sprongetjes verder, telkens weer rechtop, om naar alle geluidjes
te luisteren.
Zoo vond het zich ineens tegenover den slapenden man, dien het met de bolle
oogen nieuwsgierig bewonderde. Het kon den blik niet van hem aflaten, deed weer
een sprongetje verder, keerde zich dan om, en, frommelend met het neusje, dat de
snorharen trilden, begon het opnieuw wezenloos te staren naar den half liggenden,
roerloozen man.
Van verschillende kanten wipten kornuitjes aan, rechtop luisterend en bij
tusschenpoozen knabbelend van de ruigte, die welig rondom het schuurtje en het
gebosch van de vinkebaan opschoot.
Soms waren er wel vier vijf in een kring als lijkbidders opgezeten
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om den verkleumden man, frommelend met de neusjes als in devoot geprevel.
Ineens raasde uit het berkekreupelhout achter de baan een grauw monster te
voorschijn met vervaarlijke sprongen, dat de mediteerende bol-oogen nauwelijks
zich bergen konden in hun hol.
Woedend begon het te krabben en te schrapen met de voorpooten, proestend als
de muil en de neus verstopt dreigden te raken van het zand.
Behoedzaam sloop zijn baas van het duin af, tusschen de berkenstruiken door. De
spa op den schouder, een juten zak in de hand bleef de strooper bij het schuurtje
staan, om de gelegenheid te verkennen: de koddebeiers wisten ook wel, dat het hier
een eenige gelegenheid was....
‘Blikslagers’, vloekte hij ineens, ‘als er daar geen een ligt te loeren....’
Maar tegelijkertijd twijfelde hij, of hij niet met een lijk te doen had. Dat zijn hond
hem niet gewaarschuwd had! Het beest was al te fel op wild! Het zou 'm nou zoo in
handen van den koddebeier laten vallen.
Hij waagde het, naderbij te komen, de spa klaar tot verweer.
Was die man dood?
Geen spiertje bewoog en de ademhaling hoorde hij niet.
Hij bukte zich voorover.
O, duvekaters, as dat niet die borstige sukkel was uit zijn slopje, zijn naaste buur.
Ja, nou zag ie het aan zijn magere, lange gezicht en zijn langen, scherpen neus: 't
was Gerrit-buur Tuijt. Langneus noemde iedereen hem.
Wat doet zoo'n ziel ook met zulk miserabel weer in het duin, in het holst van den
nacht! Een goeie waker! En al sliep hij nìet, je zou 'm wakker ook met een pinkje
omduwen.
‘Hé, Gerrit-buur, sta op’, riep hij, terwijl hij den verkilden waker trachtte op te
beuren, ‘daar kan jij niet tegen, buur. Sta op, en laat die netten-rommel stikken. Ga
naar je nest bij je wijf. Je gaat dood hier.’
Maar Gerrit rolde telkens om, als een houten pop uit zijn evenwicht.
Wat voelde die arme kerel koud en wat zaagde en knarde het op de luchtpijpen.
Opnieuw begon de strooper hem te schudden, hem met een
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grashalmpje te kriebelen in het gezicht, hem zelfs even den neus toe te knijpen.
Gerrit verweerde alleen met loomen arm zich iets, maar zakte onmiddellijk weer
in, als hij overeind geheschen werd.
Toen begon de strooper nijdig te worden: ‘Sta dan, lamme kerel! Of ik laat je zoo
rechtuit op je lange gezicht vallen!’
Hij heesch hem bij den arm op en sjouwde hem wat verder in de vlakte, waar de
zeewind zoo regelrecht overheen snoof, zoodat de jas hem als een losgerukt fokzeil
aan het lijf fladderde. Hij voelde den ijzigen tocht hem in de lenden snijden, of er
stralen vriezend water om zijn lichaam gespoten werden.
Dat scheen toch te helpen.
De sukkel maaide en sleepte minder met de beenen en rekte zich wat rechtop.
‘Laat me slapen,’ geeuwde Gerrit met holle stem. ‘'k Ben zoo lui.... Laat me toch
slapen.’
‘Ja, je zou doodvriezen, Langneus’, schreeuwde de strooper vlak aan zijn oor en
liet hem allerlei wendingen maken, hem half sleepend, tot looppas forceerend.
Zoo kwam het bewustzijn terug en het was Gerrit, of er binnen in zijn lijf ijs lag.
Hij klappertandde en greep met beide handen naar zijn borst, waar elke ademtocht
uit zijn luchtpijpen scheen te scheuren.
Hoe langer hoe stroever knerpte de adem hem in de keel tot hij gierde als een
huilende hond.
Ineens overviel hem een hoestbui scherp en blufferig, terwijl het hem was, of tot
zelfs elk onderste vezeltje van zijn longen gerekt en gescheurd werd, tot er een roode
golf bloed hem uit de keel spoot. Nog een en nog een, neerkletterend op het korte
gras en de netten, terwijl zijn hoofd uit elkaar scheen te barsten.
De strooper moest zich afwenden. Hij zou geen oogenblik aarzelen, om den eersten
den besten koddebeier, die hem te na kwam, met zijn spa de hersens in te slaan.
Maar hier nu dien mageren, afgetobden Langneus zijn longen te zien uitbraken,
terwijl de kerel te ziek was om op zijn beenen te staan, dat maakte hem wee. Het
begon hem in de maagstreek zoo flauw en beverig te worden, dat hij even weg moest
loopen, om geen flauwte te krijgen.
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Zijn hond kefte dof, in het zand bijtend, of hij het heele konijnenhol in éen hap
openscheuren wou.
‘Ja, Kees, 'k kom dâlijk!’ moedigde hij hem aan, en het beest krabde razend, met
de achterpooten het uitgegraven zand meters ver in de lucht schrapend.
‘Nou, arme Langneus-buur, hoe is het nou?’ vroeg hij meê-warig.
't Was, of in het donker nog bleeker en magerder dat uitgeteerde gezicht leek.
‘Veel beter,’ hijgde Gerrit. ‘Dat geeft lucht. 't Het me allang in den weg gezeten.
Nou zal 'k wel gauw weer opknappen.’
‘Maar jij gaat naar je nest. Eerst effentjes m'n hond helpen, dan gaan we samen
naar 't dorp.’
Dat liep nog al mee. 't Bleek een ondiepe gang, en eer hij een minuut of wat
gegraven had, sprongen de angstige konijnen onder zijn spa door. Een gaf hij nog
juist een tik op den rug, dat de streng knakte en het dier verlamd bleef liggen. En een
ander werd door Kees gegrepen en geworgd.
De strooper gaf de dieren nog een tik op den neus met zijn scheê-mes, en hield ze
zegevierend omhoog.
‘Drie en twee is vijf!’ lachte hij. ‘En dit zijn kanjers! Een goeie nacht gehad. Nou
zal jij ook smullen.’
En de spa op den rug, den gonjezak in de hand, ging hij met Gerrit het duinpad
langs, terwijl Kees hem op de hielen volgde.
Gerrit hijgde naast hem, kuchend en spuwend en zich inspannend om hem bij te
houden.
De scherpe wind blies hem in den open mond, dat zijn keel droog en branderig
voelde. En soms moest hij even op de prikkeldraad-heining rusten, om wat op orde
te komen.
‘Kom,’ gromde de strooper goedig en zak en spa in één hand houdend, stak hij
zijn arm door den zijnen, hem wat steunend en voortslepend.
't Was een ontzettende tocht voor Gerrit en toen zijn vrouw eindelijk verschrikt
opengedaan had en hij met een konijn in de hand, zelf de kleeren met bloed bespat
en zoo bleek als een doode de kamer binnentrad, ontstelde zij nog heviger.
‘Je ben toch wel wijzer, dat je 't niet met koddebeiers aan den stok gehad hebt,’
snerpt ze met haar kibbelkrijsch.
Hij schudde het hoofd ontkennend en viel op een stoel neer,
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of hij zoo in zwijm zou vallen. Zijn lippen waren bloedeloos en om zijn neus en
onder de oogen scheen het laatste spiertje vleesch weggetrokken.
Ze begreep er alles van en jammerde, terwijl ze hem ontkleedde:
‘Dat ellendige nachtwaken. Ben je weer heelemaal vernield? Je begon net wat op
te knappen....’
Flauw opende hij de oogen.
‘We moeten toch eten,’ klaagde hij, terwijl alles hem weer begon te draaien en
het zweet hem van alle kanten uitbrak, en hij met angstige gebaren zijn vrouw de
naderende bloedspuwing aankondigde.
Toen de uitbarsting weer voorbij was, hielp ze hem in het bedstee-hokje, waar een
scherpe marmotten-lucht uit de kribben aan het hoofd- en voeteneinde de atmosfeer
verpestte.
‘In 't hoekie maar, Gerrit,’ zei de vrouw, ‘'k zal er nog al eris uitmoeten voor de
kleine....’
En zoo pakte ze zich achter den zieken man in het vunzige hok, luisterend naar
zijn reutelende en zagende ademhaling.
***
Vlak naast de schooldeur, den rug hangend tegen den muur, de beenen in de wijde,
lange broekspijpen op het trottoir geschoord, de handen diep in de enorme zakken,
stond Piet Tuyt een grooten plas om zich heen te kwatten, een vervaarlijke sigaar in
den mondhoek knauwend.
Uit oude betrekking was hij hier nog eens komen staan, in het gevoel van zijn
vrijheid en zijn groot-mensch-zijn neerziend op de kameraads, die nog zoo gedwee
het apenhok ingingen.
In alle opzichten was hij nu groot mensch en zeeman: nadat hij de school niet meer
bezocht, had hij zich niet meer gewasschen en straf gepruimd en gerookt, zoodat
handen en hals de echte roetkleur hadden, een waar matroos waardig, en de lippen
en mondhoeken sappig bruin besmeerd waren.
Tegen zijn kameraads had hij gepocht, dat hij zijn sigaar in zijn mond zou houden,
waar de ‘bovenfoks’ bij was.
‘Zoo, Piet, kerel, waar ben je zoo lang geweest?’ zei meester Hein, die bij de deur
kwam.
‘Gegraaid,’ gromde Piet, verlegen schuin uitziende en kordaat grinnikend tegen
zijn makker.
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Maar meteen viel hem de dikke, tot een kwast geknauwde sigaar uit den mond.
De jongens lachten hem uit en met een kleur raapte hij het ding op, het in de vuile
hand achter zijn rug verbergend.
‘Is 't een lekkere, Piet?’ plaagde de meester. ‘Maar je moet niet zoo spugen als je
rookt. Als je dat aan boord doet, dan zinkt de schuit.’
Piet maakte een maaiende beweging met den elleboog, om zijn ongeloof te kennen
te geven en stond schuldig onder zijn bovenste oogleden op te gluren.
‘Wanneer vaar je uit, Piet?’ vroeg meester Hein verder.
‘Strakkies, om tien uur.’
‘En ben je niet bang voor storm....’
Piet lachte minachtend: ‘Wel neen! Waarom zou 'k bang wezen!’
‘En zou je niet liever op school blijven?’
‘Neen!’ kwam er overtuigd laconiek uit.
‘Ga je graag varen?’
‘Nou!’ hervatte de jongen met vuur.
‘Waarom?’
‘Veel echter!’.
Nader omschreef Piet de vergelijking niet, maar de meester begreep hem heel
goed.
Geen jongen op school vanaf de laagste klas, die niet dadelijk klaar zou zijn om
met vader of een ander mee uit te varen. De kleinste en domste teekende al de fijnste
loggertjes en schuiten met staand of loopend want, een vaardigheid, die bij allen en
op elken leeftijd op dezelfde hoogte bleef, waarop ze die van huis meegebracht
hadden.
Hun eerste kijken, uit school vandaan, was altijd naar de haven, wat er voor nieuws
binnengekomen of wat er uitgevaren was, terwijl zìj opgesloten zaten.
Konden ze aan boord komen, dan zwierven ze er op rond als ratten en waren er
even moeilijk af te slaan. 's Morgens dachten ze dan aan geen schooluur, 's middags
aan geen etenstijd.
‘Nou Piet, goeie reis, hoor. En maar niet zeeziek worden’, wenschte de meester.
‘'k Ben al genoeg uitgeweest, met m'n oome mee, op z'n schokker. 'k Ben allang
zeehard....’
Piet was zoo rede-rijk, omdat hij in zijn eer getast was, nu zijn bevarenheid in
twijfel getrokken werd.
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Hij haalde zijn lucifers te voorschijn, nu de meester weg was, en zoog geweldig aan
zijn sigaar, dat het ding lustig opvlamde en knetterde. En in zwaaienden hos-klos-pas
slenterde hij naar huis.
‘Jongen, waar blijf je nou’, riep zijn moeder hem al te gemoet. ‘'k Heb je kistje al
in het karretje.’
De zuidwester en de laarzen konden er ook best in, maar Jans stond er op, die te
dragen.
‘Zeg nou je vader maar ge-nacht, want we moeten weg’, maande ze.
Het magere, lange gezicht met den scherpen, langen neus, staken tusschen het
bedgordijn door, terwijl de oogen koortsig flikkerden.
Het werd Piet ineens te machtig en hij zoende zijn vader, schreiend als een heel
klein kind.
‘Niet astrant wezen, jongen, tegen den schipper. Zal-je niet?’ maande de vader.
‘Ze mochten mij allemaal even graag, al als afhouertje aan boord. En dan hè-je 't
goed....’
De vader zuchtte, met tranen in de oogen. Dat hij daar nu liggen moest. Als hij
eens zelf kon gaan met zijn jongen: allebei een stee op dezelfde schuit! O, hij moest
er niet aan denken.
Piet zoende de kleintjes veel hartelijker, dan van zoo'n ruwen jongen gedacht zou
worden, en speelde nog even met het zuigelingetje, er om lachend, hoe woedend die
op zijn vinger zoog en op alles wou zuigen, wat maar in zijn bereik kwam.
Moeder reed het karretje. Dat hoorde zoo: haar jongen voer nu uit, en het was 't
laatste, dat ze voor 'm doen kon. Op zijn gemak liep hij er naast, de handen diep in
de broekzakken, stijf in al zijn nieuwe baai, met een echten loggen zeemanspas, een
dikke sigaar in den mondhoek. Moeder trotsch op haar grooten zoon, die al een man
was in haar oog, nu hij ging varen, schoof taai in haar kort, pezig postuurtje achter
het wagentje, het onderlijf door de dikke laag rokken plomp als een hooischelf. Jansje,
met het te korte jurkje, zeulde haar last en liep blij mee, of er een feest ging gebeuren.
Ook Piet was zijn vader vergeten en stapte er op af, of hij een spelletje tegemoet
ging. Hij voelde zich groot, en zag er de menschen op aan, of ze het niet gewichtig
vonden, dat hij daar naar zee ging. Zijn zeemanskleeren, zijn kordaat gerookte sigaar,
de belangstelling waarmee hij uitgeleid werd, waren allemaal streelende dingen, die
hem tegen zichzelf deden opzien.
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En dan was er het beroeps-instinct, dat hem, als alle visschersjongens, dreef naar het
zeemansleven. De groote watervlakte trok hem, hij zou niet kunnen zeggen waarom,
niet anders dan tegen meester Hein, dat 't veel echter was dan op het land.
Een soort minachting leefde er in hem voor de ‘landmannen’. Van jongs af had
hij gezworven en gespeeld langs het strand, geklauterd in de schuiten en nu zou hij
echt uitvaren, ver over den grooten plas, weken liggen onder de kust aan de vleet,
visch eten en spek en kaak zooveel hij maar lustte. Maar het stille, dommelige
zwerven, de emoties van het visschen zelf, opwindend als elke jacht, en vooral dat
onbekende, geheimzinnige, dat in de kinderverbeelding altijd groote afmetingen
aanneemt, - trok hem. En dat alles was bij hem als bij al zijn gelijken tot een
onweerstaanbaar instinct geworden, dat hen dreef naar de zee als kind, en hen nog
als afgeleefde mannetjes joeg naar het strand, om daar samen te kallen, terwijl ze het
uitzicht hadden over het wijde water.
De schuit had de zeilen al op, en Joris Vink kwam met het bootje om hem over te
roeien.
‘Nou Joris, je houdt wel een oogie op 'm. 't Is wel een flinke jongen om zoo te
zien, wel ja-'t, maar hij is toch pas elf. Zal-je?’
‘Of 't mijn eigen zaad is,’ beloofde Joris. ‘M'n beste moedertje, we hebben er toch
allemaal doorheen gemoeten. En 'k zal je vertellen, dat ik wel op een schuit geweest
ben, daar ze me als jongen negerden en koeieneerden. Zoodat ik er alles van begrijpen
kan.’
Joris sprak op een schreeuwerige manier en of zijn keel en borst vol met slijm
zaten; maar hij zag er zoo trouw en goedzakkig uit, dat het vrouwtje hem haar
zuigeling wel toevertrouwd zou hebben.
‘Ja, zie je,’ snibde ze door, ‘'t scheelt zooveel, als een ouër weet, dat er eentje van
de bemanning een oogje op je jongen houdt. En zal je den schipper genacht zeggen.
Die hèt veel met 'm op. Och zie je, pas zoo'n slag van een jongen verloren. En met
zijn vader kan Piet niet uitgaan. Hij hèt om zoo te zeggen geen vader, niet dan?’
Het vrouwtje werd week en zoende Piet genacht en de oude Joris schreeuwde nog
in de verte uit zijn reutelige borst, dat hij 'm als z'n eigen zoon zou behandelen.
Met de andere vrouwtjes, die hun mannen hadden weggebracht, stond ze, onder
druk gesprek, telkens te wuiven naar haar zoon, die kordaat tegen de donkey geleund
stond.
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Als vierkante doozen dreven de bommen luchtig op het water, achter de sleepboot
aan en verdwenen dan achter de duinen. Ze kende de meesten van de opvarenden en
hoorde van de vrouwtjes, van wie de overige waren en wie er op voeren.
Eindelijk nam een sleepboot den tros over en met hooge heesche stemmen
schreeuwden de mannen hun betrekkingen aan den wal genacht toe, met petten en
zakdoeken zwaaiend.
De vrouwtjes liepen mee tot de buitenhaven en aan den ingang kon Piet zijn moeder
nog zoo goed zien, of hij ze haast een hand zou kunnen reiken. Bedaard en flink hield
hij zich, maar toen de schuit in de deining van de buitenhaven kwam en hij, op en
neer hobbelend, al verder en verder van zijn moeder afkwam, en de mannen rondom
zich met heesche stemmen vol aandoening de laatste groeten naar den wal hoorde
schreeuwen, werd het hem zelf ook te machtig. Hij zou haast wel willen uitschieten
in een kinderachtig hulp-geroep: ‘moedèr, moedèr!’ zooals eens, toen hij nog heel
klein was en een groote hond hem wou bijten. Ineens liep hij naar den kleinen mast
en klemde zich beet, of hij bang was terug te willen, terwijl hij met een stem week
van tranen, schreeuwde toen de anderen even zwegen: ‘Genacht, moedèr, moedèr,
moedèr!’
Wat hij verder allemaal riep, hoorde ze niet meer, want de heele bemanning
schreeuwde door elkaar, en het schip was al bijna bij de havenlichten.
Zij en Jansje wuifden en schreeuwden en het had haar zeer gedaan in de borst,
hem zoo te hooren: hij was toen ineens weer een kind voor haar, dat haar hulp nog
zoo noodig had, en zwak op de borst was, als vader en zich erg moest ontzien.
De bom dobberde al buiten de hoofden, steigerend op de branding als een log
brouwerspaard. Ze seinde nog en ze zag nog terugseinen, maar ze kon al niet meer
onderscheiden wie er met de hand zwaaide.
De wind zag ze in de zeilen slaan en de bom schuin omtrekken, terwijl de boot in
een bocht weerom keerde.
‘Kom,’ zei ze tegen Jans, ‘we moeten naar vader.’
Maar ze bleef nog even staren naar die bruine doos, die met zijn bruine zeilen al
kleiner werd en al eleganter, en brutaal de wijde zee instevende, zoo te zien een even
gemakkelijke prooi voor wind en golven als dat klomp-scheepje, daar die kinderen
mee in het water morsten
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Tien, twaalf, dertien telde ze en, gezaaid over het water, alle koersen naar den verren
horizon met een luchtig bewegen, of ze op een speeltochtje uit waren.
De buurvrouw noodigde haar op een bakje en Jans, die loerde op een zakje met
koekjes, pruilde, omdat ze het niet deed.
‘Meid, zanik niet,’ snauwde ze, ‘ik kan je zieken vader toch niet alleen laten met
de kleintjes....’
En ineens stond de misère thuis haar weer benauwd voor den geest en was de hoop
op Piets verdiensten weer zoo vaag voor haar, dat ze als doodelijk vermoeid achter
het leege karretje liep. Ze wist niet, wat te beginnen: Piets fooi was al ingebrokkeld
en voortaan zòu er niets zijn, dan een gulden van de kerk en wat ze zelf in haar
werkhuizen kon verdienen. Ze zou Jansje wel thuis moeten houden. De meesters
hadden mooi praten, dat zoo'n kind leeren moest, maar ze diende toch eerst te eten
te hebben.
***
Het was al tien weken, dat Piet uit was: moeder begon toch naar hem te verlangen
en ongerust te worden. Ze had een paar keer bericht van hem ontvangen, en daarin
schreef hij, dat hij het goed maakte en alleen wat verkouden was.
Vooral met zulk ruw weer als nu, kon ze zich verschrikkelijk angstig maken.
Soms waren het echte orkaanvlagen. Ze kon hier de zee hooren bulderen, of er
een heel leger wagens langs de haven reed. En de wind gierde over het veld, zelfs
de plat-uitgespreide netten bij vlagen opzwiepend, en haar haast doek en
schoudermantel van het lichaam rukkend. En nu lag de wei, waar ze zaten te boeten,
nog goed beschut achter hooge duinen.
Met de voeten hield ze het net strak, terwijl ze plat op den grond zat, vlug de houten
pen lanceerend om de gaten dicht te knoopen.
Ze was stijf van het zitten en had een heelen toer overeind te komen, en naar een
andere plek te gaan.
Het was compleet, of de wind haar rokken tegen haar beenen plakte en er iemand
ze achteraan vastsjorde. Ze waggelde en greep naar haar fladderenden doek en mantel
en was blij, dat ze weer zat.

Groot Nederland. Jaargang 8

358
Haar hoofd bakerde ze in en ze knoopte den doek stevig om den hals vast.
Als een hoopje kleeren zat ze in het veld naast de zwart-bruine vleet, vlug met
haar mes en boetpen manoeuvreerend. Nu en dan schreeuwde ze een woordje boven
den wind uit, tegen de andere kleer-hoopen, die verspreid over de wei hurkten, den
rug in den wind en met lachgillen worstelend tegen den storm en de wapperende
kleeren, als ze zich moesten verplaatsen.
Soms stoven er vegen zand van de kale duinplekken af, en striemden haar in de
oogen, dat ze een poos de pen moest stilhouden, tot de vlaag voorbij was.
En ineens gutsten dikke stralen neer, kletterend met een geweld, dat ze kuiltjes
boorden in het zand. In een oogenblik tijds voelde ze door den dikken doek heen
haar muts doorweeken en zelfs haar knieën verkilden, daar de dikke laag rokken
onmiddellijk doorsopte. 't Was of de stralen door haar kleeren heengeschoten werden,
zoo was ze weldra doorweekt.
Gerrit, die weer een paar dagen aan het werk was, zag ze door den dikken
stralenmuur schemerig bezig, de netten op te wringen tot een rol, terwijl de wagen
langzaam achter hem aankwam en de werfknecht de vleet er op pakten in groote
knotten.
Die arme kerel, zuchtte ze bij zichzelf. Er zou geen draad droog meer aan hem
zijn. En hij was nog zoo zwak. Hij hield zich erg manhaftig, maar eigenlijk liep hij
te waggelen op zijn beenen. De dokter had nog zoo gezegd, dat hij zich ontzien
moest. Maar ze konden toch niet leven van de zestig centen, die zij met boeten
verdiende en den gulden van de kerk, of van de enkele dagen, dat ze uit werken ging.
En dan moest Gerrit versterkende middelen hebben: melk en eieren! De dokter
had toch maar voor het voorschrijven. Gelukkig dat ze een poosje alle dag een eitje
en een kopje melk in de Ziekenverpleging mocht laten halen. Dat was tenminste wat.
Ze had het niet gedacht, dat Gerrit er bovenop gekomen was. Het scheen den dokter
zelf verwonderd te hebben.
Nog een uurtje, dan was het gedaan voor vandaag. En dan moest hij maar dadelijk
in zijn bed kruipen. Als hij niet voorzichtig was en nog zoo'n stootje kreeg, kon het
wel eens heelemaal mis afloopen.
‘Hè-je 't niet koud, Gerrit?’ schreeuwde ze hem toe.
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Tot antwoord kleste hij op zijn bonkertje, dat sopte als een doornatte dweil.
Wat zag hij er slecht uit. Zoo mager was hij nog nooit geweest. Hij kon met recht
met de konijnen door de tralies eten.
Ze moest weer opstaan, en kermde van stramheid. Haar rug en lendenen voelden,
of ze gebroken waren. En 't was ook geen wonder. De zuigeling nog altijd aan de
borst, en die was zoo hongerig, dat Jans soms al een uur, vóor zijn tijd er was, met
hem kwam aanzeulen. En dan vijf maanden onderweg van nummer zes, alle dagen
boeten of uit werken, of soms met een harinkje venten, naar wat ze maar kon
aanpakken.
Ze ging weer zitten en maakte een praatje met Neel Spaans, om maar niet langer
te tobben.
‘Je jongetje nog niet binnen?’ vroeg Neel ineens. ‘Verbeel je, dat z'n schuit met
dit weer voor de haven kwam.’
Dat vroolijkte haar ook al niet op, en ze kon nu heelemaal de gedachten aan Piet
niet loslaten.
Arm in arm vlogen de jonge meiden dadelijk na werktijd weg, de wind in den rug.
De dikke rokken plakten en sjorden tegen de beenen, dat ze achterover hingen, of ze
op den storm zaten. Gichelend en blerkend klosten ze over den weg, de witte mutsjes
en de kleurige doeken helder plekkend in de sombere regengrauwheid.
Moeder Tuyt en de andere vrouwtjes klepperden in een troepje daar achteraan,
log, met haar verzakte en slobberige lichamen in haar zware verregende kleeren.
Ze scharrelde zelfs nog wat in de achterhoede, moeilijk van gang na dat lastige
zitten in het natte veld. Dat ging toch zoo gemakkelijk niet in haar positie, en het zou
elken dag zwaarder worden.
‘'k Wil toch even het steenen duin op,’ zei Griet van den Muizepik, ‘of er niks
voor den wal is. M'n Gilles kan elken dag binnenvallen....’
Zonder spreken volgde vrouw Tuyt haar, den rug hol op den wind. Elke stap stijgen
scheen haar een last van honderd pond en ze zou de handen wel in de lendenen willen
houden. Zoo werd er gerukt en gesjord aan de pezen en banden daar.
Maar ze bleef hijgend opstijgen.
Drie ballen aan het peil-sein. Hoogwater. 't Zou niet onmogelijk wezen, dat Piet
voor den wal kwam. Ze wou toch zien. Gerrit had
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toch nog niet gedaan met werken en zou nog wel een uurtje of anderhalf op het erf
blijven.
‘Wel mensch, wat 'n gelegenheid,’1) schreeuwde Griet, die al boven was en vocht
tegen den wapperenden rommelzooi, die er om haar beenen sjorde, of ze van het
duin gesmeten moest worden. ‘Wat een gelegenheid! Twee schuiten voor den wal.
Die zullen een dobber hebben, eer ze binnen komen....’
‘Piete schuit is 't vast niet....,’ zuchtte moeder Tuyt. ‘Maar goed ook, 't is om een
ongeluk te doen.’
‘Gillesse ook niet,’ blerkte Griet. ‘Jou Piet vaart met schipper Pronk?’
Ze kent die schuit heel goed. Haar man had er tot verleden jaar altijd op gevaren.
En daar lag die nou voor den wal. Ze zag het aan allerlei kleinigheden, die een ander
niet opvallen. Maar ze hield haar mond, want als dat niet spaak liep!....
Kijk dat ding, rakelings langs het Noorderhoofd!
Dat liep nog goed af, maar 't kon nou weer van voren aan.
Waarom niet op een sleeper gewacht!
Maar daar ging het weer, de zeilen om, haast liggen, over de schuimkoppen,
steigerend en wegzinkend.
Goed, dat ze niemendal gezeid had tegen vrouw Tuyt. Maar 't was zoo zeker
schipper Pronk, aan de zeilen en de masten, aan den band om het boord, aan de
wimpeltjes te zien.
‘Jongen, jongen,’ schreeuwde moeder Tuyt, met de handen de pijnlijke lenden
steunend. ‘'k Kan me temet niet op de been houên. Maar eerst moet ik toch zien, hoe
dat verdaagt....’
De schuit zeilde krap in den wind en schoot uit de branding, recht de zee in, verweg
kleiner en grauwer in den regenachtigen mist.
De havenhoofden staken als grimmige slagtanden van een woest landdier de
schuimende branding in en vingen de brullende golven op, dat ze ophoosden in hooge
schuimwolken, die als fonteinbogen neerzwiepten.
De schuit had wat heen en weer geschommeld, heftig de masten met slap-flapperend
zeilengeschud bij het zwenken.
‘Daar hè-je 'm,’ schreeuwde Griet van den Muizepik. ‘'t Is om je hart vast te houën.
'n Haartje mis en hij loopt te pletter....’
Moeder Tuyt had de beenen wijd uit geschoord. De wapperende

1) Harde wind.
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rokken tobden haar af en joegen haar telkens kleine schokjes op zij. Ze kon haast
niet meer staan van de lendenpijn. Maar ze moest toch even zien, hoe dat afliep.
De schuit vloog als een dol steigerend paard door de branding, zoo te zien weer
recht op het Noorderhoofd af.
Ineens gaven ze allebei te gelijk een gil. Zoo te pletter op de pier....
Maar 't ding was binnen. 't Had zeker maar een haar gescheeld en met gestreken
zeilen vloog het de buitenhaven door....
‘En nou zal ik 't je zeggen: 't is schipper Pronke schuit....’ blerkte Griet. 'k Zag 't
dadelijk. Maar ik wou 't je niet zeggen, omdat ik het niet verwacht had, dat 't zoo
goed zou gaan.’
Zoo vlug als haar magere beenen het zware, zwangere lijf met de afgetobde
lendespieren dragen konden, tuimelde ze neer langs de grasglooiing, zonder Griet
goeiendag te zeggen, recht op de haven af.
Haar jongen binnen, voor de eerste maal binnen, - door onz' Lieven Heer
gespaard.... En ze voelde geen vermoeidheid, dravend naar de haven, aldoor zich
folterend met het fantasie-beeld van de te pletter loopende schuit, en zich dan uit die
ontsteltenis opjagend met de gedachte, dat Piet nou binnen was en z'n eerste geldje
verdiend had.
De storm sloeg haar de zware, natte rokken als strikken om de beenen, in haar
zwangeren schoot trok alles pijnlijk zwaar aan de pezen en banden, en onvoldoende
levenskracht veroorzaakte een brandend steken in den rug en de lendenen.
Maar ze sjouwde door, maaiend met de armen tegen den wind, vooroverhangend
op de vlagen en trillend op de beenen, die ze soms te vergeefs uitsloeg, zoodat ze
bijwijlen niet voort kwam of een pas achteruitviel.
De schuit lei al aan de duc d'alven. Wegens de deining zou die zeker midden in
de haven blijven.
Ze wenkte met handen en schreeuwde boven den wind.
Schipper Pronk wenkte terug, maar bleef in zijn werk, druk met de bemanning in
de weer, de kabels aan te halen en de stampende schuit voor averij te beveiligen.
Wat waren die kerels zwart, of ze zich al dien tijd niet gewasschen hadden. Alleen
de schipper zag er toonbaar uit. Zóo was háar man nooit binnen gekomen.
Die jongen was de reepschieter. Je kon niet zien waar de oor-
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lappen van zijn zuidwester eindigden, want zijn heele gezicht was even zwart.
Ze zag Pieter niet, en ze maakte zich al zoo ongerust, dat het haar wee werd voor
het hart.
Ze schreeuwde al: ‘Hé, zeg, schipper, is Pieter niet goed?’
Maar de schipper haalde de schouders op en de heele bemanning stond aan de
spil, om de schuit wat te verhalen, tot die veilig lag en nergens tegen rammeien kon.
Ze keken niet naar haar om en lieten eindelijk de boot neer.
En toen kwam er een jongetje uit het kooiluik, hoog in de schouders, het dikke
bonkertje kouwelijk aan, een dikken das om den hals en, al was hij haast net zoo
zwart als de reepschieter, ze kon zien, dat hij mager en bleek moest wezen.
Ja, dat was haar jongen!
Hij sukkelde oude-mannetjes-achtig over het dek en wenkte lusteloos tegen zijn
moeder.
Stijf klauterde hij over boord en liet zich in de sloep zakken.
En toen ze hem naast zich had staan, wist ze niet, of ze huilen of blij wezen moest.
‘Ben-je niet goed, jongen?’ vroeg ze nog, al zag ze genoeg.
‘Heele reis zeeziek geweest’, zei de schipper. ‘Soms bloed braken....’
Ze nam hem bij de hand, als toen ze hem voor het eerst naar het bewaarschooltje
bracht, en voelde zoo'n snijdende pijn in haar borst.
Was dat nu haar jongen, dien ze gezond en dik terug verwacht had, zooals alle
jongens terug kwamen! Zoo triestig liep hij naast haar, of elke stap hem te veel was,
met een krom ruggetje en hooge schouders, kuchend en hijgend als een oude man.
Kon hij denzelfden weg opgaan als haar man, en zou nou haar hoop op dat
kostwinnertje ook al op niemendal uitdraaien. Een gulden van de kerk, zestig centen
per dag met boeten of uit werken gaan.... Tot zoolang nummer zes kwam en ze zeker
maar van honger moest omkomen in haar kraambed.
Werktuigelijk vroeg ze nog naar de vangst.
‘Veertien last,’ zei Piet schor. ‘Maar veel netten verspeeld....’
Dat was ook al niemendal, ging het nog door haar hoofd. Geen cent om op te
rekenen. En ze waren al voor de leerplicht gedagvaard. Maar ze hadden nergens werk
van gemaakt. Alles op zijn beloop gelaten. Zij had nog gewild, dat Gerrit er
heengegaan was
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naar het kantongerecht. En hij had het beloofd ook. Maar als er van 'm af te spreken
viel, dan kroop hij weg en liet het aan haar over.
Afijn, wat kon het haar ook schelen. Ze kon nu toch nergens een gat in zien: hoe
met Kerstmis de huur te betalen, hoe nog een enkel stukje in het bakje1) voor nummer
zes te verdienen, waarvan te leven als ze in de kraam lag....
En triestig en naar kwam ze met haar jongen thuis, die zwaar neerviel op een stoel,
of hij nooit meer beenen zou hebben om te staan.
***
Het ging Gerrit aan het hart, Jansje zoo naar school te sturen, zonder boterham. Maar
het moest toch; hij had al zooveel brieven en zelfs een paar veroordeelingen thuis
ontvangen voor het schoolverzuim van zijn kinderen, dat hij de papieren niet eens
meer inzag en ze dadelijk verscheurde als hoogst gevaarlijke dingen.
‘Zal-je nou gaan, leelijk nest,’ en hij duwde haar de deur uit, waar ze tegen het
buitenraam bleef staan dreinen.
Zoo'n akelige meid. Ze wist toch, dat hij het niet had en het ook niet krijgen kon.
De bakker had haar zelf al zoo dikwijls afgesnauwd, als ze zonder geld kwam, en
haar gezeid, dat ze zonder betaling geen half broodje meer krijgen kon.
‘Ga je nou,’ snauwde hij in de deur, haar met een mep van het raam verjagend.
‘En als ik het nou weer zeggen moet! Denk je, dat ik om jou nog meer boete hebben
wil! En van middag krijg je brood....’
Het kind besmeurde haar holle blauw-omkringde oogen en haar blanke gezichtje
en, den arm voor het gelaat, pruilde ze verder het slopje door.
Maar in het poortje van den mandemaker bleef ze staan.
Kreupele Job zat in zijn vuns, zonloos hok achter de besmeerde ruiten juist zijn
schaft-stuk te eten.
Was dat weer hetzelfde meisje, dat hij hier zoo vaak onder schooltijd zag
scharrelen? Zoo'n Belials-kind! En de vader kon er maar voor boeten! Het was hem
zelf ook haast overkomen met z'n eigen Ment, en die ging nog al op de Bijbel-school.
Als hij zelf niet zoo z'n woordje had weten te doen, toen hij voor de

1) Luiermand.
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Commissie moest komen, en hij bij den bovenmeester zoo z'n beklag had gedaan,
dan was hij er zeker bij geweest.
De haven en het strand waren voor zulke jongens ook een kwaad ding. Als ze niet
met een end hout weggejaagd werden, dan waren ze van een schuit niet af te houên,
en 's zomers plassen zouên ze wel den heelen dag willen doen....
Maar nou 'n meisje. Wat moest zoo'n kind den heelen dag hier hangen!
Hij stond leunend op zijn kruk op en hipte op zijn houten been naar de deur.
Het kind bleef stil zitten: ze was juist bezig, haar zak uit te pakken en in het
aanschouwen van haar schatten haar honger te vergeten, en de onbillijkheid, dat ze
maar de deur werd uitgevaagd, eer ze wat gehad had.
Ze scheen zich voor het houten been of den kalen kop met het platte, vale gezicht
van den mandenmaker niet te verontrusten, want ze bleef stil zitten. Even blikt ze
begeerig op, toen ze den korst brood zag, dien hij in zijn mond stak. Zelfs de zurige
teendenlucht, die Job omzweefde, scheen haar honger nog meer te prikkelen, dat ze
lust zou hebben om op een mandenhoutje te knabbelen.
‘Zou je niet naar school gaan!’ schreeuwde Job met barsche stem.
Ze schrok en zag hem schuw aan.
Doch zich herstellend, pakte ze secuur langzaam haar schatten weer in, waarna ze
verlegen naar hem opzag.
‘Ondeugend varken, zou je niet naar school toe gaan?’ informeerde Job verder,
‘of wil ik je zelf eris naar den meester brengen....’
Maar het kleffen van zijn breede kaken op de broodkorst, maakte zoo'n indruk op
haar, dat ze weinig aandacht aan zijn bedreiging schonk.
Ze zag hem naar den mond, als een hongerig hondje, dat zijn baas de brokken wel
tusschen de tanden vandaan wil kijken.
De mandenmaker werd boos, en maakte aanstalten om haar 'ris heen en weer te
schudden.
Maar schuw sprong ze op, en ontweek hem, toch nog, als gefascineerd, schuin-uit
naar de snee brood loerend, die hij uit zijn stukkenzak haalde.
Juist kwam haar vader voorbij, kuchend, met krommen rug en ingevallen borst,
mager en grauw-bleek in het lange gezicht.
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‘Hé, Gerrit’, riep Job. ‘Dat lapt z'm wel meer, dat nest. Je hèt ze zeker naar school
gestuurd?’
Zonder iets te zeggen stoof de vader op haar af en kletste haar om de ooren, dat
ze vooruit schoot. Ze draafde weg, op school aan, met kleine voorover-val-pasjes,
huilend met telkens nieuwuitgeproeste drein-snikjes.
‘'n Ouër kan er maar voor boeten’, hijgde Gerrit, buiten zichzelf van kwaadheid.
‘Da's elk oogenblik de politie aan de deur met allerlei papieren....’
En hij vertelde Job van zijn angst, dat het niet bij briefjes zou blijven, maar dat
het nog op het spinhuis zou uitdraaien. Ja, of het nu vonnissen waren geweest, dat
kon hij zoo niet zeggen, want hij stopte al die papieren maar in de kachel, om er niet
meer aan te denken. Maar van boete, op de eene van drie en op de andere van vijf
gulden, stond er op te lezen, dat wist hij zeker.
Job schudde het vierkante, kale hoofd en strompelde weer naar zijn onderdeur.
‘Je ben al net als de rest’, zei Job. ‘Je laat je beurt voorbijgaan. Je had voor de
Commissie moeten komen en de zaak moeten uitleggen. En de bovenmeester kon
er veel aan doen. Ik weet wat een goed wooretje doen kan....’
Het waren allemaal messteken voor Gerrit. Door z'n kinderachtige, flauwe
verlegenheid had hij z'n tijd voorbij laten gaan. En dat z'n vrouw zoo op school
opgespeeld had. Anders was hij nog wel den meester gaan spreken.
Hij maakte zich zoo ongerust voor de gevolgen, dat hij regelrecht doorliep naar
reeder Spaans. Die zat ook in de Commissie voor Schoolverzuim. Dat wist hij.
Ja, dat was hetzelfde liedje: hij had eerder moeten komen, toen hij opgeroepen
was door de Commissie. En hij had verlof moeten vragen voor de verzuimen van
zijn kinderen. Misschien, dat het hoofd der school er nog wat op wist.
Op m'neer Spaans had hij nog zoo gerekend. Die zou hem, als het spande, er nog
wel doorheen helpen. Daar had hij al zoo dikwijls voor gewerkt en zìjn vader had al
bij m'neer z'n vader gewerkt. M'neer Spaans stond hem voor z'n gevoel veel nader
dan een vreemde meester en een vreemde schoolopziener.
En nu was z'n angst na zijn bezoek nog grooter
Hij kon het zich niet indenken, dat hij, uit een stille, fatsoenlijke
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familie, net als dat ‘soort’, dat de politie altijd in den weg lei, nog met dienders te
doen zou krijgen. Als hèm dat toch moest overkomen, net als Wout van den Prop
tusschen twee agenten weggebracht.
In zijn angst verstoutte hij zich, regelrecht op school aan te stevenen, ofschoon
hij, na de scène, die zijn vrouw er gemaakt had, al schuw was voor den gevel er van.
Maar hij liep er weer voorbij en bedacht zich, wat hij zou zeggen, als de meester
over dat standje begon, en keerde weer terug. En weer voorbij en weer terug, tot vijf,
zes maal toe.
Eindelijk schelde hij aan, en zijn pet onderdanig tusschen de knieën, wachtte hij
tot de bovenmeester kwam.
‘Ja, ik heb u herhaaldelijk waarschuwingen gestuurd, en verzoeken om eens even
aan school te komen. En ik ben zelf wel drie keer bij u geweest en liet dan een
boodschap achter bij uw dochtertje. Maar nu zal 't wel te laat zijn. 't Zal nu wel een
vonnis van het kantongerecht wezen.... En dan kan ik er natuurlijk niets meer aan
doen.... En als Pieter niet school komen mocht, dan moest hij een briefje van den
dokter sturen....’
Moedeloos ging Gerrit naar de haven.
Zijn knieën knikten en het werd hem zoo wee. Hij had van morgen ook nog niets
gegeten.
Begeerig bleef hij bij de uitgestalde manden visch staan, die afgeslagen zouden
worden.
Prevelend deed de afslager zijn werk, en noteerde stil de namen van de koopers,
zonder dat Gerrit er iets van begrijpen kon, hoe hij altijd zoo prompt den laatsten
bieder of mijner kon weten.
In een oogenblik loste de groep om de manden zich op en pakte zich samen
verderop om een andere partij visch, waar de afslager al als een stille bidder zijn
getalletjes stond te prevelen en de bijnamen te noteeren van de koopers.
Hij zag de voerlui de manden opladen, en hij moest liever uit de buurt blijven.
Want hij voelde zich haast in staat, er van af te grissen en in zijn zakdoek te bergen.
Als hij aan een gekookt scharretje dacht, dan liep het water hem om de tanden.
Den vlonder langs, scharrelde hij terug, begeerig glurend in de schokkertjes, als
een hongerige poes, die struint naar een vergeten vischje.
Zijn bleek, armoedig gezicht, viel een gullen Urker op, die
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een zoodje klein goed zat schoon te maken, om aan het want te drogen.
‘Als j'er wat van gebruiken kan’, presenteerde hij.
En zijn zakdoek volgeknoopt, stapte Gerrit naar huis. Hij zou ze dadelijk koken.
Dan was er tenminste wat te eten, als Jans uit school kwam.
Zijn gemoed schoot ineens vol, nu hij aan het kind dacht. 't Was ook eigenlijk
geen wonder, dat ze weinig zin had, naar school te gaan. Wat zal de stumper flauw
en wee geweest zijn! Dat kon ze toch zoo over zich hebben, dat ze ineens begon te
beven en te zweeten op het voorhoofd, zoo bleek als een dooie. En vooral als ze niets
in 'er maagje had.
Als hij geen werk kon vinden, dan zou hij vanmiddag gaan beugen. 't Was
hoogwater. Te mee kon hij schelpen genoeg zoeken voor aas. En Pieter z'n beug-snoer
was heel goed nog.
‘Wat, jij er alweer uit,’ riep hij verschrikt toen hij zijn vrouw aan de waschtobbe
zag staan. ‘En dat op den derden dag.... Nee, dat is nou onzen Lieven Heer verzoeken.’
Ze zag er zoo teer uit, met holle, flauwe oogen. En ze hijgde of ze een eind gedraafd
had, terwijl ze nu en dan den rug strekte om de lendepijn even minder te voelen.
‘Ja, da's mooi praten. Maar als je geen kleertjes voor de kinderen hebt, moet je
wel zoo scharrelen. En we moeten toch eten. Misschien kan ik morgen wel met een
harinkje venten.... Hè, 'n lekker zootje heb je daar. Dat zal Pieter ook smaken....’
Piet lei in het ledikantje voor het raam. Hij was dadelijk bedlegerig geworden na
zijn eerste reis, en nog niet op geweest. Het viel Gerrit nu bijzonder op, hoe mager
zijn handjes waren, en hoe er geen vleesch meer op zijn gezicht zat. De vellige nek
had nauwelijks kracht om het hoofd op te beuren.
‘Trek er in?’ moedigde de vader aan, den zakdoek opbeurend.
Piet's schitterende oogen knipten dankbaar, en volgden Gerrit in zijn voorbereidende
maatregelen. Met verlangen zag hij vader de staartkrullende vischjes in het snuivertje
schoonmaken en op de kachel zetten, die met oude hoepels gestookt werd. Het ding
wou eerst niet trekken en van de rook begon hij weer te kuchen, zoodat moeder al
met den pot kwam aanzetten, als de dood zoo bang, dat haar dekens vuil zouden
worden, wanneer hij weer een bloedspuwing kreeg....
't Kleintje van drie dagen in de bedstee kreunde en blaatte, de
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volgende schreeuwde erbarmelijk van honger, nog erger dan vroeger, nu de borst
niet elk oogenblik raad schafte.
Bleek dampten de vischjes op den rooden aarden schotel op tafel, toen Jans uit
school kwam. Schuw sloop ze binnen, doch aangetrokken door de etenslucht en
eventjes pulkend aan een mager staartje. Pietje en Ant kwamen met veel drukte uit
het bewaarschooltje, en dadelijk zaten ze onder tafel te kluiven aan een gestolen
vischje. Jans verstoutte zich ook te snoepen en, hangend tegen Piets bed, kloof ze
het af.
Vermoeid en glazig in het gezicht, of ze zoo dood zou vallen, kwam moeder van
de waschtobbe, zuchtend en snauwend, dat Jans niet gedekt had en de kinderen niet
aan tafel zaten.
Zelfs de jongste op een na hield zijn schreeuwer dicht, toen hij in zijn tafelstoel
bij moeder mocht zitten, die hem den telkens gapenden mond volstopte.
‘Pas jij maar op met beugen. Je moet veel te ver zee in. En de kou is voor jou
heelemaal niet goed. Dan gaat het weer vast zitten op je borst,’ waarschuwde de
vrouw nog.
Maar Gerrit ging er toch op af, zich voorpratend, dat werkzoeken wel vergeefs
zou wezen. Zijn visschers-instinct dreef hem, om tenminste op deze wijze ‘op zegen’
te werken, nu hij zelfs niet met een schokkertje mee kon voor een dag of twee.
Nu hij zich niet meer zoo trillerig en wee gevoelde, had hij weer moed voor drie.
Je kon zoo'n aardig vischzootje opscharrelen met de beuglijn, en hij zou van avond
wel weer trek in 'n vischje hebben. En morgen moest hij voor den kruidenier loopen,
en overmorgen kwam de gulden van de diaconie, en misschien dien volgenden dag
z'n vrouw weer uit werken, of hij zelf op 'n ert wat scharrelen.
Als het de moeite was, kon hij de grootste visch wel bakken van avond. De
kruienier zou 'm misschien wel een stuiver bak-olie willen borgen. Hij rook in zijn
gedachten al den geur er van en zag ze voor zich, dikke scharren, bruin-geel druipend
van de braad-olie!
Hij raapte de groote aas-schelpen in een zakje. Er lagen er genoeg tusschen de pas
aangespoelde schelpenbedden.
Toen liep hij zijn lijn langs het strand uit en warde al de haken los, dat ze aan de
dwarstouwtjes netjes rechtuit gestrekt lagen. Geduldig sneed hij schelpen open en
hikte de glibberige weekdiertjes met hun voet aan de haken.
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Het touw, waarmee hij de beuglijn zou terugtrekken, bond hij aan een grooten kei
en hij stroopte juist zijn broek op, om zijn kousen uit te trekken en de lijn in zee te
brengen, toen kreupele Job-buur op hem af kwam. Hij zag er ontdaan uit en zweette
van inspanning, dat zijn vale gezicht bepareld leek en hij zijn houten been nog
trekkeriger achter zich sleepte dan anders.
‘De Amelekiten leggen in hinderlaag’, hijgde Job, die zeer bijbelsch was, ‘en ik
ben met stof en zweet bedekt om het je aan te zeggen.’
Daar ging Gerrit ineens een flikkering door de hersens. Hij had er al zoo'n
voorgevoel van gehad, dat het 'm net zou gaan als Wout van den Prop en meer van
‘dit soort’, die opgepikt werden, omdat ze hun boete voor de Leerplicht-wet niet
betaalden. Maar hij wou het nog niet goed begrijpen.
‘Wat, wa-at kom je aanzeggen?’ stotterde hij, nog bleeker dan anders en den mond
wijd open, dat z'n magere tronie nog langer leek.
‘In mijn slopje stonden twee Enakskinderen te praten, dat ze je daar af zouën
wachten om je op te pakken voor de overtredingen van je zaad....’
Gerrit liet zijn beuglijn vallen en wankelde op zijn beenen: weggebracht tusschen
twee dienders als een boef!
‘Maar ik zal je een weg ter ontkoming wijzen als de hoer Rachab de verspieders’,
troostte Job, met zijn blauwen zakdoek zijn kalen bol en breed, vaal gezicht afdrogend.
En hij beduidde hem, dat de dienders meenden, dat hij vast voorbij het
mandenmakers-slopje moest komen, maar dat hij het best achter hun eigen slopje
kon aankomen en over het dak klimmen, om zoo binnen te komen. En dat hij dan
binnen te blijven had tot hij de boeten en de onkosten kon laten betalen.
Gerrit wachtte niet langer en zijn beuglijn in den steek latend, vloog hij weg, op
de Keizerstraat af, en zich dan bedwingend om geen opzien te wekken, sloop hij
door achterommetjes en steegjes tot achter het lage huizenblok, dat zijn slopje
begrensde.
Schichtig zag hij om, of hij een moord gepleegd had. Het was hem, of zijn hart
uit zijn lijf zou barsten en of zijn luchtpijpen dichtschroeiden. Het zaagde en reutelde
in zijn borst, toen hij wanhopige pogingen deed om op het dak te komen. Zijn stijve
baaien onderkleeren hinderden hem als een dwangbuis.
Maar eindelijk zat hij op de vorst en kon hij het slopje afzien.
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Nu, goddank, geen dienderspet te zien! En neerzakkend kwam hij met een smak op
zijn klompen terecht.
Een hoestbui scheurde op hem uit de longen door de luchtpijpen, om zijn
benauwden adem ruimte te geven door de verroeste uitwegen.
Zoo kwam hij, zich wringend en blauw van ademnood binnen, zich amechtig op
een stoel smijtend, terwijl plotseling een roode gulp bloed zijn mond uitproestte....
‘Och, lieve Heertje,’ zuchtte de bleeke, op haar beenen trillende vrouw, Pieter's
hoofd steunend, die ook juist een hevige hoestvlaag had, ‘och, lieve Heertje, wat 'n
ellende te gelijk’....
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Dramatische kunst.
Tooneelkroniek.
Im Klubsessel, gezelschap van het Berl. Lustspielhaus. John Glayde, bij
Het Tooneel. Het Paleis van Circe, bij Het Ned. Tooneel. De onbekende
Vrouw, bij de Ned. Tooneelvereeniging. Raffles, bij de Hagespelers.
Het gezelschap van het Berliner Lustspielhaus heeft hier te lande meerdere
voorstellingen gegeven. Ik woonde echter enkel die van Im Klubsessel bij, in de
vertooning van welk stuk men vooronderstellen kan dat zij ook hun grootste kracht
ontwikkelden, wijl zij er mee begonnen en de opvoering eenige malen herhaalden.
Nu bleek die ‘grootste kracht’ inderdaad.... groot. Tooneelschikking, samenspel, de
bezetting der verschillende rollen, de geheele toon van de ver-tooning, het was alles
zeer in orde. Maar gewisselijk behoeft men zich over zulke volmaaktheden bij een
buitenlandsch gezelschap, dat ruimte van tijd en geld heeft, niet te verbazen. Indien
iets, dan spreekt dit van zelf. Hetgeen echter niet van zelf spreekt, is dat tenminste
een der tooneelspelers, de heer Paul, van zijn rol een creatie maakte, die het gansche
Lustspiel (dat overigens waarlijk niet gewichtig van inhoud was) bij wijlen tot een
hooger plan ophief. Zulk een volkomen Duitsche jonker had men hier nog zelden
over het tooneel zien wandelen. Juist om de mogelijke vergelijking met de even te
voren genoten Fransche distinktie, was deze Duitsche zoo merkwaardig. Men
gevoelde den vorm verschillend, maar het fonds gelijk. In de zwaardere gestalte, in
den harderen klank van de taal ook, in het minder buigzame, stijvere van houding
en manieren herkende men den Duitscher, maar de zelf beheersching, het altijd rustig
zichzelf zijn, zonder uitersten van smart, vreugde of toorn, teekende den aristokraat
zoowel hier als bij de Franschen zoo volmaakt, dat men inderdaad hopen mag alle
heuschelijke ‘jonkers’ in 't vette land van
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Pruisen aan dezen tooneeledelman gelijk te vinden. De heer Paul, in zijn enkele
persoon, maakte reeds het spel tot een durende verkwikking, tot iets dat boven het
‘lustige’ uit soms even aan het tragische wilde reiken en.... daardoor de evenmaat
der zaak wel een weinig in gevaar bracht. Want bij dezen volkomen edelman, zoo
compleet en zoo levend, schenen de verplichte Lustspielfiguren van de ‘komische
Alte’, van de stokkerige Engelsche, zelfs van de bont toegetakelde Pepi of Mizi - of
hoe zij heeten mag, - die eenmaal 's graven ‘Liebchen’ was en de naaktloopende
planteneter vaak ganschelijk uit den toon, zoo'n beetje alsof hij alleen, als een
werkelijk mensch, zich verwaardigde met deze poppencomedie te spelen. Het werd
op die wijze een belangwekkende vraag van regie of een spelleider toe kan laten, dat
in zulk een klucht een der auteurs zoo voortreflijk een geheele menschensoort in
beeld brengt, dat de rest er bij van kleur verschiet en zijn eigen geestloosheid pijnlijk
blootlegt.
Intusschen ging dit ons voor het oogenblik niet aan en waren wij dankbaar een
zoo uitnemende schepping te mogen bijwonen, - temeer waar wij iets dergelijks
geenzins verwacht hadden.
Zoo ziet men dat de geest blaast waar en waarheen hij wil. Im Klubsessel blies hij
onverhoopt, en in het stuk dat de heer Henri De Vries, uit de Brandende Jonge Jan
ternauwernood ontsnapt, tot zijn blijde incomste in 't vaderland gekozen had, blies
hij niet. O, maar heelemaal niet en hier meenden wij toch zeker dat alle kansen gunstig
waren. Dat de heer De Vries, na zooveel gejongejan en een lang, succesvol verblijf
in den vreemde, nu de gelegenheid te baat zou nemen zijn landgenooten van zijn
vorderingen te overtuigen, misschien wel met de bijgedachte hen bitter te doen
berouwen, dat ook deze talentvolle zoon zijn ondankbaar vaderland den rug heeft
gekeerd.... wat scheen meer voor de hand te liggen dan dit! Maar dat deed 't toch
niet, tenminste niet voor de hand van den heer De Vries, want zijn John Glayde bleek
een lauw en flauw echtbreuk-historietje, een conventioneel, wereldsch
tooneeldingsigheidje van den gerenommeerden Sutro, waarin weinig anders te
bewonderen viel (behalve natuurlijk de toiletten der dames) dan de aardig
Amerikaansche kop, dien de heer De Vries in de titelrol zich gemaakt had. Van zulk
een Amerikaanschen trustkoning, zulk een milliardenreus en dollargeweldenaar valt
zeker een curieus type te scheppen.... voor iemand die knapper is en waarschijnlijk
ook minder maatschappelijk gebonden dan Sutro. Doch zooals nu deze persoonlijkheid
in den vorm van den heer Henri De Vries te kijk kwam, was er geur noch heerlijkheid
aan. Dat wil zeggen: de heer De Vries deed uiterlijk heel wel in gang, gebaar, in
gezichtsspel en rustigen spreektoon, doch daar de auteur
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verzuimd had een karakter in de woorden en daden van John Glayde te leggen, bleek
het niet uit te maken of John Glayde nu zoo iemand was als de heer De Vries of als
iemand anders. Het een èn 't ander was mogelijk en het is eenigszins vreemd, dat de
heer De Vries dit gebrek aan ‘uitgesproken’ karakter bij zijn rol zelf niet merkte of,
zoo hij dit al deed, er niet om gaf. De kans een goede creatie te toonen gaf hij hierdoor
in elk geval prijs en er bleef ons niets anders over dan dezen met eenigen ophef
aangekondigden en opgeplakten John Glayde te plaatsen in dat afgelegen hoekje,
waar dit seizoen al menig stuk terecht kwam van wege zijn uitgesproken karakter
als trek- en kasstuk. De Oester b.v. bevindt zich daar met die overspelige vrouw in
't spel. John Glayde is er dus in niet alledaagsch gezelschap, al wordt het ook geregeld
door de kunst gemeden.
Jammer! De heer De Vries ging nu weer heen, met nog een Jongen Jan tot afscheid,
naar verluidt. Niet zonder weemoedig besef van de vergankelijkheid van al het
aardsche, herinneren wij ons zijn matroos in Heyermans' Op hoop van Zegen, zijn
aanleg voor het goede melodrama, zijn aardige blijspelcreaties....
Billijkheidshalve dient men nog te vermelden dat John Glayde zeer zorgvuldig
was aangekleed, al leek het dan ook niet altijd volkomen smaakvol, wat er bereikt
was.
Een tooneel-geval van gansch andere belangrijkheid was de opvoering door het Ned.
Tooneel van Het Paleis van Circe, tooneelspel in 3 bedrijven door Fred. Van Eeden.
Rumor in casa of wel herrie in huis is er altijd een weinig als Van Eeden openlijk
optreedt. Dat komt van dezes kunstenaars nogal prikkelbaar temperament en wijl
zijn uiterst individualisme zijn even wezenlijke menschenmin soms raar in den weg
loopt. Had iemand anders dit tooneelspel in 3 bedrijven gemaakt, het zou onopgemerkt
voorbij zijn gegaan als een gewoon blijspelletje met een tragische vergissing er in.
De vergissing namelijk dat de figuur van Baruch tragisch zou zijn. Maar nu werkte
de naam van den auteur al lichtelijk ophitsend, zoodat men geneigd werd veel meer
dan anders den schrijver in en achter het werk te zoeken.
Wat zeker ongepast is. Want al zijn over 't geheel de kunstenaar en zijn werk niet
te scheiden, al zal men voor een algemeene karakteristiek van een schrijver zijn leven
aan zijn kunst hebben te toetsen, voor het enkele werk en voor den tijdgenoot geldt,
dat men deze bemoeienis met de uiterste voorzichtigheid en bescheidenheid hebbe
te verrichten. De tijdgenoot zal immers het wezenlijke in dat leven waarschijnlijk
niet van het bijkomstige kunnen scheiden en wellicht te veel en onnoodig gewicht
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hechten aan het feit, dat de kunstenaar zijn huishuur niet betaalt of niet ‘wel’ is met
de juffrouw van den grutter op den hoek.
Maar dan behoort gezegde kunstenaar ook zoo min mogelijk op zich zelf de
aandacht te trekken en dat is het wat Fred. Van Eeden verzuimd heeft.... te laten. De
hinderlijke omstandigheid, dat zijn maatschappelijke figuur altijd als een zware
schaduw zijn werk moet verdonkeren, is ten deele aan hem zelf te wijten en ook in
dit jongste geval heeft hij zich weer gehaast dit waar te maken.
Het Paleis van Circe vónd bij het publiek en de critiek maar weinig bijval. Dat is
zeker onpleizierig voor den auteur, maar toch niet zooveel erger voor hem dan voor
de tooneeldirectie, die zijn stuk aannam en voor de regie en de medespelers. Het is
bovendien een lot, dat elken kunstenaar te wachten staat en de besten ontkomen er
dikwijls het minst aan.
Wat baat het daarover na te pleiten? Er is wanverhouding gebleken tusschen den
eenling en het algemeen. Maar de eenling had dan maar beter die verhouding moeten
berekenen, ofschoon hem de troost niet ontzegd is te kunnen meenen, dat hij het peil
van de publieke geestesbeschaving blijkbaar te hoog geschat heeft.
De heer Van Eeden echter behoort tot de menschen, die zulk een wanbof ‘niet op
zich laten zitten’, gelijk men zegt. Heet van de naald, terwijl het scherm na de laatste
acte nauwelijks gevallen is, schrijft hij een scherp stuk in de bladen om te betoogen,
dat hij gelijk heeft en niet het publiek of de pers. Dat de spelers in hun wijze van
spelen zijn volkomen goedkeuring hadden en het publiek lachte om Baruch, den
jongen violist, gelijk het ook in het werkelijke leven om een heuschen Baruch
gelachen zoude hebben, uit wreedheid en stompzinnigheid. Hetgeen dan wel zoo
ongeveer zeggen wil, dat de auteur zelf zijn Baruch levensvol én tragisch geschapen
acht.
Maar eerstens lachte het publiek op dien avond niet om Baruch en zijn liefdelijden.
Een publiek is altijd wat kinderachtiger en dommer dan elk der personen, die het
samen stellen, hetzij dat publiek een schoolklasje, een volksmenigte of de Tweede
Kamer is. Het lacht om enkele woorden, om afzonderlijke uitdrukkingen, om zinnen
buiten het verband en zoo lachte het bij deze gelegenheid enkel omdat Baruch zeide
niet meer te weten of hij een ‘lijf ‘ had. Dat moge nu niet verheven geacht worden,
zulke ontijdige vroolijkheid, echter zij had niets bepaald tegen Baruch of Van Eeden
gerichts, zij was niets bijzonders. De heer Van Eeden echter, in 't algemeen van
meening, dat zijn geval altijd iets bijzonders is, vond bij deze gelegenheid de bewering
der publieke stompzinnige wreedheid ook daarom niet ongeschikt, wijl er uit zou
blijken, dat de artistieke zijde van het geval hier geheel buiten beschouwing gebleven
is. En dat is zij toch inderdaad niet.
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Baruch's ‘lieven en lijden’ moge levend en werkelijk genoeg verbeeld, en die
verbeelding nog eens weer even levensvol verlichamelijkt zijn door den heer Reule,
het is een misverstand, een artistiek misverstand te meenen, dat zulk een banaal geval
op zichzelf genoeg tragiek levert om er een tooneelstuk op te bouwen. Het is ten
deele waar, hetgeen de heer Van Eeden zegt van het publiek: in het werkelijke leven
zou men de heer Baruch misschien wel een beetje uitlachen, gelijk men ook wel een
beetje meelij met hem zou hebben. Het is 't eigenaardige van liefdesmart, dat zij ook
een weinig op de lachspieren werkt. Maar ten slotte zou men het geval toch zeer
onbelangrijk gevonden hebben. En nu is het karakteristiek voor den heer Van Eeden,
dat hij dit niet begrijpen kan, dat hij meent dat zulk een lijdensgeval een vaste
gevoelswaarde heeft, als in den Romantieken tijd, toen het individualisme nog minder
sterk ontwikkeld was.
Wij echter gevoelen niets meer voor zulke algemeen-pathetische toestanden en
zien nuchter het leven aan. Onze tragiek is daar niet meer, maar juist in dat vlotraken
van alle vastheid. Indien een sentimenteele, dweperig-ijdele jonge musicus als Baruch
zoo plomp en kinderachtig er inloopt bij een grof-coquette Amerikaansche, welnu,
dan verdient hij dubbel en dwars zijn lot en zijn ontgoocheling. En als hij niet al te
zeer een jeugdige heethoofd is, zal hij zijn leed ook wel weer te boven komen, en
dan een voor zijn kunst zeer gewenschte ervaring rijker zijn. Honderden jongelieden
lijden dagelijks hetzelfde en groeien later toch tot zeer gewone menschen op. Stuk
voor stuk zijn zij beklagenswaardig in het gewone leven, als wij tot hun familie of
vrienden behooren. Zij zijn zelfs op dit tijdsgewricht van hun ongelukkige liefde
meer belangwekkend dan zij hun gansche verdere bestaan - ook al brengen zij het
tot minister of dominee - zullen worden. Maar voor het tooneel, waar men de grootheid
van het algemeene verlangt, zijn zij tegenwoordig niet bruikbaar meer. Vroegere
menschen mogen hier de wanhoop van het onherroepelijke gezien hebben, wij zien
er enkel het ijdel misbaar van een vluchtige emotie, die morgen of over een jaar
vergeten zal zijn, d.w.z. uit het gevoelsleven uitgewischt, als ware ze er nooit geweest.
En slechts dan zal het mogelijk zijn ons voor zulk een leed te interesseeren, als de
schrijver ons inderdaad van het onvergankelijke overtuigen kan of ons dwingt met
den wanhoop-stemmingen van den ‘ongelukkige’ mee te leven.
Waar dit laatste echter niet bereikt werd en het algemeen geval als zoodanig niet
meer schelen kan, is het duidelijk dat de gewenschte stemming uitbleef en wij Baruch
een vrij belachelijken dommen jongen vonden, die bovendien zonder schaamtegevoel
met zijn smart te koop liep.
Maar behalve deze tekortkoming in den opzet, die ons noopt den heer
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Van Eeden òf voor een sentimenteelen romanticus te houden òf te besluiten, dat hij
een geval niet diep en vol genoeg verbeelden kan, was daar nog die andere van den
aard der omgeving, waarin hij zijn Baruch stelde. Het is verwonderlijk zoo weinig
realist er in Van Eeden verblijft, als men den lyrischen poëet heeft afgestroopt. Die
figuren van zijn spel - behalve van Baruch - waren blijkbaar als ernstig bedoeld, als
gewone levende Amerikanen, misschien met een tikje overdrijving naar het comische,
maar voor den toeschouwer kregen zij geen hooger waarde dan die van
kluchtspel-personages, hetgeen dan de ernst van Baruch's ervaring nog minder zwaar
maakte.
Achteraf beschouwd is het waarschijnlijk dat Van Eeden bestreefde een waarachtige
Amerikaansche zedencomedie, maar de personages ‘verluchtigden’ en verdwaasden
onder zijn hand, tot er een vlot, wel-aardig blijspelletje geschapen was, met een
topzwaar liefdeshistorietje er in, dat eigenlijk toch ook weer naar het comische neigde.
Altijd doet zich dat verschijnsel voor in het tooneelwerk van dezen schrijver, al is
het zelden zoo pijnlijk als in IJsbrand, waar de zware somberheid van den
halfwaanzinnige allerakeligst contrasteert met de jolige blijspel-malligheid der
bijfiguren.
Hiermede is genoeg gezegd van Het Paleis van Circe, dat aan onbelangrijkheid
en tweeslachtigheid te gronde ging en geenszins alleen aan het feit, dat de heer Van
Eeden het geschreven had. Het scheen wel der moeite waard dit geval-Van Eeden
(want het is vdòòr alles een geval-Van Eeden) hier nog eens breedvoeriger uiteen te
zetten, al ware het maar omdat het ook bij dit ééne geval niet blijven zal en dezelfde
oorzaken zullen voortgaan dezelfde gevolgen te hebben.
Wat men overigens op De Onbekende Vrouw (La Femme X) moge afdingen, gewis
niet, dat haar het vurig drakenbloed door de aderen vloeit. Zij moge laaggezonken,
diepgevallen, droevig vernederd, van de glorie harer kunne ontluisterd zijn, van de
echte melodramasoort blijft zij, omdat de Zonde en de Wroeging gelijkelijk in haar
huishouden, omdat zij misdadig en lief hebbend, innig gevoelig en harteloos wreed,
woest roekeloos en teeder voorzichtig ineenen weet te zijn. Zoo betoont zich namelijk
een variëteit van den Romantischen Mensch, die, om zoo te spreken, niets ten halve
doet. Wij, nieuweren, als wij goed zijn, zijn we ook slecht, als we slecht zijn, zijn
we 't heelemaal niet. Beter gezegd: we zijn eigenlijk altijd goed èn slecht en geen
van beide heel erg. En daarom zijn we dramatisch zoo weinig waard. Men moet iets
heel ‘erg’ zijn, om voor het tooneel te deugen. Een Duivel moet men zijn of een
Engel of die twee in eenen. De laatste soort is de merkwaardigste en bruikbaarste,
het middenstuk, waarop Duivel en Engel gelijkelijk hun
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aanvallen richten en die beurtelings den een en den ander ‘ten prooi’ wordt. Een
Jongeling of jonge Maagd zijn gemeenlijk de maskers, waaronder deze gewenschte
middenstof in het melodrama zichtbaar wordt en zoo was 't ook hier De Onbekende
Vrouw, die in haar jeugd van haar Man wegliep met een Minnaar; die diep berouw
kreeg, doch door denzelfden Man verstooten werd; die in nog dieper berouw de
wereld rondreisde en intusschen al maar ‘zonk’; die ‘twintig jaar later’ terugkwam
om haar kind nog eens te zien en dan te sterven; die uit schaamte en liefde voor dat
kind een moord begaat en dan toevallig voor de rechtbank verdedigd wordt door haar
eigen zoon; die aan de gevolgen van dit alles glorierijk sterft, vergeven en ontzondigd.
Ziedaar De Onbekende Vrouw, d.w.z. het geraamte van de Onbekende Vrouw,
drama in 4 bedrijven naar het Fransch van Bisson, door de Ned. Tooneelvereeniging
hoogst verdienstelijk ter opvoering gebracht.
Ik moet mij eenigszins weerhouden hier een beschouwing over het melodrama
aan te vangen. Het oogenblik schijnt gunstig, doch ik wil mij bekorten en stel de
zaak dus liever tot een volgenden keer uit. Laat mij enkel nog mogen zeggen, dat
het ‘melo’ in 't algemeen een merkwaardig, zeer belangwekkend geestesverschijnsel
is, dat inderdaad een trek van grootmenschelijkheid in zich heeft, al verloochent het
te vaak zijn edelen aard en ‘verkeert’ zich in het vulgaire, wat zeer verkeerd is. Het
‘melo’ is eenigszins wat men een mislukt genie pleegt te heeten. Van de groote
tragedie, van Het Drama en var de poppenkast heeft het evenzeer in zich en betoont
zich belachelijk en verheven, soms in één ademtocht. Het wil het hoogere bereiken
vaak door lage en ontoereikende middelen, het wil ideëel zijn, maar mist de macht
het reëele daartoe te verheffen. En aldus, om zijn ongewissen aard als een
tusschending, is men er afkeerig van gaan worden, toen men te nuchter, te verstandig
werd om er aan te gelooven.... en het te begrijpen.
Wij, die er niet meer tegen te strijden hebben, kunnen het doorzien en willen het
wel eens een enkelen keer ter afwisseling en om zijn aanleg tot het groote. Het eenig
bezwaar is, dat de factuur er niet op verbeterde, sedert naar het artikel zoo weinig
vraag bestaat.
Zoo zijn in deze moderne draak van Bisson eigenlijk maar twee bedrijven,
hoogstens twee- en een half bedrijf, te waardeeren. Het zijn die waarin de rampzalige
vrouw haar minnaar doodschiet en de rechtbankscène. Daar is handeling en spanning
in, een snelle opvolging van schokkende gebeurtenissen, met figuren van een
conventionneel vaste tragische waarde: de Vrouw, de Vader, de Zoon. De rest is
enkel voorbereiding en soms een gerekte. Maar ook de personages deugen niet allen.
Er zijn die twee chantage-ridders, die hoe aardig ook bedacht en levendig gespeeld
door de heeren Van Warmeloo en Bouwmeester Jr.,
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echter niet ‘groot’ genoeg geteekend zijn, te veel realisme in zich hebben om niet
valsch te doen in deze omgeving. Ook Vader en Zoon zijn te slap geteekend om
monumentaal te zijn.
Zoo is er veel af te dingen op de ideale deugdelijkheid van dit staal-Draak. Het is
echter in de practijk onderhoudend genoeg gebleken en de Ned. Tooneelvereeniging
heeft vooral het rechtbanktooneel uiterst verzorgd, als een waardige omgeving voor
mevr. Van der Horst, De Onbekende Vrouw, die speciaal ook in het tweede bedrijf
vaak den waren toon en de ware houding trof.
Zullen we nu nog veel woorden verbruiken over Raffles, de Gentleman-Dief, Spel
in 4 bedrijven van Hornung en Presbery, door de Hagespelers voor het voetlicht
gebracht? Geenszins. Want zooals het melodrama een decadent is van het Drama,
kan men beweren dat dit spel weer een decadent is van het ‘melo’ en eigenlijk heel
geen drama, maar een detective-story op de planken. Niets dan wat spanning vanwege
het mogelijk schokkende, dat te verwachten staat. Het diep verval van alle tooneel,
niet minder omdat het gewild blijkt bij het publiek, dat aldus in zijn neigingen tot
het specialiteiten-theater gestijfd wordt. Of doet dat heen en weer loopen, dat
kruip-door-sluip-door van Raffles' vervolging niet onmiddellijk aan als het leeg
rumoerig gedoe van Engelsche clowns? Er is hier geen realisme en ook niets grooters,
behalve dan groote herrie en héél weinig vernuft. Vóór Raffles en zijn auteur tot hun
slag komen, gaan bijna twee bedrijven voorbij en wat is die slag dan nog een povere
vondst, zonder kracht en heerlijkheid!
Waarlijk, een schrijver, wat zeg ik! twee schrijvers, die zoo iets als tooneelwerk
uitgeven, moeten wel zéér verachten het publiek, dat op hun product belust is.
En de heer Verkade.... heeft groot gelijk, dat hij met alle hem ten dienst staande
middelen zulk een publiek verlokt om zijn kas te vullen. Men moet nu eenmaal leven
en als hij inderdaad fraaie décors en dito toiletten laat zien, zal hij kunnen meenen
van zijn voornaamste verplichting ten deze ontslagen te zijn.
Spel? Wie vraagt in zoo'n ding nu naar spel! Als de zaak maar ‘rolt,’ als de
detective-story zich maar lezen laat....
FRANS COENEN.
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Literatuur.
P.L. Tak, Herdrukken uit de Kroniek, H.A. Wakker en Co, Rotterdam.
Tak was een man van fijne levens- en schoonheids-instincten; hij was zeer gevoelig
en gelijkelijk van een groote, behoedzame objectiviteit en oordeels-nuchterheid. En
toch zonder luchtige behaagzucht en allemansvrindelijkheid. Ziedaar in enkele
woorden eigenlijk de kern van Tak's innerlijk wezen. Een vechter vol hartelijkheid,
een helper, zonder hoogmoed, een innig-vertrouwelijke, die met fijn-ironischen
glimlach iemand een tandenstoker aanbood als hij den mond vol had over ander's
gebreken. Een man met een breed ròndòmzicht in het woelige leven, zeer gevoelig,
zelfs nu en dan geestdriftig, voor het menschelijk-mooi vooral diep ontvankelijk, en
toch zonder heethoofdigheid, nuchter, koel-scherpzinnig, polemisch-vormelijk en
welgemanierd; in vijanden de tekortkomingen en in vrienden de deugden
objectiveerend. Een innerlijk-rustige en vredige mensch en peinzer, zoolang hij de
rechtvaardigheid der dingen gang bebepleitte, zonder wolfhongerige gretigheid zijn
prooi aanblaffend en verscheurend.
De heele bundel ‘herdrukken’ brengt Tak in zijn fijn-geestelijke,
journalistiek-voorname eigenschappen naar voor. De verzamelaars Alberda en Van
Gelder deden blijkbaar liefde-arbeid.
Tak had eigenlijk een Oud-Hollandschen aard; gemoedelijk-ironisch, spottend, met
verborgen lachjes uit angst tot kwetsen. Zijn joviaal woord lokte, en zijn eenvoud
werd pikant door zijn bijna immer slaghoudende geestigheid en schertszucht. Voor
niets gaf hij de sokken. En toch, in zijn tergendst halthouden bleef hij in zijn woord
de distinctie koesteren. Zijn Oud-Hollandsche eigenheid leefde dan ook niet zoo zeer
in zijn geestelijk, als wel in zijn physiek en materieel verschijnen, waarde geest in
méébewoog. Rond, frank, ondeftig-deftig, in niets verfijnd en toch aristocratisch,
smoezelig werk doend en toch immer de nagels geborsteld, scherp de
levens-onwelvoeglijkheden geeselend, zonder zelf ooit één onwelvoegelijk woord
te gebruiken, temmer van maatschappelijk-aanmatigende opgeblazenheden, zonder
in de plaats-schuiving van eigen op goede waarborgen verkregen autoriteit. - Hij
leek zoo, in den aanvang, onder de vurige socialisten als v.d. Goes, Gorter, Troelstra,
Henriette Roland Holst, Roland Holst e.a. wel een nuchter-naar-allen-kant-
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omziend bijlooper; een voor rok- en brok-ploeteraar, die eigenlijk het groote werk
aan anderen overliet. - Maar eindelijk trok hij toch zijn handschoenen uit, is dat
achteraf-beglurende en voorzichtigheids-equilibreeren gekeerd. Plotseling was hij
voor het strijdende socialisme, middelpunt van actie, een man van groot gezag, een
dàden-tooner. De gemoedelijk-contemplatieve, vredig-op-den-uitkijk-zittende man
werd plots de socialist met zwaarsten, verantwoordelijksten arbeid. Zijn leven, al
bedaagd, kreeg een verkwikking in den actieven greep naar het
maatschappelijkom-hem-heen-roerende; hij kreeg de proletariërs-tronies tot vlàk
onder zijn adem gedrongen, van de ontwaak- tot de slaapuren. Zijn idealistische
wittebroodsweken waren altijd verdoken gebleven in den glans van zachtpolitiek
gemijmer. Hij stond buiten den storm, buiten de hagelbuien, maar ook buiten de
zonlicht-drenkingen van een groeiende en woelendrumoerige lèvende beweging van
kampers. - Zijn gedachten hadden wel den muntslag der menschelijkheid gekregen,
maar nog niets was in hem saamgedrongen naar een bepaald stelsel van
maatschappij-bestrijding. Hij had wel het zwaar geruisch van de levenszee gehoord,
maar van verre!... Plots zou hij staan midden in de opzwalpende branding. En hij
herademde! Hij voelde zich door de longen toevloeien een tweede leven... Het
socialisme had hem geroepen, hij was gekomen en overwonnen. Nooit had hij in zijn
gansche vredig-joviaal leven zoo'n wonderlijk-diepen vreugde-schok gevoeld, zoo'n
alles verzadigende ontroering. Deze z.g. kalm-klare, nuchter-objectieve ziel, beefde
van geluk onder den vrijheidszang der donkere zwoegers; genoot onder het vlijmende,
geeselende of juichende woord der leiders; hij voelde zich in heel de, het
levens-gezicht verhelderende geestdrift, doorstroomd van een nieuw bestaan, en ons
biechtte hij zijn geluk. Eenmaal geboeid, vocht hij mee en kwam door zijn schrijversen denkersgaven van zelve in het eerste gelid.
Toch nooit verloor hij, ook na deze kentering, zijn goedlachsche, joviale,
fijn-schertsende geestigheid en nuchtere klaarheid van geest. Want dat
nuchterlijk-objectieve in hem was eigenlijk een wapen van zelfbedwang. Dieper,
daaronder en achter, stormde het meer dan eens in woedende verontwaardiging om
de onmenschelijkheid der samenleving. - Deze man met schalksche bonhomie en 't
bijna-geruststellende embonpoint, was in wezen een droomer, een revolutionair.
Maar het gediciplineerd zelfbedwang van zijn geestelijk doorzicht belette den wilden
uitgroei daarvan, om het nuttelooze, onreëele. Wat zouden de geknechten hebben
aan ophitsende, wrange woorden als de daad niet volgen kan, zal hij wel meer dan
eens gedacht hebben. Dan stilde zijn onrust en de in rep-enroer gebrachte gedachten.
Dan ontrukte hij zijn eigen geest de hooge stelten en ging gelijkvloers.
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Tak was geen kunstenaar, maar hij had de ontroering naar de schoonheid met hen
gemeen. Hij verafschuwde het leelijke, en dit maatschappelijk bestaan vooral vond
hij gruwbaar en onschoon. Hij was eigenlijk een levens-kunstenaar. Het heele
bestaan-object verlangde hij, in menschelijke schoonheid te zien gaan. Heimelijk zei
zijn ziel hem dat er buiten de menschen geen abstract schoon was, al kon hij met zijn
fijn-voornamen geest de klanken-zangen van Vondel, de breedmagistrale tragiek der
classieken, en met zijn hoog-opgedreven smaak en zin voor stijl-pracht, het mooie
in de beweging van ‘80’, zoo sappig proeven als de meest geraffineerde en
gespecialiseerde ‘kunst’-criticus. Maar zijn aandoening gaf hij 't meest aan
maatschappij-beschouwing. Zijn natuur leende zich niet tot afranselen, maar wel tot
scherpe, rake, hopeloos-logische deducties. Dat hadden de onroerige vrindjes en
taveernstamgasten nooit gezocht achter dien rustigen kijker, die wel eens het
renteniersbuikje met gemakzuchtige tikjes beklopte, als er 'n stormige lucht hing
boven Holland. Dat hadden ze niet verwacht, dat hij zóó zijn tegenstanders de ribben
smeren zou, zoo onhartelijk en zoo onverzoenbaar. En hij keek meewarig, maar
oolijk òm naar 't gejank en gekreun langs hem heen. En oer-leuk, alsof er geen
scherpte in zijn woord had gebrand en geschroeid, stapte hij 's avonds weer 't
café-met-vrienden in, bsstelde hij, rond en joviaal en argeloos zijn potteke bier, en
slurpte gretig in het lekker-koele schuim. Want daar hield vader Tak zoo veel van;
van dat gezellige avondlicht te vangen in de spiegelingen van zijn biertjes-glas, en
dan net te doen, oolijk en schichtig tegelijk, of hij alleen was geschapen voor de
rondlachsche boert en de gul-jolijtende pret. En dan soms, met 'n gezicht alsof ie net
'n uiltje geknapt had, te luisteren naar het kruisen van 't stekelige
vraag-en-antwoorden-spel der omzitters.
Den volgenden dag bemerkten ze in een artikel dat die snaaksche vader Tak
geluisterd had voor vier, dat hij kon polemiseeren als de beste, door overal structuur
in te brengen; dat hij kon stekelen, vlijmscherpen, en onverzoenlijk zijn als de koenste
waarheidszegger, en dat hij zich door vlei-smoesjes noch dreigementen en uitbranders
liet overrompelen zijn waarheids-inzicht achter te houden. Hij kon vol warme
genegenheid handen drukken, maar ook onversaagd negeeren als 't moest, als hij er
de bedrijvers van wandaden in wist. Nooit was hij een konkelaar, een
valsch-objectieve laffe en futlooze alles-goed-prater; een z.g. slag-om-den-arm-houder,
een allemansvrind en een kwispelaar voor knecht en meester. Hij kende zoo goed
de straf, de paedagogische waarde der straf. Maar in zijn genegenheid was hij
vaderlijk-hartelijk, tegemoettredend en van een, zich steeds verinnigende, schoon
nooit opdringerige, vriendschappelijkheid. Ook zijn menschenkennis was vol fijne
vondsten en zeer ge-
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documenteerd en geobjectiveerd door veel ver-strekkende experimenten en een
breed-vertakt ervaringsterrein. Hij heeft alle soort varkentjes gewasschen en toch
bleef hij zich bewust van zijn geringe scheppingskracht als denker en schrijver.
Stylistisch had hij vele deugden, vooral: subtiliteit in nuancen-gevoel voor het woord;
besef van de psychische waarde der beeldende klanken, en een mooi gevoel voor
periode-rhythmiek, golving, daling en stijging van een zins-geheel. Deze herdrukken,
handelend over vele dingen, geven vaak 't bewijs van zijn journalistieke gaven. Maar
nog veel hooger dan zijn woord stond zijn menschelijkheid. Zijn stijl geeft nog maar
een pover deel daarvan terug. Zijn beteekenis als stylist is meestal zeer overdreven.
In de uiting was hij absoluut geen kunstenaar, veel meer een verstandelijk, fijnzinnig,
zeer ontwikkeld publicist, zonder oorspronkelijk uitdrukkings-vermogen. De groote
beeldende hartstocht-van 't-woord ontbrak en ook de scheppings-passie. Hij was een
voortreffelijk journalist, vatbaar voor de fijnste nuanceeringen in 't verstandelijke,
met zijn gevoel vatbaar voor hooge menschelijke ontroering. Hij ving nooit vliegen
op kale muren, en zijn verstand droogde zijn humeur niet uit. Hij begreep 't
spreekwoord: vossen met vossen te vangen, en toch, geen enkele beweging heeft
ooit rechtschapener man in haar midden geteld.

II.
Toen Dr. Alphonse Diepenbrock, op een artikel van Tak over de Czarkroning indertijd,
vlam had gevat, zond hij Tak een stuk waarin hij o.m. schreef: ‘.... wanneer ik u daag
voor het forum van al wat sints menschengeheugenis den ter aarde gerichten blik
voor den lijdenden en zwoegenden mensch zich omhoog te richten gedwongen heeft,
van al wat vast als teeken der godheid in sprakelooze schittering gestraald heeft,
door de duistere nachten: Al ware het dan nog duizendmaal ijdeler en nog
tienduizendmaal nutteloozer, toch wil ik zeggen dat ik de vergoding van wat men
nu volk noemt, en de materialistische miskenning van het geestelijke, van wiens
luister wij nog slechts zeldzaam van verre een enkele flauwe glans vermogen te
scheppen in de enkele manifestatiën van levensmagnificentie die de dalende zon van
Konings- en Keizersschap als afscheidsgroet zendt aan deze steeds glansloozer
wordende aarde, - toch wil ik zeggen dat ik de miskenning der goudgeworden Idee,
als ook van de groote mystieke emotie der volksbeweging haat en verfoei en daarmede
de leer waaruit zij voort is gekomen.’
Op deze, voor vele waarschijnlijk zeer gezwollen tirade - toch geen phrase voor
wie Diepenbrock kent, - antwoordde Tak met echt Tak'sche waardigheid, en ook met
een fijnheid van journalistiek stijlgevoel, kenmerkend voor den ganschen mensch.
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Hij schrijft: ‘Zoo ik een enkel kalm woord met u wil spreken ten aanhooren van
anderen, dan is het niet om met u op te gaan naar het forum waarvoor gij mij daagt,
hoezeer ik, met geene andere zonde dan socialisme beladen, daar niet met vrees
tegenover u zou staan. Maar dit forum is onvindbaar, zijne vertolkers zijn
ongemachtigde vrijwilligers, en wij zullen ons moeten vergenoegen met onze zaak
te leggen voor de menschen in wier midden wij leven, die - zoo er al een uitspraak
mag verlangd worden - de beschikbare rechters zijn. En evenmin zou ik geschreven
hebben om u op de vergissing te wijzen, die gij begaat - althans ik kon niet anders
lezen - dat aan het socialisme noodzakelijk eene materialistische wereldbeschouwing
moet ten grondslag liggen. Het is waar, dat de economisch-politieke school van
socialisten, die thans de talrijkste is, op zoodanige beschouwing der historie rust;
maar het socialisme als algemeen geestelijke beweging, en uit uwe laatste alinea
blijkt, dat gij in het algemeen zijne resultaten ducht als eene ramp, - bestaat ook
buiten die beschouwing om en zou - mocht gij het materialisme kunnen wegvagen
- zijn lot niet behoeven te deelen.
‘Het is juist met den strijd tusschen geest en materie dat het socialisme zich op
zijn eenvoudige manier wil bemoeien. Niet natuurlijk met den strijd zooals gij dien
bedoelt. Maar het socialisme ziet den geest der menschen die zonder de materie het
niet kan stellen, in tallooze gevallen die samen een regel maken, verdrukt en half
gesmoord onder wat in de samenleving het wanbeheer is. Geenszins is het doel van
het socialisme de materie ten troon te heffen, integendeel het wil haar doen dalen tot
de dienende rol, die de hare is. Thans legt de materie als het monopolie van enkelen
den geest der millioenen aan banden, om nog niet te gewagen van het andere lijden
dat zij hun veroorzaakt. Het socialisme wil de eenvoudige dingen van stoffelijke
zorgen regelen, zoodat niemand daarom knecht of heer zij, en eene vrijmaking der
menschen worde bereikt, die hun het klimmen tot een hooger peil mogelijk maakt.
Nu kweekt de materie trots, eigenbaat en misdaad: deze macht moet haar worden
ontnomen. Nu scheidt zij de menschen in vijandige groepen; dit kwaad mag zij niet
blijven stichten. Wel is het voor den enkele mogelijk om door afzwering der stof in
het geestelijke op te gaan; maar de massa's zijn onverbiddelijk onder den druk der
materie.
‘Juist omdat de mensch niet van brood alleen leeft, maar aanspraak heeft op ruimte
voor ontwikkeling van zijn geestelijke kiemen (als ik dat zeggen mag), aanvaardt
het socialisme den strijd niet tegen de materie, maar tegen hare macht over de
menschelijke samenleving. Van de door u onvriendelijk begroete sociologie verwacht
het daarbij eene stevige hulp. Want deze zoekt de waarheid omtrent de voorwaarden
van het samenleven der menschen, en ook hier kan slechts de waarheid vrij maken.’
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‘Gij verfoeit, zegt hij elders in zijn antwoord, ‘de vergoding van wat men nu volk
noemt’, ‘een uitdrukking die, nu zij werd vastgeknoopt aan mijn artikel over de
kroning van den Czar, mij wel aanspraak geeft op eenige opheldering, want van
vergoding ben ik mij niet bewust, en het verschil tusschen wat men nu volk noemt,
en wat men vroeger met dat woord aanduidde is mij, althans in dit verband, zeer
onduidelijk. Maar, wat erger is, gij ziet den luister van het geestelijke afglanzen uit
‘de enkele manifestatiën van levensmagnificentie die de dalende zon van koning- en
keizerschap als afscheidsgroet zendt aan deze steeds glansloozer wordende aarde.’
Dit is zeer klankrijk. Het komt er maar op aan wat men als glans ziet. Ware het tijd
van schertsen, ik zou zeggen: gij zijt met een schijntje tevreden. Maar inderdaad, ik
erken het gaarne, ik mis het orgaan om levenshoogheid te zien in de historie van het
Russische keizerschap, een theocratie vaak toevertrouwd aan de grofste bestialiteit.
Wel weet ik dat ik nu naar uwen zin niet genoeg abstraheer; maar ieder doet wat hij
kan, en deze contradictie blijft mij alle denken aan hoogheid en aan glans beletten.
‘Doch, het is niet de dynastie, maar de in den dynastischen luister zich
manifesteerende Idee, de ‘goudgeworden Idee’, die u dermate bekoort.
‘Wat kan nu deze ‘Idee’, zooals ze met u leeft, anders zijn dan de personificatie
van uw eigen denken, een deel van uw eigen wezen, zoodat gij u op haar beroepende,
u beroept op u zelven? Het is de heerlijkheid der oude tijden zooals gij ze ziet, maar
niet duidelijk maakt voor anderen.
‘Er is echter in den tegenwoordigen tijd veel ellende die onnoodig is, veel dat ons
rechtsgevoel hindert, en er is een toekomst die beter kan zijn. Mocht gij deze willen
bedekken onder de ijle beelden uwer verledensfantazieën dan komen wij in 't geweer.
We hebben hier met realiteiten te maken, waarvan afhangt of millioenen niet alleen
brood, maar ook de ontwikkeling, verstandelijk en zedelijk, kunnen erlangen,
waardoor zij betere en gelukkigere samenlevingsmenschen kunnen worden. Vrij aan
u en anderen om in zelfcomtemplatie die realiteiten te ontvlieden, maar dat is
individueel werk en negatie van het samenleven, van de wederzijdsche
hulpvaardigheid en van de liefde. Want een vruchtbaarder liefde zoeken wij dan die
voor de Idee die boven de deernis gaat. Ook uit ons denken en gevoelen is een Idee
ontstaan, als ik voor een enkele maal eens in dien trant mag spreken. Ook zij is voor
ons goud geworden.’
Dit sobere antwoord is toch zeer beslist.
De heer Wibaut, vriend en partijgenoot schreef een sympathieke inleiding bij het
boek, tevens den heelen ontwikkelingsgang van den politicus, journalist en
maatschappij-beschouwer schetsend.
IS. QUERIDO.
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Van en over mijzelf en anderen
Door Louis Couperus.
V.
Van Orlando's viooltjes, een geel damasten salon, en mijn spleen.
I.
In Maart, in Nice, krijg ik van Orlando een briefkaart met den Boog van Septimius
Severus, en daaronder geschreven:
‘Kom je niet wat bij ons logeeren? Je driedubbele kamer wacht je. Devotissimo,
il tuo Orlando.’
Orlando en Elettra hebben namenlijk de Quatro-Torre met het najaar verlaten en hun
appartement in Rome betrokken. Ze bezitten een huis in de Via Fontanella di Borghese
- vlak bij het Corso; beneden is het magazijn van een lijstenmaker; de pianonobile
bewonen mijn vriend en zijn zuster; dan zijn er nog twee étages verhuurd. Hoewel
het géen paleis is, en zelfs de bedienden het niet ‘palazzo’ noemen, is het toch een
mooi groot oud antiek huis, en is het appartement van de Orlandini's, ruim, zonnig,
en prettig bruin van tint.
In Nice brengt de lakonieke kaart van mijn vriend mijn gemoed in ontroering. Een
Italiaan is, als hij kalm is, héel kalm, en ge moet niet denken, dat iedere Italiaan
oogen rolt, heftige gebaren uitslaat en u verdrinkt in een vloed van woorden. De
oogen van mijn vriend rollen nooit, hoewel zij stadig vlammen als zwarte karbonkels;
zijn gebaren zijn nooit anders dan weinige en die
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krachtig gratieus; zijn woorden zoû ik wel dag voor dag kunnen tellen. Hij heeft het
Italiaansche flegma, iets geheel anders dan het onze, Hollandsche, ook al traditioneel.
Zijn geïllustreerde briefkaart nu is heel flegmatiek, maar brengt mijn gemoed in
ontroering. Ik ben dol op Rome, dol op mijn vriend, en ik hoû heel veel van zijn
zuster. Maar ik kan - om verschillende redenen - Nice op dit moment niet goed
verlaten. Mijn eerste impulsie is dan ook een briefkaart terug te zenden met een paar
woordjes van spijt.
Maar nu zijn het de duiveltjes in me, die zich verdringen en aan de ooren van
redelijkheid en verstand allerlei machiavellistische betuigingen houden, dat ik me
heusch niet verbeelden moet onmisbaar te zijn in Nice. Dat ik best gaan kan, hoor,
voor een paar weekjes. Ik laat de duiveltjes praten, antwoord ze niet, en draag mijn
zaak voor bij de hoogste macht in mijn huis. Mijn vrouw, doodsbang, dat ik mij in
Maart in Nice - als het regent en de saison smacht om te eindigen - heel erg vervelen
zal, praat met de duiveltjes meê, zoo dat ZIJ het eigenlijk is, die den doorslag geeft.
Ik schrijf aan Orlando een briefkaart terug, in het Hollandsch:
‘Gigi is overmorgen-avond bij je.’
Daar hij ‘Dionyzos’ leest en herleest, is er geen twijfel, dat hij dit eenvoudige zinnetje
wel zal begrijpen, en ik mijn bed gespreid zal vinden.
Het stortregent als ik wegreis, het stortregent in Genua, het stortregent door,
gedurende heel mijn reis. Ik kom te Rome aan, in een stortregen, met twee volle uren
vertraging. Er is niets, dat mij zoo moê en ziek maakt als regen, stortregen twee
dagen door. Het is twee uur in de nacht. Het zoû dolheid zijn als Orlando mij op zoû
wachten aan het station, geheel dat station vochtig en klam van regen. Het zoû dolheid
zijn als Orlando hier twee uren op mij gewacht had.
Ik verwacht hem ook niet, geen oogenblik. Ik stap uit; zoek een facchino voor
mijn bagage, en loop in de armen van een langen vent, dien ik, om zijn regenjas en
een nieuwe pet, niet dadelijk herken. Ik heb even een lichten schrik als die lange vent
mij in zijn armen drukt en door een natte snor heen mij zoent op linker- en
rechterwang.
- Mijn Gòd, Orlando, ben je gek, in dit weêr hier op me te wachten!
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- Het is niets, het is niets, niveleert Orlando alles, wat zeker heel onaangenaam moet
zijn geweest. Ga meê, naar het rijtuig; geef mij je bulletin voor je bagage....
Hij voert mij buiten het station, als iets heel precieus’, dat vooral niet nat mag
worden, en verdwijnt dan met een facchino en mijn sleutelbos, om voor mijn koffers
te zorgen. Ik ben in het rijtuig gesprongen, en hoor door den stortregen heen, ruischend
op de kap, een welbekende stem mij roepen:
- Buona sera, signorino, welkom te Rome!!
- Mijn God, Giulio, ben jij het??
- Ja meneer, de signor Orlando had mij besproken, om u af te halen van het station.
Niemand mag u halen dan ik!
- Maar het is toch niet je mooie karretje?
- Neen, meneer!
- En niet je mooie paard?
- Neen meneer, dàt niet: maar toch een goèd karretje en een goèd paard.
- Maar Giulio.... ben jij het wel zelf: jij, in den regen?
- Ja meneer: ik ben het zelf, hoor. In den regen. Niemand mag u halen dan ik!
- Beste Giulio.... ik dank je wel, hoor!
Even uitleggen waarom mijn verbazing. Giulio Ardenti is mijn lijfkoetsier te Rome,
met wien ik tal van uitstapjes deed. Giulio is eigenaar van zijn spulletje: een keurige
victoria, en een prachtig paard, en op zijn tuig en zijn rijtuig blinken overal nickelen
initialen: G.A. Giulio is een soort swell-koetsier, en als het regent, spant hij gewoonlijk
uit en gaat slapen, of het dag is of nacht. Als een cliënt Giulio niet aanstaat, murmelt
hij met geschoren lippen: occupato, of hij wijst met de zweep naar een collega, dat
die zoo een mijnheer wel rijden wil. Giulio draagt fluweelen vesten, en veel ringen
aan zijn vingers, en heeft meestal een bloem in zijn knoopsgat. En deze zelfde Giulio,
de grootste swell aller Romeinsche vetturini, heeft zich verwaardigd, om, wat hij
nooit doet, in den regen te stationeeren, ten einde mij op te wachten!
- Maar niènte, signorino, verdedigt Giulio zich. Ik ben tevreden u te zien! (Dat
klinkt in het Italiaansch heel anders). Ik ben ook niet nat geworden. Het paard ook
niet: we hebben onder den kap kunnen schuilen. We hebben glaasjes warmen wijn
en punch gedronken: de signore Orlando en ik. U ziet, er zijn geen rijtuigen.
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De trein is twee uur te laat. Wat had u moeten doen, als de signore Orlando mij niet
had besteld. Ik ben heel tevreden u te zien. Maakt u het goed? Als het mooi weêr is,
gaan we naar Frascati? En zelfs verder, naar Subiaco?
- Waar je maar heen wilt, Giulio....
Daar komt Orlando, met de facchini en twee koffers, een groote en een kleine. De
groote helpt Giulio op den bok te doen hijschen; de kleine slepen zij in het bakje;
Orlando springt er in en Giulio rijdt weg. De stortregen ruischt over den kap en zeker
ook over Giulio....
- O Gigi, ik ben zoo tevreden, dat je er bent! zegt Orlando, met een arm om mij
heen.
Ik laat mij een beetje bederven, want ik ben doodmoê en ziek, van dien regen. Het
karretje, dat Giulio zeker geleend heeft van een armeren collega, slingert en botst
over het Romeinsche plaveisel, maar de koffers blijven onwrikbaar tot de Via
Fontanella di Borghese. De portier staat aan de deur van het huis. Het is Icilio, een
gewezen carabiniere, op leeftijd, maar nog stram militair.
- Buona sera, signorino... o, ik ben zoo tevreden u te zien!
Ik bedank Icilio, en schudt Giulio zijn doornatten klauw. Daar komt de knecht,
Salvatore, de trap af, met Vico, den kleinen chauffeur, om mijn koffers naar boven
te zeulen. Ze beweren allebei, dat ze allertevredenst zijn mij te zien....
Orlando voert mij naar boven, blij, dat zijn precieuze vriend maar heel weinig nat
is geworden. De deur van het appartement staat open, en Elettra verschijnt, met
juichkreet, en wijde armen uit wit flanellen peignoir.
- O lieve Gigi, lieve Gigi, wat ben ik tevreden je te zien!!
Elettra's schelle sopraan heeft het mannelijke choor overgalmd, maar nu valt ook
het vrouwelijke choor, bestaande uit Pia en Brigida in, en galmen zij mij toe, dat zij
tevreden zijn mij te zien. Aangenaam gestemd, door de algemeene tevredenheid, die
mijn komst in dit doornatte Rome verwekt, laat ik mij door Orlando, Elettra, Salvatore,
Pia, Vico, Brigida ontdoen van overjas, hoed, handschoenen, den wandelstok, die
mij altijd vergezelt, en betreed ik het geheel verlicht appartement.
- Arme, lieve Gigi! juicht Elettra vol mededoogen. Je zal wel dóodmoê zijn!! Wil
je wat eten? Ik heb koud vleesch, pâté, taart.... Of wil je warmen bouillon? Je kan
alles, àlles hebben?!

Groot Nederland. Jaargang 8

389
Ik betuig, dat ik wil hebben: veel warm water om mij te wasschen, en dan thee, met
taart. Ik heb niet gegeten, maar ben over mijn honger heen. Salvatore heeft mijn
kamer - de driedubbele - laten stralen van electriesch licht en Orlando en Elettra
voeren mij binnen aan arm en hand.
Een zoete, innig geliefde geur doet mij even aangenaam aan. Maar hoewel ik iets
vermoed, zie ik niet dadelijk. Mijn oog staart verrukt door de wijdte van mijn verblijf,
een ruime zaal, die door schutten of liever beschotten in drieën verdeeld is: in het
midden verrijst een reusachtig, antiek notenhouten bed; en ter eene zijde is een cabinet
de toilette, waar ik zooveel kan plassen als ik wil, zonder iets nat te maken of te
bederven; ter andere zijde bevindt zich een schrijftafel, heel groot en ruim, daar ook
Orlando en Elettra eischen, dat ik bij hen romans schrijf.
Nooit en nergens heb ik zoo een verrukkelijke kamer bezeten als deze Italiaansche
zaal, met haar drie beschotten. Voor de drie vensters hangen blauw fluweelen
gordijnen, oud, maar gezellig van plooi en van kleur.
Nu treft de innig geliefde geur mij meer en meer. En ik zie op de schrijftafel, bij
grooten kristallen inktkoker een groote kristallen schaal vol viooltjes. Vol van die
kleine, nederige, donkerpaarse, in den avond bijna wegsomberende, in het electriesche
licht bijna niet onderscheidbare viooltjes, de viooltjes, die zoo geuren. Ze zijn mijn
passie, die viooltjes. Ze zijn mijn liefste bloemen. Ik hoû van àlle bloemen, maar het
meest van viooltjes. En ik herinner me nu, op eens, dat ik eens met Orlando over
viooltjes heb gesproken, en heb gezegd, dat....
Maar ik zie nu, dat ook op de tafel, op de drie tafels, drie schalen vol viooltjes
staan. En terwijl ik al uitroep, onderscheid ik nu heel goed op mijn waschtafel, mijn
toilettafel, mijn nachttafel, op alles wat maar tafel, console, schoorsteen is, viooltjes
en nog meer viooltjes!! Elettra begint luid te lachen, omdat ik het nu eindelijk zie.
Orlando lacht meê, en ik zeg:
- Maar ben je nu dòl geweest, Elettra, om zoó veel viooltjes te zetten....
- Ik ben het niet geweest! verdedigt Elettra zich.
- Ben jij dan zoo dòl geweest, Orlando?! verwijt ik. Om overal viooltjes te zetten?
- Je hebt me eens gezegd, zegt Orlando; dat viooltjes je liefste
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bloemen waren. Maar dat je van éen viooltje niet hield, dat het massa's van viooltjes
moesten zijn....
Hij wijst in het rond met breed gebaar en eindigt:
- Ecco....!!
Ja, ik zie het. Viooltjes overal! Massa's van viooltjes!
En terwijl ik mij eindelijk - ze zijn op Orlando na allen weg - begin uit te kleeden
en te wasschen, verwijt ik nog, mijn hoofd dompelend in de groote kom:
- Dwaas, die je bent!
Hij lacht en gooit hout op het vuur, dat met groote vlammen opleekt. Buiten, tegen
de ramen, stortregent het.
- Wat moeten ze denken van je! verwijt ik, zalig plassende in het water.
- Wat ze willen! zegt Orlando kalm.
Salvatore komt binnen, met thee en taart. Ik denk die in mijn bed te nuttigen, en
Orlando, bang voor mijn teêre gezondheid, dringt er zelfs op aan, dat ik dit doe. Ik
strek mij in bed uit en lig in schaduw van blauw fluweelen gordijnen. Orlando bereidt
mijn thee en zit op den rand van mijn bed, terwijl ik van de taart snoep en daarna
drink.
En nu geloof ik niet, dat ik niet woorden u weêr kan geven de voluptueus zacht
blij weldadige stemming, die dit alles geeft:
Rome, drie uur in den nacht, stortregen buiten, maar ik in mijn driedubbele zaal,
in mijn groot bed in blauw fluweelen schemer, met mijn thee en mijn taart, en Orlando
kalm en blij op den rand van mijn bed....
En overal, overal, overal neêrgezet al die viooltjes.... al die viooltjes....

II.
Wij, vertellers, geven wij wel ooit den indruk, dien wij geven willen?
Zoû ik u hebben doen voelen iets van de charme van dien eersten Romeinschen
nacht?
Ik vrees van niet.
Ik heb het in eenvoudige woorden getracht, ik had het in somptueuzer stijl kunnen
trachten te doen, maar misschien met even weinig succes.
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Ik heb het vette morgentje gedaan, zoo als we in Frankrijk zeggen, en lig nog altijd
te bed. En buiten regent het steeds.
Het regent, het stortregent. Orlando heeft, aan mijn bed, met mij ontbeten en ik
vind geen reden om op te staan. Hij is weg, als er geklopt wordt en Salvatore binnen
komt, in een overjas, die ik vaag herken, een hoedje in de hand.
- Signorino.... ik moet uit voor boodschappen, en kwam vragen of u ook wat heeft
te doen.
- Neen Salvatore, ik heb niets noodig!
- Herkent u die overjas, signorino?
Ja, ik herken mijn oude winterjas, die ik verleden jaar Salvatore heb vereerd.
- Ik draag hem met wat een pleizier, zegt Salvatore. Hij is zoo warm, vooral als
het regent. En ziet u, hier....
Hij opent de jas, en keert de binnenzak, aarzelend.
- Wat, Salvatore?
- Hier, in de zak, staat uw naam. Ik draag uw naam juist op mijn hart. Ik heb uw
naam maar niet uitgetornd.... Het mag toch wel, niet waar....
Ik ben een beetje ontroerd.
- Beste Salvatore.... breekt mijn stem. Maar ik toon nooit veel mijn emotie, en
voltooi luchtig:
- Maak, dat je nooit wat met de politie krijgt te doen in mijn jas, want anders krijg
IK moeilijkheid om jou!
Hij lacht om de gedachte. Nonsens, het was maar een grapje. Ik lig weêr alleen
en het regent. Het stortregent, altijd door.
Ik ben wel uitgerust, maar voel mij - waarom toch? - heel treurig. Het is denkelijk
om den regen. Ik voel mij diep melancholiek. Ik bedenk, dat ik éens dood ga. Dat
ik, vóor ik dood ga, oud en ziek zal worden en misschien alleen zal zijn. Dat alles,
iedereen dood gaat. Ik bedenk mij, dat die beste Orlando, zoo heerlijk kalm, zoo
mooi, zoo gezond, en zoo een lieve vriend voor mij, eens.... éens zal sterven! Dat
Elettra zal sterven. Dat iedereen sterft. Dat alles voorbij gaat. Alles.... Mijn vuur
brandt, mijn kamer is heerlijk regenmorgen-dommelig om mij heen, en toch grauwt
het rondom mij van melancholie. De viooltjes, door Orlando voor mijn slaap
verwijderd, - opdat Gigi niet in viooltjesgeur sneven zoû - heb ik weêr binnen laten
brengen, maar verwelken al, en slaken hun laatste aroom, bitterder en navrant. Ja,
éens
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ga ik dood, gaan wij dood, eindigt alles, alles, alles! Waarom zal ik geleefd hebben?
Ik heb eenige boeken geschreven. Niemand leest ze meer, als ik dood ben: romans
leest men niet meer; over vijftig jaar worden geen romans meer geschreven. Litteratuur
is ouderwetsch. Ik woû, dat ik de uitvinder was van een aeroplan, of zelfs maar van
een praktische motor. Maar ik weet niets van motoren af. Ik heb niets gedaan dan
wat boeken geschreven. En eenmaal ga ik dood.... Mijn leven is heel nutteloos
geweest, maar ik hecht er toch aan: ik hoû van allerlei menschen, ik vind allerlei
dingen mooi, en ik heb mij soms dòl geamuzeerd, in het leven, als op een Carnaval.
Ik heb heel veel mooie, lieve en amuzante souvenirs. Ik heb ook veel verdriet gehad,
maar dat is lang geleden.... In mijn leven is heel veel goeds. Nu wel geen groote
dingen, maar veel lieve, kleine dingen. En ik hecht aan mijn leven, en eenmaal wanneer? - is het weg en gedaan, en ga ik dood, en gaat iedereen om mij heen dood:
Orlando, eens, zal sterven!
Ik lig in bed in een stemming der diepste melancholie, als Orlando binnen komt.
- Staat Gigi van daag niet op? schertst hij.
- Mijn scheerwater is koud geworden, verdedig ik mij slap.
Hij ziet het dadelijk, aan mijn oogen; hij hoort het dadelijk, aan mijn stem.
- Wat is er, Gigi?
- Niets....
- Jawel. Kom, zeg, wat er is. Is het omdat het regent?
- Ja....
- Nu kom, wat is dat nu. We blijven gezellig thuis.
- Ik had naar het Forum gewild.
- Niet aan denken vooreerst. Het zal een moeras zijn. De Palatino ook. De Via
Appia ook. We blijven gezellig thuis.
- Ik had met Giulio gewild naar Frascati.
- Niet aan denken, herhaalt Orlando. Kom, Gigi, wat is er nu toch?
Ik kan hem toch niet zeggen, dat ik treurig ben om de gedachte, dat hij eéns zal
sterven! Ik kàn het niet: ik moet wel wat liegen en draaien.
- Ik kàn niet tegen regen, Orlando.
- Kom Gigi, wees nu wat flink. Sta op. Ik zal bellen om ander water.
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Ik blijf slap als een vâdoek liggen, turen naar den regen. Maar nu heeft Pia ander
water gebracht en nu wordt het ernst. Orlando heeft mijn veiligheidsscheermes - o
Gillette, weldoener der menschheid, die zich scheert! - in een geschroefd, en zegt:
- Kom Gigi.
Hij trekt langzaam, maar gestadig, mijn dekens weg. Mijn kussen weg onder mijn
hoofd.
- Kom nu, Gigi. Via!! Sù!!!
Ik ben opgestaan en scheer mij, voor ik het weet. Maar ik zeg hem, dat hij nù weg
moet gaan. Bij mijn morgentoilet kan ik niemand dulden.
Hij zal mij wachten in den kleinen salon.
- Arme Orlando! denk ik, mij scherende. Hij sterft eenmaal.... Als ik.... Als allen....
Als alles.... Het gaat alles, alles weg....
Onderwijl kleed ik mij, met zorg. Salvatore heeft mijn koffers uitgepakt. Alles
ligt mij voor de hand.
Eenmaal is alles weg.... gedaan.... dood.... dood.... dood!
Ik voel mij zwaar van diep melancholieke smartelijkheid.
Wij kunnen dezen dag wel weêr beginnen, maar....
Eenmaal is àlles.... en iedereen dood....
Een reusachtig: WAAROM?? wervelt voor mijn droefgeestigen blik, als ik bij
Orlando den kleinen salon binnenkom. Hij ligt, lui, rustig, harmoniesch, als HIJ slechts
kan liggen, op een rustbank, rookt en leest de morgencouranten.
Nu richt hij zich op en moet ik vertellen, van Nice.
Elettra komt binnen. Ik praat druk, van Nice. Ze luisteren beiden toe. Ik amuzeer
ze met mijn verhalen. Ze lachen, we zijn heel vroolijk. Salvatore brengt
Vermouth-Americano, en zouten bollen. Ik vertel, vertel stéeds door, vertel van het
Carnaval; ze schàteren van het lachen, Orlando sonoor brons, Elettra schel als goud.
Onderwijl is géen oogenblik de gedachte uit mijn denken....
Dat éenmaal.... Orlando zal sterven....
Hij zal ziék worden, als iedereen.... of een ongeluk met de automobiel krijgen, een
héel stom ongeluk: een toeval, of....
De mogelijkheden wisselen voor mij, als in een cinematograaf: onderwijl vertel
ik door.
Elettra lacht, Orlando lacht!!
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III.
Ik KAN mijn melancholie niet verdrijven. Maar het stortregent, stortregent dan ook
door. Ik ga dien middag met Orlando, ook al stortregent het, thee drinken bij Aragno.
De thee van Elettra is tien maal beter en fijner, maar de koekjes bij Aragno zijn goed,
en het is er altijd amuzant: ik ben altijd tevreden als ik in dien grooten, benauwden
salon van Aragno zit.
Maar na Aragno is er van flâneeren op het Corso geen sprake: we haasten ons naar
huis.
In een stortregen. Gelukkig, het is vlak bij.
Orlando is een beetje wanhopig.
- Gigi, we moeten het THUIS vinden, hoor. Het spijt me, dat het zoo regent...
Hij verontschuldigt zich, om Rome's Maartsch klimaat.
Nu is het THUIS ook heel gezellig,.... omdat het bij Orlando is. Maar eigenlijk is
de eenige, wat WIJ gezellige kamer noemen, de mijne, met de drie beschotten.
En is hùn kleine salon.... NIET gezellig.
Zij voelen daar niet voor.... voor meubels, mollige stoffen, mooie dingen
harmoniesch om je heen.
Als Orlando maar lang uit kan liggen, is hij tevreden.
Als Elettra maar zit aan een tafel, bij een lamp, op een rechten stoel, is zij tevreden.
Maar ik niet. In een hôtel kan mij niets schelen. Ik schik mij in iedere kamer. Maar
thuis moet het alles om mij mollig samensmelten, of ik hoû het thuis niet uit.
Ik prefereer Aragno's benauwd, groot, ruim, amuzant lokaal boven Elettra's kleinen
huiselijken salon. Afschuwelijk!!
MIJN kamer is heerlijk, maar.... de beschotten zijn MIJN inventie: de oude, blauwe
gordijnen heb IK op den zolder gevonden.
Nu zitten wij bij elkaâr, den volgenden dag, in den kleinen salon.
Dien ik niet gezellig vind.
En buiten stortregent het.
Een idee flitst plots door mij heen.
- Elettra! Orlando!!
Ze kijken beiden op.
- Ik vind deze kamer NIETS gezellig!
Zij schrikken.

Groot Nederland. Jaargang 8

395
- Wat zoû je dan willen, Gigi? vraagt Orlando, teeder en angstig.
- Wat ik zoû willen? Dat zal ik je zeggen. Jullie grooten salon, dien jullie altijd
gesloten houden, gaan inrichten met al de dingen, die boven op zolder staan!!
Elettra is hevig geschrokken.
- Maar Gigi, dat is een heèl werk!
- Voor van middag! zeg ik autoritair. Een beetje schoonmaken, en dan gezellig
inrichten. Jullie hebben prachtige dingen, op zolder. O, dat gele damast, in dien
koffer!
- Wat wil je er meê doen, Gigi? vraagt Orlando geïnteresseerd.
- Den heelen salon meê behangen!!
Zij zijn beiden geëlectrizeerd. Elettra vindt het eigenlijk een vreeslijke rommel:
schoonmaken, meubels halen van zolder, waar zij jaren en jaren staan, omdat sedert
jaren die groote salon niet gebruikt werd.
- Het zal een prachtige en te gelijk ‘gezellige’ kamer worden! dring ik aan. En
Orlando heeft mij gezegd, dat wij, omdat het regent, het THUIS moeten vinden. Welnu,
wij vinden het THUIS! En installeeren den grooten salon!
Blikken gaan over en weêr tusschen Orlando en Elettra. Ik begrijp die blikken.
Broêr en zuster beduiden elkaâr, dat Gigi, die nu toch zoo aardig was om heelemaal
van Nice te komen en te blijven logeeren, geamuzeerd moet worden, wil de verveling,
zijn groote kwaal, hem niet al den tweeden dag van zijn verblijf overmeesteren. Want
het regent, het regent steeds door: aan Giulio of de automobiel is niet te denken; de
Romeinsche ruïnes, door Gigi hartstochtelijk bemind, zijn verzonken in
ondoorwaadbare moerassen, en niet te bezichtigen, de muzea zijn kil en griezelig....
- Gigi, zegt Elettra ernstig; als Orlando het goed vindt....
- Natuurlijk, valt de heer des huizes dadelijk in.
- Mag je doen wat je wilt, hoor Gigi, al haal je het heele huis onderste boven.
Zoo gezegd, zoo gedaan. Een emotie gaat door het huis. De bedienden worden
verwittigd. We zullen zelfs heel eenvoudig lunchen, want Brigida helpt meê. De
groote salon wordt geopend, bezichtigd. Het is een leêg vertrek, met drie vensters
en maakt pendant met MIJN groote kamer. De meiden gaan aan het schoonmaken
van houtwerk en van ramen. Elettra, Orlando en ik gaan onderwijl met Salvatore en
Vico naar den zolder. De portier Icilio zal
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om het kleine behangertje zenden, die wel eens karreweitjes doet. Dadelijk komen
bij de signore Orlandini.
Op den zolder kletst de regen, over het dak. Daar staan meubels, toegedekt onder
lakens. Daar staan koffers en kisten. Vroeger, toen hun ouders leefden, was het alles
grootscheepscher; Orlando en Elettra hebben veel vereenvoudigd, omdat zij
eenvoudige menschen zijn. Ik wijs op de kist, die ik me van vroeger herinner.... Ik
heb hier al rond gescharreld, op dien verrukkelijken zolder, vol dingen. Ik heb er
verleden jaar het oude blauwe fluweel voor mijn kamer gevonden.... Daar vinden
wij het gele damast!
- Maar Gigi, het is heelemaal òp! roept Elettra uit. Ik herinner mij, dat mama
vroeger, jaren geleden, het al van den salon àf heeft laten halen, omdat het verteerd
was, en door mot opgegeten, en dat mama een frisch papier prefereerde.
- Het is prachtig! roep ik uit en haal de banen geel damast uit.
Het is inderdaad prachtig: een vorstelijke stof. Het is geelgroen zijden damast, een
patroon Louis XV, en het is geheel doorweven met een verganen gouden draad, die
er overal aan een gulden weêrschijn laat hangen. Het is oud, oud, als ik geen stof
ooit in handen voelde, en het staat stijf op den grond, in mijn handen. Het is heel erg
versleten, verkleurd, verschoten, vergaan, en het is prachtig: het is oud goud. Ik vraag
borstels, fijne borstels, en borstel het zelve af. Orlando helpt mij, bang, dat Gigi zich
te veel vermoeien zal of zijn nagels zal breken. Ik borstel met Orlando het gele
damast, en Salvatore daalt er meê, in voorzichtige armen, omlaag. In den leêgen
salon staat de behanger al te wachten.
Het is een overheerlijk werk. De bedienden zijn vol ijver en beweren, dat de
signorino Gigi maar altijd iets weet te verzinnen. Ik laat het damast opspannen tegen
de muur, met kleine vergulde spijkertjes. Het werk vliegt. De behanger aan den eenen
kant; Vico aan den anderen; Salvatore ter derde zijde, allen met banen damast ter
hand op ladders en trappen, banen damast, die telkens dreigen aan rafel en rag te
scheuren. Het doet er niet toe: het is om het effect. Het werk vliegt. Ik vind, stil voor
mij, de moeder van Orlando en Elettra een Vandale. Om zoo een salon af te takelen,
omdat het behang gesleten was; om zulke warme kleuren te verbannen in kisten op
zolder.
Stel je voor, dat zij het wèg hadden gedaan!
Met Pia er, Brigida, haal ik de oude, maar geel brokaten
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gordijnen uit. Het is maar op te hangen: de gouden stokken zijn er. Het is alles zoo
oud, zoo oud, dat ik éen oogenblik iets begin te begrijpen van Mama's Orlandini
vandale-daad. Toch wil ik den moed niet laten zakken. Ja, de salon wordt prachtig.
Wij lunchen haastig, met wat macaroni en vijgen. Ik gun mij geen tijd om te eten.
Wij werken dien dag, en den volgenden, koortsig, koortsig door. Oude tapijten
heb ik gevonden; een antiek Renaissancekabinet uit de vestibule laten over verplaatsen
in den gelen salon. O, die heerlijke zolder! Ik vind een ouden divan, gele brokaten
stoelen, gebroken Venetiaansch glaswerk. Ik haal alles naar beneden. Ik ga even uit
en bestel palmen. Ik schik de gebroken Venetiaansche vazen zóo, achter de palmen,
dat het vonkelt en niet meer kapot lijkt. Het is alles meer een décor, dan een salon.
Wat doet het er toe, als het toch stortregent, en Gigi geamuzeerd moet worden. Tegen
den avond is alles klaar. Daar de electriciteit niet geïnstalleerd is in den grooten salon,
zend ik uit om kaarsen. Zelf wip ik nog even naar een bontwerker, en koop twee
witte berenhuiden, die ik Orlando en Elettra vereeren wil. Bloemen heb ik besteld.
- Van avond, zeg ik; moeten we den gelen salon inwijden. Maar niet zóó maar,
gewoon-weg: we moeten ons verkleeden.
Goede Orlando, hij vindt alles goed. Elettra is, hoewel zij mijn salon een rommel
vindt, geïmpressioneerd door het effect. Ik vraag haar alle zilveren kandelaars, die
ik weet, dat zij in haar kasten heeft. Brigida zal ze haastig wat poetsen.
Alles gaat vlug, vlug en koortsig.
- Orlando, IK zal je kleeden, niet waar? zeg ik. En Elettra, doe jij je Dogaresse-japon
aan?
Ik herinner mij dat kostuum van een bal-costumé.
Elettra belooft het te zullen aandoen.
Wij dineeren NIET; wij hebben te veel te doen. Maar wij zullen in den gelen salon
van avond soupeeren!! Heerlijk idee!
Voor ik mijzelven kleeden zal, voor ik Orlando vermommen ga, schaar ik den
opgetogen bediendenstoet om mij heen, en beveel kaarsen op te steken. Stel u nu
voor, in het zachte weifellicht van misschien vijftig kaarsen, - niet meer - een heel
grooten geel damast behangen salon, met geel damasten divan, en gele stoelen, met
antiek kabinet, met overal wulpsche draperiën, voluptueuze kussens, nòg voluptueuzer
ijsbeerenhuiden, met palmen
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en gele rozen en daartusschen door vònken Venetiaansch kristal. Eéne doezeling van
gouden, gele tinten.
Het is de prachtigste kamer, die ik ooit heb gezien, en de bedienden, die mij vol
pret helpen, vinden het in ernst ‘magnifico’.
Het is ook heusch zóó mooi geworden, als ik niet had durven denken. Het is
misschien geen kamer, maar een geslaagd décor.
Nu ga ik Orlando kleeden.
- Beste Gigi, zegt Orlando teeder, en een beetje voor zichzelven angstig; wat ga
je in Godsnaam met me uitvoeren!
- Ik ga een roover van je maken, zeg ik. Een pràchtroover!
Salvatore heeft al wat ik verzameld had in Orlando's kamer gebracht. Het is een
bruin fluweelen korte broek, beenwindselen, een heerlijk vuil zijden hemd, met groen
fluweelen bretels en een blauw fluweelen buisje, een rooden doek, een groote slappe
vilten hoed met een veer: de tinten zijn heerlijk vies en groezelig, en Orlando, die
zich goedig laat mommen, ziet er in dit alles uit als van brons, met zijn vroolijke,
vlammende, glimlachende, om Gigi geamuzeerde oogen.... een bronzen roover, door
wien gaarne iedere vrouw beroofd zoû willen worden!
Maar de deur gaat open, en Elettra schrijdt vorstelijk binnen, héel mooi in Nijlgroen,
scharlaken en wit satijnen toilet, met gazen pofmouwen, en àl haar diamanten. Zij
heeft zich heel goed gekapt, met parelsnoer en aigrette. Zij ziet mij stralend en
onderzoekend aan.
- O, Elettra, riep ik uit. Je bent heerlijk! Verrukkelijk!!
Broêr en zuster bewonderen elkander.
- Maar jij, Gigi? roept Elettra nu uit.
- Wacht! zeg ik. Ik ben dadelijk klaar. Roover en Dogaresse, gaan jullie nu vast
zitten in den gelen salon....
- Maar Gigi, zegt Orlando; kom gauw! Want we zullen als gèkken met ons beiden
op je zitten wachten in je gelen salon!
De bedienden zijn in extaze. Ze vinden zoo wel hun meester als hun meesteres
prachtig, en ze zijn ook prachtig!
- Dan geef ik onderwijl orders voor het souper, zegt de Dogaresse practiesch.
Buiten stortregent het, maar binnen is alles vroolijk, gezellig, warm van tint en
prettig. Ik ben heel opgewonden. Ze willen allen weten, hoe ik mij zal kleeden, en
Pia, arglistig, vraagt of ze me niet helpen moet aan mijn kostuum.
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- Neen, ik heb niemand noodig! zeg ik. Binnen een kwartier kom ik binnen. Zorg
maar, dat het souper goed is: want ik rammel nu van den honger.
Het is tien uur en buiten stortregent het. Mijn costuum? Het berustte al onder
Elettra's hoede, en dien morgen heb ik het gezocht en gevonden. Toch heeft nòch
zij, nòch wie ook er aan gedacht, dat ik een kostuum ten huize Orlandini had. Mijn
pierrot zal dus een verrassing zijn. Het is een pierrot van wit satijn met rood fluweelen
knoopen, ik doe wit satijnen schoenen met rood fluweelen rozetten aan en een zwart
kapje over mijn kruin. Ik heb mij poeierwit geblanket en mijn oogen heel blauw en
pervers gebistreerd, en de wenkbrauwen verlengd aangestreken. Nu neem ik mijn
guitaar....
‘Bonjour, madame la lune!’
Zingende kom ik binnen, door de schare heen der bedienden, allen vroolijk van
humeur om signorino Gigi. Roover en Dogaresse rijzen op, om den pierrot te
verwelkomen.
Ik zit op een stapel kussens te tokkelen, midden in den salon. Orlando ligt ook
over den grond op een ijsbeerhuid. Zijn blauw fluweelen buis, dat te nauw was, is
gekraakt over den rug, maar het effect van zijn zijden hemd, dat er uit bouffeert, is
des te realistischer. Alleen Elettra is waardig, gezeten op den divan. Zoo blijven onze
houdingen, als Salvatore en Pia ons bedienen, borden en glazen neêrzettende op lage
tafeltjes tusschen ons. Ik geloof, dat alleen Italiaansche bedienden met die mengeling
van familiariteit, respect en zachte vroolijkheid hun meesters, die eens dwaas doen,
zoo kunnen bedienen. Elettra heeft gezorgd voor een heerlijk souper. Broodjes met
kaviaar, patrijzen in gelei; haas, waar ik dol op ben; compôte, taart, ijs, bonbons en
allerlei zoetigheid. De roover laat Champagne-flesch na flesch ontknallen, en
plotseling zeg ik:
- Orlando, ik kan niet genieten, als je ze allemaal niet meê laat drinken.
Hij aarzelt, Elettra ook.
- Het is heusch bederven, Gigi, zeggen beiden.
- Toe, laat mij ze dan nu maar bederven!
Ik klap in de handen, en roep ze allemaal binnen. Brigida, Pia, Vico en Salvatore.
De roover Orlando schenkt vier coupe's in en ik verzamel ooft, taartjes en bonbons....
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Dankbaar verwijdert zich het personeel.
Zie je, dit is nu pas gezellig. Bedenk, dat het buiten STEEDS STORTREGENT! Maar
binnen is het gezellig, mooi, lekker en lief. Elettra, hoewel waardig, is vroolijk van
humeur; Orlando, steeds onverstoorbaar kalm in luie houding, is een dot van een
kerel, en de Champagne was zoo heerlijk, en er waren gesuikerde kersjes, die smolten
in je mond....
Ik moet verhalen doen, van Nice, en praat druk; zij lachen beiden. Plotseling....
Plotseling komt het over mij, onweêrhoudbaar, als een kil spook. De gedachte in
en òm mij:
Dat éenmaal - wanneer het ook zij - alles en iedereen dood gaat. Eindigt, vergaat,
verdwijnt.
Dat Elettra zal sterven, dat Orlando zal sterven, IK zal sterven.
Dat, hoe vroolijk wij hier ook bij elkander liggen en zitten en Champagne drinken,
en lekkere zoete dingen eten tusschen gele rozen en kaarsen in een salon, dien wij
vlug in twee dagen timmerden in elkaâr.... over eenigen tijd - wanneer? - àlles gedaan
zal zijn en wij àlle drie dood zullen zijn....
Maar ik laat niets merken van die gedachte.
En praat door, en drink door, en plotseling krijg ik wroeging en kniel voor Elettra
neêr en zeg:
- Elettra, heb ik je èrg veel last bezorgd met al mijn dwaasheid?
- Ma ché dwaasheid!? zegt Orlando.
En Elettra, de spitse vingers aan mijn slapen gelegd:
- Lieve Gigi, heusch, zoo veel last was het niet. Dank zij jou, zijn wij alle drie
vroolijk, en gezellig bij elkaâr, in een mooi vertrek....
Ja.... maar wij stèrven eenmaal!
Dat vergeet zij, Elettra!
En daar denkt mijn bronzen, mooie Orlando ook niet aan!
Ik alleen denk er aan, ik, de pierrot Gigi!
Ik denk er zoo dikwijls aan....
In allerlei omstandigheden....
O God.... éenmaal is het gedaan....!
En ben ik dood.
En is alles, wat ik lief heb gehad, wèg, en dood, en gedaan....!
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VI.
Nerone.
Voor u, beste vrienden, die mij vroegen, waarom er in mijn romans zoo zelden een
hond voorkomt, waarom mijn helden en heldinnen zoo zelden een hond bezitten, dit
kleine verhaal over een hond, den hond van mijn vriend Orlando.
Ik hoû niet van honden. Zie daar de voorname reden, waarom ik er niet of bijna
nooit laat optreden in mijn boeken. Honden zijn mij antipathiek. Zij waren het mij
niet altijd: ik heb vroeger wel eens sympathieke honden gewaardeerd. Maar
langzamerhand zijn honden mij meer en meer antipathiek geworden. Ik heb ze leeren
zien als de meest encombrante, indiscrete, opdringerige, met luid rumoer zich te
kennen gevende, en daarbij obscene schepselen van Gods, met schepselen overvol
bevolkten, aardbol. Geen dier is zoo encombrant, indiscreet, opdringerig, rumoerig
en obsceen als een hond. Een paard, een koe, een schaap, een zwijn, zijn het minder.
Ik heb op het land opzettelijk zwijnen geobserveerd: zij zijn niet zoo obsceen als
honden. Een ezel kan een oogenblik onuitstaanbaar dom balken; een haan kan, zoo
ge nog slapen wilt, met te luid kraaien u den dag verkonden: geen van beiden zijn
rumoerig als een blaffende hond. Een hond kan blaffen, stom, eindeloos, eentonig,
afmartelend: een hond vult het heelal met zijn imbecile, alles doordringend geblaf,
als geen beest. Een hond is walgelijk vies.
Hebt ge ooit een hond een pooze ge-observeerd? Is een paard vies? Neen. Een
koe? Neen. Een zwijn? Neen, vergeleken bij een hond. Een hond snuffelt, en ruikt.
Als een oude marcheur snuffelt een hond, naar alle zijn altijd hitsige zinnen
opwekkende luchtjes, aan lantarenpalen en boomen; geen hond gaat hem voorbij of
de hond ruikt aan dien hond, met obsceen gedraai om elkaâr heen. Een kat is een
zwaar verliefd beest in zijn perioden van liefde: van daken en goten krijschen de
liefdeskreten der katten in de manenachten. Maar het is nacht: de katten slaken wel
haar smachtingen en razernijen uit, maar ge ziet ze niet, zoo als ge een hond, walgelijk
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vies, altijd hijgend en smerig ziet doen met een anderen hond, midden op straat, in
volle zon, tusschen automobielen en rijtuigen en alle verkeer. O, de walgelijke
beesten! Dat gebaar van altijd die poot in de lucht, tegen iederen boom, iedere bank,
uw broek als ge niet oppast: een paar druppeltjes hier, een paar druppeltjes daar,
overal waar een hitsig luchtje van andere druppeltjes is. O, de smerige beesten! En
hun domme, grove, bewegingen van hevig kwispelend achterlijf, en hun ‘trouwe’,
goedige, waterige oogen, en hun likken en lebberen en hijgen en janken: o, de lamme,
beroerde beesten. Ik kan ze niet uitstaan. Al heb ik wel souvenirs aan een nog al
geestige fox en een lieve black-and-tan-terrier, in het algemeen kàn ik honden niet
uitstaan.
De hond Nerone, van mijn vriend Orlando, deelt in die antipathie.
Het is een prachtig beest, een prachthond, een groote bastaardretriever, en het is
heel vreemd, maar hij lijkt op zijn baas; hij lijkt op mijn vriend Orlando. En terwijl
ik mijn vriend Orlando heel lief heb, haat ik zijn hond Nerone, niettegenstaande het
beest op hem lijkt. O, het beroerde beest! Hij vergalt mij mijn verblijf op de
Quattro-Torre, en in Rome in de Via Fontanella di Borghese. Ik zal nu over hem
spreken, maar dàn zwijg ik hem ook weêr dood: dan zult ge zijn naam niet meer
lezen in deze bladen. Want ik haat Nerone met hevigen haat: een haat, dien ik
verbergen moet.
Nerone - eere, wie eere toekomt - is een prachtig beest: breede borst, sterke pooten,
stoere vierkante kop, met plat, breed voorhoofd, en zwart gouden oogen en een geheel
zwarte astrakan jas. Van dat astrakan, dat heel dicht en kort dik en stevig in elkander
krult. Omdat hij zoo sterk is en breed, en zoo zwart, en omdat zijn oogen vonkelen
als van goud overpoeierd git, lijkt hij op zijn baas, Orlando. Orlando houdt veel van
Nerone; ik kan het beest niet uitstaan.
Dat is - ik wil eerlijk zijn - omdat ik jaloersch van Nerone ben. Het is, of Orlando
mij niet noodig heeft, als hij Nerone heeft. Hij gaat met Nerone op jacht: ik haat
jagen, ik haat hazen en patrijzen schieten - hoewel ik ze eet, o zwakheid, als Orlando
ze heeft gejaagd met Nerone. IK jaag niet meê. IK ga niet meê op zulke dolzinnige
verre wandelingen over heuvelen in brandenden zonneschijn, als Orlando doet met
Nerone. Dan rennen zij beiden hoogten op, laagten af, net twee gekken. Ik
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blijf dan rustig bij Elettra, een beetje melancholiek, omdat Nerone sterker is dan ik,
en zijn baas kan vergezellen, terwijl ik dood neêr zoû vallen, na zoo een tocht. Ik
drink dan bij Elettra lekkere thee, en, als voelt ze, dat ze mij troosten moet, laat ze
dan bakken vruchtentaart met room; dat is zalig. Maar zelfs de vruchtentaart troost
mij niet geheel: er blijft in mijn hart iets overvols van jalouzie. In die jalouzie prikt
zelfs de haat op, tegen Nerone.
Komen zij dan thuis, Orlando met Nerone, dan hebben zij beiden iets juichends
van genoten te hebben van lucht, zon en beweging. Maar hoewel ik Orlando gaarne
juichend genot gun, is Nerone mij er om onuitstaanbaar, als hij blaffende en juichende
thuis komt. Hij blaft, o God, hij blaft....! Mijn zenuwen zijn heusch niet zieker dan
van honderd andere nerveuze menschen, maar die blaf van Nerone, dat eindelooze,
uit oersterke longen uitgestooten whoè!.... whoè!.... dat is om lang uit te gaan liggen,
en te zeggen:
- Blaf nù door.... Ga nù je gang.... Blaf nù maar door! Je bent tòch sterker dan ik!
Je blaft sterker dan wie je ook poogt te verbieden! Je blaft tóch door! Blaf maar òp!
Whoe....! Whoe....! Schei vooral niet uit.... Blàf door!
Is Nerone dan eindelijk uitgejuicht, en neem ik, om te bekomen, mijn kopje thee
ter hand, dan vliegt Nerone op, gulzig en dorstig altijd, en slaat met eén zweepslag
van zijn oersterken staart het kopje uit mijn hand, zoo dat de thee stort over mijn
nieuwe, wit flanellen broek.
Dit is tweemaal gebeurd. Ik wacht nu, dat het een derde maal gebeuren zal.
Als het gebeurt, kan ik mij verkleeden, zoo niet van top tot teen, toch van teen tot
leest, wat bijna even lastig is.
Elettra en alle vrouwen beijveren zich wel om de witte broek, maar zij is naar de
maan.
Na zulk een tragedie wordt Nerone verbannen uit zit- en eetkamer; een zachte,
lieflijke stilte weeft zich.
Mijn vriend vraagt mij, beide handen uitgestrekt, excuus, is teerder dan ooit.
Ik heb hem terug....
Lui, in zijn roodleêren stoel, ligt hij uit te rusten en leest.
Hij leest in een Hollandsch boek.
In een boek, dat IK heb geschreven.
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De fel scherpe gevoelens van haat en van ijverzucht vereffenen zich. De avond is
heerlijk gezellig, met den wind om het landhuis. Maar Nerone is dan ook voor den
heelen avond de kamer uit. Uit het volste mijns harten dank ik de goden!
***

Het gebeurde na het derde kopje thee, in griezelementen geslagen door Nerone's
staart, en uitgestort over een, dezen keer gelukkig, oude broek, die ik dadelijk van
mijn warm overdouche-te en kleverig van gesmolten suiker áanvoelende beenen heb
afgestroopt, om ze te vereeren aan den knecht, Salvatore.
Toen gebeurde het, zóó in stilte, dat ik niets had gemerkt.
Maar nu ik aan die dagen terug denk, voel ik nog, dat ik toen heel gelukkig was.
Wat was er toch ook iets allerliefsts op de Quattro-Torre: zwemmen met Orlando in
zee, wandelen, lezen, praten, tochtjes, en Elettra zoo zorgzaam en altijd harmoniesch,
en de bedienden allen zoo vriendelijk, met die aardige respectueuze familiariteit van
Italiaansche bedienden, die mij zoo prettig aandoet. De dagen schakelden zich aan
elkaâr als met bloemenfestoen aan festoen. Alles was zoo lief en weldadig.... tot op
een morgen, even voor het dejeuner, ik het begrijp en aan Elettra vraag:
- Waar is Nerone?
Elettra glimlacht, als of het niet anders kon.
- Verbannen, bij Valente (dat is de pachter, twee kilometer ver). Merk je dat nu
pas, Gigi?
- Het is waar, zeg ik; ik voelde om mij heen iets zaligs van een kalme atmosfeer,
die niet telkens door luid geblaf werd verstoord, maar eerlijk gezegd, ik liet mij maar
voortdroomen, en gaf mij geen rekenschap! Zoo, is Nerone verbannen bij Valente??
Dat is erg voordeelig voor je theeservies, Elettra.
- Dat is het, zegt Elettra; Nerone is wel wat ruw, maar het is, toch niet prettig,
Gigi, want Orlando mist Nerone wel een beetje.
- Geloof je? vraag ik, ongeloovig.
- Hij zou Nerone niet missen, als JIJ groote wandelingen met hem deedt, van enkele
uren, maar dat moet hij nu alleen doen, omdat jij er niet van houdt, Gigi.
- Dus je denkt, dat als IK groote wandelingen deed met Orlando, hij Nerone niet
zoû missen?
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- Neen, dan niet: veel minder natuurlijk.
- Dus je denkt, dat ik toch wel bijna even veel ben voor Orlando als Nerone is?
- Wat een dwaasheid, Gigi. Nerone is zijn hond en jij bent zijn vriend. Je vergelijkt
je toch niet bij Nerone.
- Nu, Elettra, dan ga IK voortaan wandelen met Orlando.
- Uren lang? Niet zoo een loopje, en dan lang liggen onder de olijven, maar uren
lang loopen, als Orlando loopt met Nerone? Ik zoû het je niet raden, Gigi....
- Zoo zwak ben ik toch niet?
- Neen, je bent heelemaal niet zwak, maar je zoû toch van zoo een wandeling wel
moê terug komen, lieve Gigi. En als je hoofdpijn hebt, dat weet je, zijn we allemaal
ongelukkig.
Het wordt een vicieuze cirkel! Ik voel mij een monster van egoïsme en zeg dien
middag aan Salvatore - de siësta heeft al het geheele huis met een schaduw van dichte
jalouzieën vervuld -:
- Salvatore.... haal Nerone terug bij Valente.
- Ma che, signorino, protesteert Salvatore. Dat doe ik zéker niet. De signore zoû
heel boos zijn. En de hond is lastig, voor u. Neen, neen. Nerone komt niet terug voor
u weg is. U moet het toch prettig hier hebben. Nerone is wel een braaf beest, maar
hij is lastig en springt en slaat alles stuk met zijn staart. Het is heel goed, dat hij weg
is.... hoewel hij heel waaksch is.... Voor de landloopers, weet u. 's Nachts ZIJN er
landloopers, die gaan maar slapen, waar ze een donkeren hoek zien, en als ze kunnen,
nemen ze hun kans waar.
Ik hoû vol:
- Salvatore.... alles goed en wel, maar je moet Nerone terug halen.
Salvatore protesteert en vertikt het.
- Ik denk er niet aan, signorino. U weet, ik doe alles voor u. Als u zegt: Salvatore,
loop naar Siena en haal me een doosje lucifers, doe ik het. Als u zegt: Salvatore,
zwem naar Napels en ga eens zien of de Vezuvius rookt, doe ik het en breng u het
antwoord....
- En als ik nu zeg: Salvatore, span stilletjes het karretje in en rijd naar Valente en
haal Nerone terug....
- Dan doe ik het NIET, signorino.... lacht Salvatore en maakt, dat hij weg komt.
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Er blijft mij niets anders over, dan zelf Nerone te halen, en daar ik altijd doe, wat ik
mij voorneem, en dat zoo spoedig mogelijk, weet ik zeker, dat er dezen middag geen
siësta voor mij is.
Ik sluip het huis uit naar de stallen. Septemberzon giet hare volle genade uit over
de Quattro-Torre en het landschap, de zee trillen door den gloed, zijn een zee en
landschap van licht. Vico, den chauffeur, een kleinen, aardigen Romein van zestien
jaren, vind ik, snurkende als een man, in zijn kamertje.
- Vico....
Hij schrikt wakker, verwezen.
- Vico, span het karretje in en rijd mij naar Valente.
- Wat moet u naar Valente, meneer, in deze warmte?
- Hem absoluut spreken....
- Kan IK niet de boodschap doen?
....En als Valente, als Salvatore, niet wil, dat Nerone terug komt? bedenk ik.
- Neen Vico, ik moet zelf gaan! Gauw, span in, maar heel stil: laat de signore niets
merken.
- O, zegt Vico; ik begrijp het: u wil Nerone terug halen! Neen signorino, dan span
ik niet in, want de signore zoû te boos zijn.
- Vico, zeg ik: hier is een mooi muntje van tien lire, maar je spant in, en dadelijk,
en héél stilletjes.
- Signorinol! verwijt Vico, voelende, dat de verleiding heel groot is.
Het paardje, Bellino1), wordt ingespannen voor het kleine tentkarretje, dat dient
om boodschappen te doen, en provizies te halen. Het paardje heette vroeger.... Gigi,
maar het werd om mij verdoopt. En dat Orlando van mijn naam - Luigi - Gigi maakte
en mij noemde naar den naam van het paardje, moet ik zeer op prijs stellen, want het
paardje is Orlando dierbaar.
Wie weet....: misschien is Bellino jaloersch van mij, als ik van Nerone ben.
Een kwartier later rijdt Vico mij in het schokkende karretje over den stoffigen
weg.
Ik hou anders wel van een praatje met Vico, maar nù vind ik

1) Mooi, lief.
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deze tocht te tragiesch, want om mij niet meer een monster van egoïsme te voelen,
rijd ik een half uur lang op het heetst van den dag door de stof, regelmatig geschokt
naar links en rechts.
- Waarom ook niet met de automobiel! bromt Vico, boos op zichzelven, omdat
hij bezweken is voor het tientje.
Wel ja, met de auto, opdat Orlando, gewekt, mij verbaasd zoû vragen: waar moet
jij naar toe??
Enfin, daar is de hoeve bereikt. Die is als een kleine burcht, als een klein kasteel,
niet een gecreneleerde muur: vroeger werden die hoeven wel eens als kleine forten
en versterkingen gebruikt. Deze is òud, dateert misschien uit den tijd der altijd
vechtende baronnen. Valente, gewekt door oorverdoovend gebas - want Nerone heeft
al van verre opgesnoven, dat er het karretje van de Quattre-Torre aankwam en
Benone,1) de groote hond van Valente, bast een moordend duo met hem samen op Valente, een al bejaarde, altijd glimlachende boer, staat als een teekenvoorbeeld, met
een blauw hemd en een fladderende roode das, tegen een heel blonde hooiberg aan.
Net een aquarel, van een jonge dame, die lief schildert.
Nu is het heel vreemd, - maar Nerone - o grove natuur van een hond! - heeft nooit
gemerkt, dat ik hem haat, met innigen haat, en scherpe jalouzie voor hem voel. Zijn
pachydermiesche ziel, gehuld in die zwarte astrakan jas, bemint mij, ik vraag mij af,
waarom! Het beest vliegt op mij toe, en zet de pooten tegen mijn schouder, reuzig
en oersterk; hij geeft mij een lebber met zijn heete tong en zijn zwarte oogen vonkelen
goud: hij lijkt wel een Abyssiniër, een Moor, die mij zoû willen omhelzen. Ik wankel
onder zoo onstuimige, altijd ongewenschte liefde; Valente, de knechten, de kinderen,
Vico, Benone de hofhond, alles schreeuwt en gebaart om mij en Nerone: het is om
gek en doodmoê te worden. Eindelijk.... wat kalmte, ik verklaar het doel van mijn
reis en enkele minuten later rijden Vico en ik terug in het karretje, met Nerone, dòl
van pleizier, naast mij.
O, die tocht, twee kilometer lang, in de zon, in de stof, met Nerone, die dol is, die
blaft, die mij likken wil, die nu zich wentelt tusschen mijn beenen in het nauwe
karretje, dan er uitspringt, bast, blaft, dan er weêr in wil....: ophouden, Nerone

1) ‘ Heel goed.’
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draaft dol omm het karretje, springt òp naar het paardje Bellino, springt naast mij,
zet zich naast mij op het zonbrandende leêren bankje, hijgt als een bezetene, met
dolle gouden oogen, een stoomende pikzwarte snoet, en een tong uit zijn bek, vurig
rood en twee meter lang. De dikke parelen druppen er af, als een waterleiding, die
lek is. O, die tocht, die vreeslijke tocht, Nerone sterker dan ik, ik niets beduidend
naast Nerone, die het geheele zontrillende landschap doordavert met zijn rumoer,
zijn geblaf, zijn gehijg. Ik voel mij zoò vies en warm, van het stof en van Nerone's
pooten, en van die lebberlik over mijn heele gezicht, en ik voel mij moé, moê,
doodmoé....
Wij zijn eindelijk thuis.
Ik loop in eén ren naar, mijn kamer, kleed mij uit, wasch, wrijf mijn gezicht, en
kruip in bed, persiennes dicht, deur op slot.
Nerone blaft.
Gek van onbetoombare vreugde weêr thuis te zijn blaft hij, draaft hij om het huis
met de vier torens.
Ik hoor de stem van Orlando, die vraagt....
De stemmen van Elettra, Salvatore, Vico.
Er worden verklaringen gegeven.
Daar wil Orlando mijn deur openmaken.
- Gigi....
Ik reageer niet.
Zou het liefst nù heel alleen willen zijn, heel lang, om te bekomen....
Maar heb berouw om die dichte deur, van welke Orlando zich heeft afgewend.
En open de deur.
En roep
- Wat is er, Orlando?
Hij komt terug.
- Maar Gigi, wat heb je nù gedaan? In die warmte Nerone teruggehaald?? Elettra
had ook niet moeten praten, als of ik Nerone zoû missen. Ik kan hem immers gaan
halen bij Valente, als ik wandelen wil met hem. Ik breng hem van avond weêr weg.
- Neen, Orlando, ik wil beslist niet, dat je hem terug brengt.
- Waarom niet, Gigi? Ik kan heusch wel buiten - Nerone....
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Jawel, dat zegt hij, omdat hij edelmoedig is - en omdat hij een beetje sentimenteel
teeder soms voelt, voegt hij er aan toe, met zijn stralenden glimlach:
- Beste Gigi, wat ben je toch een brave jongen. Wat een lieve gedachte van je, om
den hond terug te halen, en dat na een enkel woord van Elettra, die nu zoo een berouw
heeft over wat ze zich heeft laten ontvallen.
Ik ben innerlijk heel blij en gelukkig om Orlando's lof. In dat blijde geluk mengelt
zich de wroeging over mijn egoïsme. Maar - o complicatie der menschlijke ziel! door die mengeling heen prikkelen- òp háat tegen Nerone; stille razernij, dat ik hem
terug moèst halen; en diepe weemoed om de nu door Nerone's geblaf verbroken,
eerst dagen lang zalige atmosfeer in huis. Wat een hoop gevoelens door elkaâr! Zij
maken, dat ik antwoord - niets latende merken noch van het geluk, nòch van de
wroeging, noch van den haat en de razernij en den weemoed:
- Beste Orlando, zoo braaf en lief ben ik heusch niet, want ik heb Nerone terug
gehaald.... niet voor jou.... maar voor MIJ.
- Voor JOU??
Ja. Ik heb van nacht vagebonden om het huis hooren dwalen, en je weet, ik ben
doodsbang om vermoord te worden door vagebonden.... En ik miste Nerone's alarm
van nacht.... Daarom....
Hij glimlacht en kijkt mij schuin aan. Hij is er niet ingeloopen. Ik geloof, dat ik
Orlando er nooit in kan laten loop en....
IN SOMMA, als de Italiaan zegt, ben ik blij, dat Nerone maar weêr blaft, en kopjes
thee mij uit de hand zal geeselen, over mijn witte broeken, en dat Orlando zijn
wandelkameraad terug heeft, die ik, helaas, niet altijd ben....
Beste vrienden, die mij vroegen, waarom in mijn romans zoo zelden een hond
voorkomt, waarom mijn helden en heldinnen zoo zelden een hond bezitten.... zie
hier: het verhaal van Nerone. Maar vergunt mij, die honden haat, om dan ook nooit
meer over honden te schrijven, - zelfs en vooral niet over.... Nerone....
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VII.
Over de ijdelheden des lichaams en deszelfs vertuitingen.
Wij zijn in Florence een paar dagen samen met onze vrienden Orlandini, die van hun
landhuis, de Quattro-Torre, zijn gekomen om boodschappen te doen.
Mijn vrouw en Elettra, de zuster van mijn vriend Orlando, zijn samen naar de
naaister, en ik fláneer met Orlando.
Het is in de eerste dagen van September; het is heerlijk weêr; de vreemdelingen,
na de groote hitte, zijn weêr aan het terug komen. De wit en zwart en rood marmeren
Dom profileert zich tegen de blauwe lucht; de leliestengel van Giotto's aanbiddelijke
campanile rijst omhoog, zuiver en vroom; het Battisterio, - il bel San Giovanni - is
allerliefst van midden-eeuwschheid, zoo midden in het moderne leven.
Wij flâneeren. Orlando heeft mijn arm genomen en wij flâneeren op en neêr langs
de drukke straten. Ik heb in Holland nooit geflâneerd. Ik flâneer niet in Parijs of in
Londen. Ik doe in Italië niets dan flâneeren.
Iedereen flâneert, rijk en arm, graven en bedelaars, of verzamelt zich in troepjes
op het trottoir, rookt sigaretten en kijkt naar wie en wat er passeert.
Ik ben met Orlando de pasticceria van Gilli ingeloopen. Het is een gedrang van
officieren en andere heeren, om een Vermouth te drinken en koekjes te eten. Dat
gebeurt haastig en staande. Wij bestellen onze Americano's, en het glas in de hand,
eten wij koekje na koekje, als alle de anderen. Wij kiezen onze koekjes met zorg en
aandacht. Ik zoû liever even gaan zitten, en soms doet Orlando dat voor mij, maar
van daag blijf ik staan om hem. Het is ongelooflijk wat een Italiaan af kan staan,
zonder moê te worden.
Wij hebben onze drie koekjes gegeten en ons glas geleêgd, in
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twee, drie minuten. Langer doe je er niet over. Het amuzeert mij te zien, hoe een
oude, corpulente majoor drie koekjes verorbert, het een na het andere, en een groote
taart in laat pakken. Stel je voor een Hollandschen majoor, drie koekjes etende het
een na het ander, en een groote taart, als pakje, dragende naar huis voor zijn kinderen.
Een Hollandsche meneer, die met een pakje zoû loopen en nog wel een éven het
papier doorvettende taart!! Jamais de sa vie, de deftige Hollandsche heer!
Aangenaam gerestaureerd, gaan Orlando en ik ‘staan’. Dat wil zeggen, op de
marcia-piede, het trottoir òver Gilli, waar schaduw is, gaan wij staan, in gedegageerde
houding vol van Italiaansch flegma. Met zekere, kalme, rustige beweging rolt Orlando
handig een sigarette en steekt die op. Ik rook nooit. En staande kijken wij naar wie
ons passeert.
Zooals iedereen flâneert, ‘staat’ iedereen. In de Via Tornabuoni, voor de
aristocratische club en voor Doney, ook koekenpaleis, staan de Florentijnsche graven
en markiezen, op het trottoir, en staan zij den heelen morgen. Bewonder het
weêrstandsvermogen van hun kuitspieren. Vóor Gilli staan de officieren en andere
notabelen, waaronder wij ons scharen. Wat verder op den hoek van de Via dei
Calzajoli staan al de voyou's van Florence. Bij het Café Bottegone, bij den Dom,
staan de woekeraars en entremetteurs. Sommige dagen is het Beurs van olie en wijn
en landelijke producten en wordt die Beurs staande gehouden op de Piazza dei
Signoria.
Orlando kan prachtig staan. Zijn eene voet is nauwlijks iets zijn anderen vooruit:
hij staat massief en rotskalm; zijn lachende fonkeloogen gaan rustig uit naar de
voorbijgangers, zijn eenige beweging is met de hand aan zijn sigarette, en ik krijg
den indruk, of hij zoo uren zoû kunnen staan.
- Wat stáan ze toch allen te kijken? vroeg mij eens een Fransche vriend.
Wij staan niet in Nice, of in Parijs. Wij ‘staan’ alleen in Italië.
- Ze ‘staan’, antwoordde ik alleen, maar expliceerde daarna.
Ik sta lang niet zoo rotskalm als Orlando. Mijn kuiten krijgen kramp en vooral
wordt ik er nerveus van. Alleen ‘sta’ ik nooit. Als ik sta, is dat in de schaduw van
mijn massieven vriend.
Ik voel mij opofferend van daag en sta. Maar in eens wordt het
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mij te machtig en voel ik een hevig verlangen naar het Battisterio, waar op dit uur
de zon zoo aardig binnen valt in de kleine loggia's, boven, die zijn net
middeneeuwsche boudoirtjes voor heilige, vrome vrouwen.
Ik wil juist mijn hevig verlangen uiten aan mijn staanden vriend, toen hij mij zegt:
- Gigi.... je haren zijn weêr te lang van achteren. Hoe kan je toch zoo lang je haren
dragen. Je moet naar den kapper.
Ik haat kappers.
- Kan nog wel wachten, zeg ik ontstemd.
- Neen, dwingt Orlando tyranniek. Ze zijn heusch te lang. Profiteer nu, dat wij
twee dagen in Florence zijn, en ga naar den kapper. Ik ga ook, kom meê.
Wat kan hij vreeslijk dwingen, en zoet doe ik altijd zijn wil.
En ik ga met hem meê naar den kapper, hoewel niets mij meer ontstemt.
Er zijn juist twee stoelen leêg bij den kapper, en wij plaatsen ons naast elkaâr.
Ik heb dadelijk vreeslijk het land. Ik vind een kapper altijd een verschrikkelijk
mensch. Niets maakt mij zenuwachtiger dan dat gewriemel aan mijn hoofd. Nooit
vind ik mijzelf zoo leelijk en oud als voor den spiegel van den kapper. Het is of die
spiegel een andere spiegeling geeft dan welke spiegel ook.
Mijn haar is dun, en weinig. En de kapper, met heel veel strijkages, vraagt hoe ik
het geknipt wil hebben. Maar kerel, veel fantazie kan je heusch niet spendeeren aan
mijn hoofd.... Egalizeer maar. Knip op.
Ik word stil razend, in mijn hart teel ik de padden van nijd en jalouzie. Op Orlando.
Hij zit naast mij, en ik zie zijn prachtigen, bronzen kop in den spiegel. Wat ben ik
leelijk naast hem. Wat ben ik oud. Wat is zijn haar zwart, glanzend en dik. Wat een
zware, gezellige vacht is zijn haar, en die ravenvlerk, even vallende, natuurlijk weg,
over zijn heel smal voorhoofd, staat hem zoo goed.
Zonder iets van mijn jalouzie te vermoeden, duidt hij, met zijn een beetje kort-affe
stem tegenover minderen, uit, hoe hij zijn haar geknipt wil hebben.
Ik voel mij hoogst oncomfortabel. De mantel maakt mij warm. Orlando heeft zijn
boord en das afgedaan; ik niet, bang, de strik van mijn das niet meer goed te kunnen
strikken straks, voor
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zoo een kappersspiegel, waarin ik mij leelijk zie. Ik ben heel ijdel en ik zoû kunnen
huilen. Ik vind me afschuwelijk, en heel, heel oud.
Ik stik liever in mijn boord, dan er de strik van mijn das aan te wagen.
O, wat souffreer ik! Het schijnt mij, dat de eene kapper Orlando knipt met
welbehagen, en de andere mij met dédain. Wat val ik af, zoo vlak naast hem. Zie, de
zwarte vlokjes vlekken op zijn witten kapmantel, en geven er iets koninklijks aan
als van hermelijn. Nu hij zijn haar wat geknipt krijgt, is hij mooier dan ooit om de
schuine vlakken van zijn slapen, de zuivere rondheid van zijn kop, de volle kolom
van zijn nek.
De onweêrhoudbare melancholie nevelt in mij op. Het is om heel weinig, o lezer,
en ge vindt mij zeker heel ijdel en een oppervlakkig mensch. Het is alleen omdat ik
geen zwart, mooi, dik, golvend haar heb. Maar ik zeg het u eerlijk in deze bladzijden,
waarin ik u mijn kleine vreugden en verdrietelijkheden meê deel. De onweêrhoudbare
melancholie is alleen om mijn dunne haar.
O, ik woû, dat die kapper klaar was. Ik wil er niets op hebben van zijn stankjes en
watertjes; ze hebben mij zeker in der tijd mijn haar doen verliezen. Ik ben innijdig,
als een spin. Orlando spreekt niet veel met zijn kapper, omdat hij nooit veel met
minderen spreekt; ik spreek veel met mijn minderen, ben veel minder aristocratiesch
dan hij, maar met den kapper spreek ik nooit. Den kapper haat ik met grondigen haat.
Ik heb het zoo warm en ik souffreer.
Wij zijn klaar.
Gelukkig!
Orlando doet boord aan en strikt zijn das, en DIE satisfactie heb ik, dat zijn das te
los gestrikt zit nu....!
Juist goed!
Op straat bekijkt Orlando mijn haar, onder mijn Panama, die ik opgewipt draag
van achteren.
- Zie je Gigi, zegt Orlando tevreden; zoo is het véel beter, je nek is nù vrij....
Ik antwoord niets, nog ontstemd. Wij flâneeren.
- Even nog een Americano nemen, zegt Orlando.
En wij wippen bij Gilli in, en nemen een tweeden Americano. Maar omdat ik mijn
haren heb laten knippen - lezer, bewonder
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mijn logica! - ga ik nu dan ook ZITTEN, met twée koekjes, en die op een bordje, en
Orlando zet zich naast mij.
De officieren en andere heeren verdringen zich voor de koekjes, die bijna zijn
gedaan.
Het is elf uur.
Ik heb een idee.
- Orlando, zeg ik; ik zoû eigenlijk naar den kleêrmaker moeten. Ik heb wel nog
een licht pak noodig, flanel of serge, weet je.
- Ik moet ook eigenlijk wat hebben: een nieuw donkerblauw pak, zegt Orlando.
Wij reppen ons naar den kleêrmaker.
Hij woont op een étage, is een eenvoudig, gezellig, oud mannetje, die heel veel
heeft te doen, en chic kleedt.
Hij begroet ons met familiaar respect en noemt Orlando, meneer de graaf, wat
heel gek is, want Orlando heeft geen titel al is hij ook geparenteerd aan de graven
Orlandini. Maar de kleêrmaker houdt steeds vol hem ‘signor Conte’ te noemen, en
Orlando, die nièt van het hondje gebeten is, heeft hem éens te recht willen wijzen,
maar schikt zich nu in de onvermijdelijkheid.
- Ik zoû gaarne een chic, licht pak willen hebben, zeg ik.
Het oude tailleurtje roept zijn twee kommiezen en de jongelui spreiden blanke,
gestreepte en geruite stoffen voor mij uit.
Mijn keus valt op mooi serge, wit, met een groote ruit van zwarte ijle lijnen, en
zelfs een roode streep er door. Die roode streep stemt mij vroolijk. De melancholie,
die de kapper mij heeft gegeven, stijgt op als met voorjaarswolkjes.
- Dat zal een héel mooi pak voor u worden, verzekert ernstig de oude tailleur. Het
is heel mooi goed, het is Engelsch, en u alleen kan het dragen, omdat u slank is en
groot. IK - zegt het tailleurtje - zoû er mêe uitzien als een aap, en meneer de graaf,
bij voorbeeld, zoû ook veel te zwaar zijn voor zoo een ruit: meneer de graaf kan
ONMOGELIJK zoo iets dragen; u alleen kan dat doen!
- Ik dènk er ook niet aan zoo een geruit wit pakte bestellen, zegt Orlando; toon
mij blauwe stoffen.
De kommiezen toonen blauwe stoffen aan Orlando.
En de tailleur prijst zijn stof aan, en verzekert maar steeds, dat IK alleen zoo een
beetje excentriek wit pak met chic kan dragen....
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- Orlando, zoû ik het nemen....
- Ik vind het héel chic, voor jou, zegt Orlando serieus; hij heeft gelijk: jij kan dat
dragen, het zal je heel goed zelfs staan.
Orlando is beter dan ik.
Hij teelt niet de padden der nijd omdat hij te zwaar is om zoo een curieuze ruit
aan te durven. Er verheldert zich iets in mijn ziel. Gij, ernstige lezer, die het hoofd
om mij schudt, zijt ge nóoit vroolijk gestemd geworden door de keuze van een wìt,
maar lichtelijk geruit costuum?
Dan hebt ge minder aandoeningen dan ik.
Nu dingen wij op den prijs.
Dat is hoogst amuzant; ik ding alleen, omdat het mij amuzeert te dingen, want of
ik honderd of tachtig franc betaal voor dit pak, is mij inderdaad totaal onverschillig.
Ik vind, dat het geld er is, om het uit te geven.
Orlando echter heeft een zekere bedachtzame zuinigheid. En zoo dingen wij allebei,
terwijl het kleêrmakertje kreten slaakt, handen heft.... en het eindelijk eens wordt
met zijn betjoegde cliënten.
- Voor wij de dames gaan vinden in de restaurant, moet ik een nieuwe
automobielpet koopen, zegt Orlando.
Wij loopen in bij den hoedenmaker.
- Ik heb er ook eigenlijk een noodig, zeg ik.
Maar bracht de tailleur in goede stemming wat de kapper bedorven had, de
hoedenkoopman bezit weêr de eigenschap mij nijdig als een spin te maken.
Het is weêr mijn haar, en de vorm van mijn hoofd, waar ik het niet eens meê ben.
Alle petten en hoeden staan Orlando goed.
Mij staan ze allen slecht.... vind ik, nerveus, bij den hoedenkoopman.
- Ach, wel neen! zegt Orlando; die pet staat je goed.
Ik vind, dat die pet mij afschuwelijk staat. Mijn God, wat ben ik toch oud en leelijk.
Orlando kiest een pet;.... en is mooier dan ooit.
Ik moet beslissen.
Ik sluit mijn oogen, en grijp in al de petten, tot groote hilariteit van den koopman.
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De pet, die ik blind gegrepen heb, zet ik op mijn hoofd.... maar zie niet in den spiegel.
- Hij staat je ‘verdomd leuk’! zegt Orlando, in het Hollandsch!
Dat kwikt mij op, ik lach zelfs meê, en gooi de pet af bij die van Orlando, opdat
men ze brenge naar het hôtel.
Ik weet niet of mijn pet bruin, groen of grijs is.
Op weg naar de restauratie, loop ik even aan bij mijn schoenmaker en bestel hem,
vlug - want het is laat - een paar schoenen van wit gemsleer.
De schoenmaker toont mij een paar bottines, verlakt, met schachten van grijs
gemsleer, waarop witte puntjes gewerkt zijn.
- Hoe vindt u die, meneer? zegt hij, een beetje angstig.
- Afschuwelijk, zeg ik. Zoo poenig als maar mogelijk. Hoe kom je aan die dingen??!
- Vindt u ze niet fijn, meneer? zegt de schoenmaker teleurgesteld. Ze dragen ze
zoo in Parijs....
- Ach, wèl neen!!
- Jawel, meneer, heusch: en om een mooien vorm te hebben, heb ik ze gemaakt
volgens UW leest: u heeft zoo een fijnen, langen voet, en u zoû best zulke laarzen
kunnen dragen, wat, bij voorbeeld, meneer heelemaal niet zoû kunnen....
Orlando schatert het uit van het lachen, bij de gedachte, dat hij ooit zich wagen
zoû aan zulke poenige bottines.
- Zoû ik ze u niet mogen zenden, meneer? Wil u ze heusch niet nemen?? Ik had
ze een beetje met het idee gemaakt.... dat u ze wel nemen zoû....
- Beste vriend, zeg ik: ik ben heel gevleid, dat je mijn voet neemt tot modelleest
van nog onuitgegeven bottines: grijs met witte puntjes.... maar al gaf je me ze zelfs
cadeau, dan zoû ik ze nog niet dragen....
- Nu.... zegt de man teleurgesteld; dan zet ik ze maar als reclame.... midden in mijn
étalage....
- Doe dat!! zegt Orlando.
Wij haasten ons weg, proestende van het lachen.
- Als je nù nog niet tevreden bent, o jij ijdeltuit, zegt Orlando; dan weet ik niet,
wàt je tevreden kan stemmen!!
Hij roept een rijtuig aan.
Wij haasten ons naar Gambrinus.
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En vinden onze dames al gezeten, aan een tafeltje.
- Wat hebben jullie zóo lang uitgevoerd?? roepen mijn vrouw en Elettra om strijd.
En wij amuzeeren haar beiden met het verhaal van onzen morgen: Gilli en de
kapper, en de tailleur, en de hoedenkoopman, en last not least: Chiostri, de groote
schoenmaker: fornitore di S.A.R. il Duca di Aosta.... en van Gigi, met de modelleest.
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‘Het Ezelken’
Wat niet vergeten was
Door Cyriel Buysse.
XXIII.
Om vier uur was 't gebeurd....
Den ganschen dag had juffer Toria zich betrekkelijk goed gevoeld, maar om vier
uur, juist op 't oogenblik dat het Ezelken haar 't gewoon glas melk zou brengen, kreeg
ze plotseling die verwilderde benauwdheid, die akelig-draaiende oogen, die
sidderendrechts-en-links-uitslaande handen, die zich aan niets meer schenen kunnen
vast te houden. Het Ezelken sprong naar haar toe, terwijl de zieke met schorre stem
schreeuwde: ‘Iefer Constance, 'k goa stirven, hoast ou, na páster!’ Zij ving haar in
haar armen op, strekte haar in den leunstoel uit, vloog naar de keuken, gillend om
Aamlie:
- Toe, Aamlie, hoast ou, iefer Toria lig koalijk, ze goa stirven, leupt om den dokteur,
om de páster!....
Aamlie was de deur uit gehold. Het Ezelken snelde weer naar juffer Toria toe, die
grauw-bleek, met verschrikkelijke oogen, in haar stoel lag te hijgen. Zij richtte zich
half overeind, stootte doffe, onduidelijke klanken uit, zij smeekte opnieuw om den
pastoor, en dan, wijzend met haar tril-hand naar een kastje, riep zij tweemaal: ‘Mijn
testament, mijn testament!’ en zakte, uitgeput, met zwoegenden, wijd-open mond
en griezelig-dichte oogen, weer achterover.
Het Ezelken schreeuwde luidkeels om hulp. Machinaal liep zij naar de waterpomp,
vulde een kruik, besproeide overvloedig 't blauwwordend gezicht der stervende.
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't Scheen eenigszins te helpen. Juffer Toria kwam even wat bij. In plaats van
benauwend te hijgen, begon zij zwak te kermen en te schreien. Het Ezelken, radeloos,
niet goed meer wetend wat ze deed, holde machinaal naar de half open gebleven
voordeur.
Als een van God gezonden redder, kwam meneer De Stampelaere haar in den gang
te gemoet.
- Wat es er? Wa gebeurt erg riep hij verschrikt, nog niets vermoedend en enkel,
bij toeval, wat vroeger dan gewoonlijk gekomen.
- O, menier de páster, iefer Toria! ze goa stirven, ze goa stirven! snikte 't Ezelken.
De geestelijke liet haar den tijd niet er meer van te zeggen. Met een bliksemsnel
gebaar duwde hij 't Ezelken op zij, en in drie groote passen van zijn ruwen boerenstap
was hij de kamer binnen.
Haast op hetzelfde oogenblik kwam Aamlie, hijgend van het rennen, met meneer
Désiré, juffer Constance's terug. Ook hij was in een oogwenk binnen, en daar stonden
de beide pastoors, gansch onvoorzien en onverwacht, naast juffer Toria en het Ezelken,
tegenover elkaar.
- Collega! zei dadelijk meneer De Stampelaere, en ging, als uit bescheidenheid,
voor den dorpspastoor even op zij.
- Collega! groette de andere vrij sec terug, en stapte, met strak-gefronste
wenkbrauwen, als op een prooi, recht naar de zieke toe. En eerst daar, bij den
leunstoel, keek hij fluks zijn zuster aan en groette haar vormelijk, met verstijfde
plechtigheid.
Er was een oogenblik doodsbenauwde, roerlooze stilte.
De zieke scheen iets minder gejaagd. Kon weer, hoewel steeds hortend nog, haar
adem halen. Zij opende zwakjes haar oogen, flauwe, trieste, half gebroken oogen,
maar sloot ze dadelijk weer dicht zoodra zij Désiré gezien had, alsof zij hem niet
wilde zien. Meteen pruttelde zij iets door haar nauwlijks bewegende lippen, dat
niemand verstond.
Dokter Van Boeckel kwam binnen. Op den drempel van den gang verscheen de
koster, die hem gevolgd had. Meneer Désiré groette den dokter, en meteen, zich tot
meneer De Stampelaere wendend:
- Collega, zei hij fluisterend, met een soort van beleefdheidsgrijns op het gezicht,
‘mag ik ou bedanken veur ou moeite, 'k
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geleuve wel da 'k ou hulpe nie mier neudig 'n zal hên, nou da menier den dokteur
hier euk es.’
- Es 't woar, collega? antwoordde meneer De Stampelaere met een groenen
glimlach, die nochtans iets triomfants had. En, niet zonder eenigen weerzin, dien hij
echter niet verder dorst uiten, week hij langzaam naar de deur.
Dokter Van Boeckel, over de zieke gebogen, voelde haar pols. Meneer Désiré,
aan een buitengewone gejaagdheid ten prooi, wenkte den koster bij zich en fluisterde
hem iets aan 't oor, waarop de koster dadelijk de kamerdeur ging sluiten. Dokter Van
Boeckel had zich weer opgericht.
- 'T'n es nog gien stirven; 't es weer over, fluisterde hij.
- Goddank! riep meneer Désiré, alsof hem een pak van het hart werd genomen.
- Moar, voegde de dokter er bij, zich tot juffer Constance wendend, genezen 'n zal
ze nie mier, en we 'n meugen heur euk nie transporteeren. Ge zilt hier in de koamer
heur bedde moeten opmoaken, en heur zeu geiwe meugelijk d'r in leggen.
- En heur berechten, e-woar, menier den dokteur? vroeg de priester op een bijna
berispenden toon, alsof 't gewichtigste vergeten werd.
- Natuurlijk, natuurlijk, da spreekt van zelf, zeu geiwe meugelijk,. zeu geiw of da
z'er toe in stoat es, haastte zich de dokter deemoedig te antwoorden.
Aamlie en het Ezelken renden naar boven, maakten de noodige toebereidselen
klaar. De dokter, en ook de pastoor staken een handje toe en al spoedig werd de zieke
in een geïmproviseerd bed gelegd. Toen diende meneer de pastoor haar het Heilig
Oliesel toe, terwijl al de aanwezigen biddend met gevouwen handen op hun knieën
zonken.
De zieke lag, bewusteloos, in een benauwden slaap gedompeld. Gedurende een
lange poos bleef meneer de pastoor haar roerloos. aanstaren, en, terwijl hij aldoor
staarde, keek het Ezelken, door den nevel harer tranen heen, tersluiks naar hem, dien
ze zóó diep had liefgehad, voor wien ze gansch haar vroeger leven had geöfferd. en
die haar zoo grievend-ondankbaar, door de schuld van een andere, van zich verwijderd
had. 't Was als een vreemdeling voor haar geworden; zij herkende hem haast niet
meer. Zelfs lichamelijk kwam hij haar gansch veranderd voor. Hij was zwaar-dik en
rood
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geworden en kreeg grijze haren, en hij zag er ongenaakbaar hard en stug uit, als
iemand die in zich het vast voornemen draagt, zich door geen genade of verteedering
te laten vermurwen. Nauwelijks had hij even notitie van haar genomen, en daar, bij
dat ziekbed, waar hij vlak naast haar stond en waar zij gevreesd, maar in het diepste
van haar ziel toch ook gehoopt had hem nog eens te zullen ontmoeten, voelde zij
hem verder en beslister van zich verwijderd, dan wanneer hij, onzichtbaar in de
pastorij waar zij geen voet meer over den drempel mocht zetten, bij den boozen geest
die hem van haar had afgeleid, verborgen zat. O! wat was het uit, wat was 't voor
altijd uit met hem en haar!
Zacht week hij van het bed terug en heel gewoon, alsof hij reeds gewend was om
daar Tederen dag te komen:
- We zillen heur nou moar mee ruste loaten, 'k zal morgen vroeg weere keeren,
zei hij; en, na zijn zuster plichtmatig en plechtig, als bij zijn intrede, gegroet te hebben,
verliet hij, in 't bewustzijn van zijn machtig, geestelijk prestige, de stil-benauwde
ziekenkamer.
De koster ging, gedwee als een hond die aan een wenk gehoorzaamt, met hem
mee. De dokter keek nog eventjes naar de zieke en ging ook, belovend dat hij over
een uur terug zou komen. Aamlie en het Ezelken bleven, in doodsbenauwen, met
juffer Toria alleen.

XXIV.
Juffer Toria leefde nog vier dagen, doch zonder een enkel oogenblik weer uit haar
comateuzen toestand op te wekken. Meneer Désiré kwam eiken dag, kwam twee en
driemaal daags, voortdurend bereid om bij de minste schim van geestes-helderheid
de laatste biecht van de zieltogende, en wellicht ook haar uiterste beschikkingen te
hooren; hij waakte en loerde op een vonk van licht in die reeds uitgedoofde oogen;
hij luisterde, met overspannen aandacht en opbruisende begeerte, naar de laatste,
doffe kreunzuchten dier nauwelijks nog zwak-roerende lippen; doch alles te vergeefs:
juffer Toria had voor altijd hare laatste woorden van bewustheid uitgesproken. Telkens
kon meneer de pastoor onverrichterzake vertrekken, evenals de halsstarrig steeds
weer opdagende verre neetjes en nichtjes, die om de beurt scheldend en smeekend
het huis kwamen bestormen, terwijl meneer De Stampelaere, die
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ook af en toe nog eens kwam kijken, aldoor maar vast-gerustgesteld mocht heengaan,
veilig verzekerd dat aan al wat juffer Toria, kort vóór de beroerte haar trof, had
vastgesteld, niets meer te veranderen was.
Juffer Toria stierf den vierden dag, kort na het middag-uur. Heel zacht, bijna
onmerkbaar, zonder klagen noch merkbaar lijden, vertraagde haar adem, tot hij stil
achterbleef, als van een machine die ophoudt met werken. Haar oogen waren dicht,
haar handen lagen kalm over de dekens uitgestrekt, de uitdrukking van haar gelaat
was zoo gewoon alsof zij sliep. Juffer Toria, een leelijke, onbehagelijke levende,
was een sereene, schoone doode.
In 't dorp maakte de gebeurtenis weinig opgang. Het was verwacht en als 't ware
reeds gebeurd vóór het gebeurd was.
Meneer Désiré kwam dadelijk, doch zonder nut. Ook meneer De Stampelaere
verscheen heel spoedig (hoe had hij 't zoo gauw vernomen?) en de beide geestelijken
wisselden, als naar gewoonte, hun korten, meer dan koelen groet: ‘Dag, Collega,....
dag Collega,’ meneer De Stampelaere met een moeilijk bedwongen triomf-glimlach,
meneer Désiré, met een evenmin bedwongen nurksche uitdrukking op het gelaat.
Om drie uur begonnen de klokken, in traag, luguber tempo, hun ‘bim-bim....
bom-bom.... bam-bam...’ te luiden; en tot op de verste gehuchten van het dorp wisten
de menschen, dat de rijke, oude juffer Toria Schouwbroeck overleden was.
Aamlie had deur en luiken aan den voorkant van het huis gesloten, Berten en Mirza
in aparte kamers afgezonderd, en met behulp van 't Ezelken, juffer Toria afgelegd.
Om. vijf uur, in de vroege, kille, stille winterschemering, was alles klaar en de
menschen mochten naar de doode komen kijken.
Talrijk, van alle kanten, meestal vrouwen in zwarte kapmantels, kwamen zij op.
Zij vouwden hun handen en knielden in gebed, vóór 't witte ledikant der overledene,
die, geel als was, met een grooten, zwaren rozenkrans in haar saâmgevoegde handen
lag. Op een wit-bekleed tafeltje, tusschen twee tuilen artificieele bloemen en twee
brandende waskaarsen, stond een Lieve-Vrouw-beeldje met wijwatervat. Tegen den
muur, achter het bed, hing een kolossaal, zwart-ebbenhouten, gekruisigd
Christusbeeld.
De menschen vertoefden niet lang in de sterfkamer. Na hun kort gebed keken zij
nog eens goed naar 't strak gelaat van juffer
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Toria, en gingen heen, in dof gestommel. Achter de dichte kamers hoorde men af en
toe een vaag gemiauw van Berten, of een jankerig pooten-gekrabbel van Mirza, die
een gesloten binnendeur poogde te openen. En in de doodsche stilte van het huis,
maakte dat gekrabbel op de deur een akelig geluid. Even vóór acht uur kwam 't
Puipken aan. Hij zou er dien nacht en ook den volgenden aan huis blijven en het
Ezelken en Aamlie bij 't lijk helpen waken. Hij was op zijn weekdaagsche klompen
en deed die op den drempel der sterfkamer uit; maar hij vergat zijn ‘puipken’ uit den
mond te nemen. Hij schrikte toen 't Ezelken er hem opmerkzaam op maakte en ging
het spoedig bij zijn klompen leggen.
Na tien uur werden geen bezoekers meer toegelaten. Aamlie deed de voordeur op
slot en samen bleven de twee vrouwen met het Puipken bij de doode waken.

XXV.
Reeds vroeg in den volgenden ochtend verscheen de dorpsnotaris, door meneer De
Stampelaere vergezeld. Het was een echte, mooie, deftige notaris, met welgedaan,
roze gezicht en keuriggekamd en gefriseerd wit haar en lange witte bakkebaarden.
Hij kwam aan 't Ezelken en Aamlie juffer Toria's testament voorlezen.
Ook hij knielde eerst voor de doode en prevelde een kort gebed. Toen vroeg hij
fluisterend aan 't Ezelken of ze soms wist waar juffer Toria's sleutels waren.
- Hier, menier de notoaris, zei 't Ezelken. Zij gaf hem den sleutelbos en voegde er
met een soort schuchterheid bij, naar de ouderwetsche, zware kast wijzend:
- Iefer Toria hé mij gezeid, dat doar heur testament in zit.
Meneer de notaris knikte glimlachend met het hoofd, als om te beduiden dat hij
er alles van af wist en vroeg met gedempte stem of er soms in huis een schut te vinden
was, dat vóór het doodsbed kon geschoven worden.
Aamlie ging er een halen.
Toen opende meneer de notaris de kast en haalde er een blikken trommel uit,
maarmee hij aan de tafel, bij het tuinraam, ging zitten.
De anderen volgden hem en namen naast hem, om de tafel, plaats.
Langzaam, met zijn mollige, witte handen, die nooit eenig ruw werk verricht
hadden, opende meneer de notaris den trommel en
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nam er 't rood gelakt couvert uit, waarin het testament gesloten zat. Het liet hen allen
zien, dat de zegels ongeschonden waren. Toen sneed hij 't netjes open, met zijn
pennemes.
In de stille doodenkamer las hij met trage, duidelijke, ofschoon eenigszins gedempte
stem, den inhoud voor. Het had niets akeligs, zooals het Ezelken eerst vreesde. Alles
ging zoo stil, zoo natuurlijk, zoo kalm. De tegenwoordigheid der doode, half zichtbaar
nog achter de vage schaduw van het schut, gaf niets geen griezelige noch benauwde
stemming; het was zoo heelemaal de voortzetting van het gewone leven zònder juffer
Toria: de kakelende kippen op het binnen-pleintje; de futlooze, eenslachtige vogeltjes
in hun volière; de stille, mistig-grijze eenzaamheid over den bladerloozen lusttuin,
waarin zelfs 't Puipken, uit oude gewoonte, ook nu nog aan 't scharrelen was; niets
ontbrak er dan de. verwende hond en de gecastreerde poes, die wel even in den
vroegen ochtend hadden mogen binnenkomen, doch nù weer verwijderd waren om
geen nutteloozen last te veroorzaken.
Jammer dat ze 't niet begrijpen konden: ze zouden ontroerd zijn geweest over de
teedere toekomstzorgen die hun meesteres in haar testament voor hen bepaalde. Want
uitvoerig en duidelijk stond het er in: juffer Constance erfde het huis en een deel van
't fortuin, en ook Aamlie kreeg een beduidende som, opdat zij steeds goed in staat
zouden zijn voor het welzijn van al hunne dieren, en meer speciaal voor Berten en
Mirza en hun eventueele opvolgers te zorgen. Verder was meneer De Stampelaere
de grootste erfgenaam. Hem werd een zuivere som van vijftigduizend frank voor het
oprichten van zijn nonnenklooster toebedeeld. Meneer de notaris poosde even na het
voorlezen van die clausule, om meneer De Stampelaere welgemeend te feliciteeren
en hem voorspoed met zijn schoone onderneming toe te wenschen. 't Ezelken en
Aamlie durfden niet nalaten de woorden van den notaris te beamen, maar in de diepte
van haar ziel voelde juffer Constance bittere spijt, dat haar broer, en nog wel door
zijn eigen schuld, zulk een milde gift in vreemde handen moest zien overgaan.
Van de verre neefjes en nichtjes gewaagde het testament, zooals wel te denken
was, in 't geheel niet. Die moesten juffer Toria maar naar hartelust verwenschen. En
de laatste bepaling doelde op de begrafenis, die met den allerhoogsten dienst in de
parochiale kerk geschieden moest, en ook gevolgd zou zijn, gedurende dertig
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jaren, door jaarlijksche, plechtige diensten, in dezelfde kerk en ook in deze van
meneer De Stampelaere's dorp. Zoo kwam haar broer althans nog iets ten goede,
dacht het Ezelken, en speciaal deed het haar genoegen voor den koster, die insgelijks
van zulk een rijken prachtdienst heel wat profiteeren kon.
En voor zichzelf was ze van diepe, en toch weemoedige dankbaarheid ontroerd.
Aan juffer Toria, die haar zoo mild had bedacht, was ze gehecht, meer dan ze
vermoedde, en de rijke gift kon haar 't verlies der oude vriendin niet vergoeden. De
tranen die zij stortte, waren echte droefheidstranen en zij vond meneer De Stampelaere
hard, stug-en-ongevoelig-hard, omdat hij maar dadelijk, alsof hij zijn weldoenster
reeds vergeten had, gewichtig met den notaris over geldzaken begon te spreken.

XXVI.
Juffer Toria's begrafenis was een groote, plechtige, kerkelijke gebeurtenis. Zoo iets
had men nog nooit in 't dorp gezien. Er waren niet minder dan vier priesters, in hun
rijkste pronkgewaden; en de waskaarsen, die om de lijkbaar brandden, hadden de
dikte van een flinken mannen-arm.
In blauwe wierookwalmen steeg het aangrijpend gezang der priesters met de zware
tonen van het orgel onder de gewelven op. Zij zongen met zwaar-volle stemmen van
verschillende intonatie, alsof ieder zijn eigen gevoelens en gewaarwordingen over
de groote plechtigheid vertolkte. De stem van meneer Désiré had iets barsch en hards,
alsof hij boos was; die van meneer De Stampelaere daarentegen, iets
opwekkend-triomfants, als een geschal van zege; en alleen de beide vreemde priesters
schenen gewoon en plichtmatig te zingen.
De offerande duurde lang, eindeloos lang. Van alle kanten stroomde 't in een
processie van brandende waskaarsen, uit de diepte der stampvolle kerk, naar het
altaar en rondom de lijkbaar toe.
Op het kerkhof, toen de prachtige kist werd naar buiten gedragen, verdrongen
honderden nieuwsgierigen elkaar om den gapenden kuil. De veldwachter, in groot
uniform, met getrokken sabel, moest den stoet een weg banen.
- Pater noster, zong meneer de pastoor, en allen knielden neer,
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terwijl hij, met den grooten, zwarten kwast, wijwater over de gebogen hoofden
sproeide.
Het Ezelken, diep bewogen, schreide. Maar, door haar tranen heen, voelde zij als
't ware de koel-nieuwsgierige blikken der menigte op zich gevestigd: de menigte,
die niet gelooven zou, dat ze werkelijk bedroefd was. Even sloeg zij haar behuilde
oogen op, en schrikte. Aan de overzijde van den grafkuil stond Céline haar
nijdig-spottend aan te gluren. Zij zag het insolent gezicht met de wild-stoute kijkers
en de roode wangen, en, net als op dien avond van uit 't kostershuis, ontwaarde zij
ook even, door de open mantelspleet, als in een bewust-triomfante uitdaging van
krachtvolle jeugd, de mooie, ronde vormen van de prachtheupen en van den
zwaargeworden boezem.
Met walging wendde zij het hoofd af en een gedrang der menigte onttrok haar 't
gezicht der gehate verschijning.
De kist werd in den grafkuil neergelaten. Hol roffelden de opgehaalde touwen
over 't glinsterend verniste hout, en enkele aardkluiten vielen er bonzend op neer.
- Amen, zong meneer Désiré, en na een laatste wijwaterbesproeiing, trok hij met
kruis en vanen en met koster en andere priesters heen, terwijl de torenklokken weer
zwaar begonnen te luiden.
De menigte drong toe; allen wilden nog eens van nabij de prachtkist zien, waarop
het Ezelken en Aamlie, met bevende hand, voor 't laatste afscheid, een schopvolletje
aarde lieten vallen. Maar op datzelfde oogenblik, ging er, uit het midden der
dicht-op-elkaargeperste menigte, een hevig standje op.
- Die eiwe rosse! die valsche deugeniete! riep duidelijk een heftige mannenstem;
en daartusschen door weerklonken nog meer scheldende stemmen, onder andere een
vrouwestem, schril-hoog, met opruierig geschreeuw, als gold het een gevecht.
Dat waren de onterfde neefjes en nichtjes, die aan hun ziedende woede op juffer
Toria eens lucht gaven. Zij waren naar de begrafenis gekomen om schandaal te
maken. De veldwachter vloog dreigend op hen af en deed hen zwijgen, terwijl Aamlie
en het Ezelken, bevend van schrik, zich naar de kerk terug spoedden, om er het einde
van den dienst bij te wonen.
De menigte had eventjes gegrinnikt en gelachen; maar de grafmaker en zijn helper
waren reeds druk bezig, met boordevolle schoppen, de kille aarde der vergetelheid
over juffer Toria's kist te spreiden.
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XXVII.
Op den avond zelf van juffer Toria's begrafenis, werd 's kosters tweede kind geboren.
Hij kwam den volgenden dag, reeds in den vroegen ochtend, aan juffer Constance
de gelukkige tijding melden en haar vragen of zij meter wilde zijn van het kind, alweer een meisje - dat onder háár voornaam zou gedoopt worden.
Het Ezelken had een korte aarzeling. Wat zou juffer Toria wel zeggen, als ze 't
nog hooren kon! Maar juffer Toria had zulks in haar testament toch niet uitdrukkelijk
verboden, en 't Ezelken, inwendig gevleid, nam eindelijk aan.
Met bevende handen en maagdelijk-gloeiende wangen kreeg zij 't wicht, dat zoo
versch van de moeder kwam, even op haar schoot. En weer voelde ze een oogenblik
de gekke impressie of het háár eigen kind was, dat zij in de armen streelde, terwijl
ze zich diep voor de tegenwoordigheid van den koster geneerde en schaamde.
Ook in de kerk, waar zij met den peter, - een ouden oom van den koster - het
schreiend kind over de doopvont hield, had zij een moment van niet geringe emotie.
't Was immers haar broer die 't moest doopen, en zij meende te merken dat hij spottend
en minachtend op haar neerkeek, terwijl hij met een soort van ruwe haast de gewone
formaliteiten deed afloopen. Zou hij soms ook nog iets over juffer Toria zeggen?
Neen, geen enkel woord meer. Juffer Toria, pas begraven, scheen alreeds vergeten.
Zoodra hij klaar was groette hij kort en plichtmatig en trok zich in de sacristij terug.
Nog vóór het wicht weer ingeluierd en bedaard was, had hij reeds de kerk verlaten.
't Was kort daarop, dat de koster weer, op een ochtend, bij 't Ezelken aankwam en
geheimzinnig vroeg om haar alleen te mogen spreken.
Aamlie bracht hem bij juffer Constance in de huiskamer, en, zoodra de meid
vertrokken en de deur goed dicht was, schoof hij zijn stoel vertrouwelijk bij dien van
't Ezelken en begon, jeugdigglimlachend, op innemenden toon:
- Iefer Constance, ge 'n meug het mij nie koalijk nemen, moar 'k zoe ou toch geirn
iets vroagen.
- Joa, koster, wa es 't? antwoordde zij, welwillend en toch vagelijk wantrouwend.
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- 't Es da 'k mij toch zeu geirn 'n beetsen zoe vergreuten in mijn commissie, iefer
Constance, kwam het er plotseling uit.
Het Ezelken voelde een geldvraag komen. Sinds haar erfenis gebeurde dat haast
iederen dag. Allerlei menschen uit het dorp en uit 't omliggende, dikwijls totaal
onbekenden, wilden haar over allerhande gewichtige zaken spreken, en zij had al
spoedig Aamlie bevel moeten geven geen van die lui meer bij haar toe te laten. Maar
de koster viel natuurlijk niet in die categorie; en 't Ezelken luisterde, met gespannen
aandacht en met roode vlekken van emotie in 't gezicht, naar zijn insinueerende
woorden.
De koster, dus, wenschte zijn winkeltje op een grootere schaal uit te breiden. Hij
wist dat Céline steeds bij meneer de pastoor intrigeerde, om haar eigen broer als
koster in zijn plaats te krijgen; en al durfde 't meneer de pastoor nog niet dadelijk
aan, uit vrees voor àl te groote opspraak, toch kon er ieder oogenblik iets voorvallen,
dat hem, om zoo te zeggen, het brood uit den mond nam. Daarom wou hij zijn
voorzorg in de toekomst nemen. Hij had nu reeds twee kinderen; wellicht kwamen
er nog meer (het Ezelken kleurde) hij mocht die arme schaapjes toch niet broodeloos,
als slachtoffers van een venijnig-opstokende meid, de wijde wereld injagen. Voor
zijn onderneming had hij echter wat meer kapitaal noodig, en hij was zoo vrij geweest
te denken, te hopen, dat juffer Constance wel, uit oude vriendschap, en tegen
behoorlijke rente natuurlijk, hem zou willen helpen.
- Hoeveele zoe-je neudig hên? vroeg 't Ezelken, bewust dat ze niet kòn ontsnappen,
en liefst maar dadelijk den omvang van den aanslag op haar beurs vernemend.
- Da 'k vijf duuzen frank há, iefer Constance, fleemde hij glimlachend, met zijn
verleidend-blinkende oogen haar strak aankijkend.
Zij schrikte wel wat van die som.
- 't Es nog al veele, koster, aarzelde zij, zonder bepaald te weigeren. Iefer Toria
hé mij wel wa achtergeloaten, moar z' hé toch 'tgreutste deel van heur fortuun aan
menier De Stampeloare wiggegeven.
- O, die dwoaze k....! ontsnapte 't haast den koster. Maar hij bedwong zich nog
tijdig en fleemde opnieuw, als in verrukking om zich heen wijzend:
- Wel, iefer Constance, azeu 'n scheun huis vol meubels, azeu ne scheunen hof en
alles dat ou herte lust, gij 'n zijt toch niet te bekloagen!
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Het Ezelken voelde zich overwonnen. Zij had het liever anders gewenscht, maar hij
was te innemend en zij was te zwak; zij kon niet tegen hem op. Zij hield zich trouwens
heelemaal niet flink genoeg in geldzaken en maakte er bezwaar in voor zichzelve.
Onlangs ook weer met meneer De Stampelaere, die, niettegenstaande de vijftigduizend
frank, welke juffer Toria hem per testament gelegateerd had, haar toch waarachtig
nog een duizend frank was komen afhandig maken voor zijn klooster. Zelfs bij Aamlie
had hij geprobeerd een sommetje te krijgen; maar die was kras geweest en had hem
kortweg op zijn plaats gezet. Naderhand speet het juffer Constance dat ze 't ook niet
had gedaan.
Met lichte, opgewekte schreden en een formeele, hoewel eenigszins afgedwongene
belofte, trok de koster heen. Zijn schrale, wat te kort-gebroekte kromme beenen,
schenen niet vlug genoegde blijde mare aan huis te kunnen overbrengen. Het Ezelken,
daarentegen, was heelemaal niet over zichzelf tevreden. Den ganschen dag drentelde
ze tobberig rond, en 's avonds zei ze aan Aamlie, dat ze voortaan slechts één keer
per dag meer vleesch zou eten.
- Woarom? Veur wie moet-e gij spoaren? vroeg Aamlie verbaasd.
Dat 'n es nie om te spoaren, zei 't Ezelken, 't es mijn moage die d'r nie goed tegen
'n kan.

XXVIII.
Na die eerste dagen van nog al vervelende stoornis, kwam dan toch eindelijk een
lange periode van gelijkmatige vrede en rust. Het leven der twee vrouwen was als
een eindelooze vlakte van eentonigheid, met telkens op hun vaste uren weer
terugkomende sleurgebeurtenisjes, maar juist dàt leven wenschten zij en verlangden
er geen ander.
Om zeven uur stond het Ezelken op, en na haar ochtendgebed en een sober ontbijt,
ging zij ter kerk. Nu zij toch haar broer herhaaldelijk had teruggezien, bestond er
geen reden meer, dat zij hem in zijn kerk zou vluchten. Daarbij kwam nog dat zij
voor meneer De Stampelaere maar geen echte sympathie kon voelen, en zijn dorp,
vooral 's winters, voor iemand van haar leeftijd, wel wat ver-afgelegen was.
In de kerk trachtte zij de tegenwoordigheid te vergeten van hem, die haar zooveel
verdriet had aangedaan en nog steeds aandeed,
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om zich geheel en al, met ziel en lichaam, in mystieke zaligheid te verdiepen. De
kerk was haar geluk en haar toevlucht, de werkelijke troost en steun haars leven. Zij
kwam er versterkt vandaan, gevoed in haar ziel als 't ware voor een ganschen dag,
met de bewuste zekerheid, dat elke dag die volgde haar opnieuw 't zelfde geluk zou
brengen, haar gansche leven lang. Dàt alleen woog op tegen alle verdere smart en
wederwaardigheden en voortdurend dankte zij den lieven Heer voor het zoo rijk en
mild genotene.
Om negen uur was zij weer thuis. Daar had ze zich met de vogels, kippen en
konijnen en voornamelijk met Mirza en met Berten te bemoeien. 't Was een vaste
regel, toen juffer Toria nog leefde, dat Mirza iederen morgen zorgvuldig gekamd en
tweemaal in de week met zeep en warm water schoon gewasschen werd, en trouw
leefde het Ezelken den wil van haar weldoenster na. Verder, als het gunstig weer
was, liep zij den tuin eens rond, en zoo kreeg ze 't middaguur.
Eerst at zij alleen, bij het breede tuinraam, in de woonkamer. Gelijk een kaboutertje
kon ze daar, in het egaal, wit-grijs winterdaglicht, toch wel genoeglijk zitten, het
mager hoofd met zwarte pijpjesmuts over haar bord gebogen, de ronding van haar
kwasibocheltje welvend over den smallen rug, ernstig etend, als in een rituaal vol
wijding. Maar de eenzaamheid drukte haar en zij kwam er al heel spoedig toe in de
keuken zelf, op een hoekje van de witte tafel, haar maaltijd te gebruiken. Zoo had
ze meteen een gezellig praatje met Aamlie, voor wie de bediening daardoor ook
minder gecompliceerd werd.
Na het eten ging ze weer in de. huiskamer, met hond en poes naast zich, bij het
raam, in den gemakkelijken stoel van juffer Toria zitten. Haar gewone lectuur: ‘De
Godsdienstige week van Vlaanderen,’ het ‘Maandblad van de Zendelingen,’ ‘De
Voortplanting van het Geloof,’ of 't een of 't ander boekdeel uit ‘Het leven der
Heiligen,’ lag met haar naaiwerk op het tafeltje, dat vóór haar stond, maar meestal
ging juffer Constance er niet dadelijk in lezen; zij strekte zich eventjes gezellig in
den leunstoel uit, tuurde een poos naar buiten, en langzaam aan vielen haar pogen
dicht en zonk zij in een dutje weg.
Zoo kon zij tamelijk lang blijven zitten. Haar hoofd zakte zijlings tegen de leuning
achterover, haar mager, langwerpig,
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verlept gezicht verwrong zich af en toe in komieke grimassen, haar mond maakte
mommelende bewegingen, als zocht de tong, in rusteloos heen en weer gedraai, naar
de verdwenen tanden. Zij eindigde met wel en goed te slapen en te snurken, tot
Aamlie haar een kopje koffie bracht.
Die komst van Aamlie was meteen ook 't sein tot het ontwaken van Mirza en
Berten, die, evenals het Ezelken, na hun middagmaal, elk op een stoel lagen te rusten.
Voor Mirza had de meid een stukje chocola mee, voor Berten een schaaltje melk.
Mirza moest het eerst bediend worden, die was de ongeduldigste. Zij wipte jankend
om het Ezelken heen, en ieder brokje, dat zij overigens vraatzuchtig binnenhapte,
knauwde ze lang met scheeve koptrekkingen en een soort van vies gegrijns, alsof ze
't heel naar vond. Middelerwijl draaide Berten met hoogen rug en op-trillenden staart
in 't rond, spinnend en snorrend, zich tegen 't Ezelken aanstrijkend. En Berten, die
anders de saaie sufheid zelf was, kreeg op dat moment iets krachtig-viriels: zijn snor
stond uit, zijn groene oogen keken fel-glinsterend het Ezelken in 't gezicht. En zoodra
deze met Mirza klaar was en het schaaltje op den grond neerzette, kwam hij er op af
en begon flink-zelfbewust te likken. En telkens weer greep daarbij 't zelfde vlugge
standje plaats: Mirza die hem even zijn melkje poogde af te snoepen en de poes die
nijdig-blazend zijn bezit verdedigde, waarbij de hond dan dadelijk afdroop en de
poes verder bedaard zijn schaaltje ledigde.
Na het potje koffie zette 't Ezelken haar grooten bril op, nam haar boekjes en
courantjes, en begon te lezen.
De ‘Godsdienstige week van Vlaanderen’ gaf haar al het kerkelijk nieuws der
streek en ook wel van het buitenland. Toch hield zij zich nooit zoo heel lang in dat
interessante weekblad bezig en verdiepte zich liever in de zoo boeiende verhalen van
‘De Voortplanting van het Geloof’ en vooral van het ‘Maandblad der Zendelingen.’
Wat in de beschaafde Katholieke wereld gebeurde, was dan ook maar kinderspel,
bij de ondernemingen der missionarissen onder de heidensche volken vergeleken.
Het Ezelken trilde van emotie bij het lezen van al die bekeeringen, van al die in de
woeste landen opgerichte kerken, van al de schriklijke gevaren, waaraan de dappere,
zelfopofferende helden van het ware Geloof onophoudend stonden blootgesteld.
Sommigen stierven den martelaarsdood, anderen bezweken aan koortsen en ziekten,
nog anderen werden
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door oproerige stammen uit het verre land verjaagd; maar steeds nieuwe, door
godsdienstijver bezielde proselieten traden op, en 't werk, het edel werk der
voortplanting van het Geloof, won elken dag meer veld voor 't rijk der hemelen,
terwijl heidendom en barbaarschheid naar hun laatste, ontoegankelijke verschansingen
moesten terugwijken. Er waren plaatjes ter opluistering bij: eerst een ruwe
negerkoning, zwelgend in wulpsch genot, omringd door zijn talrijke schaar
onzedelijk-halfnaakte-vrouwen-slavinnen; dan weer diezelfde koning, enkele maanden
later, een bedaard gezicht, netjes op zijn europeesch gekleed, zittend op een stoel,
als in tamme afwachting op wat nog verder komen zou, met slechts één enkele,
ernstig-uitziende, ook netjes europeesch-gekleede en op een stoel zittende vrouw
naast zich; en, achter die beide, als de bescherm-engel der zalige bekeering, de
bezielde, blanke missionaris, recht overeind, hoog-zegevierend, het symbolisch Kruis
der verlossing naar den hemel reikend. Ofwel het was, aan den rand van een oerwoud,
een bende spiernaakte inlandsche kinderen, jongens en meisjes, in de walgelijkste
schaamteloosheid als gewetenlooze dieren in de wildernis stoeiend door elkaar; en
dan, op 't plaatje aan de overzijde van de pagina, diezelfde kinderen, netjes uit elkaar
gehaald en aangekleed met broekjes en jasjes en schortjes, keurig opgeborgen achter
schoolbanken, in twee afzonderlijke, ruime vertrekken, de meisjes links, de jongetjes
rechts, onder de hoede van twee strakke, strenge, zwartgerokte en witgehuifde
nonnetjes, die er toezicht over hielden. Dat was 't geluk der christelijke beschaving,
die als een goddelijke zegen over die zoo lang verlaten schepsels nederdaalde, en 't
Ezelken kon er bij huilen van ontroering, terwijl haar eerbied en bewondering voor
die helden van 't Geloof geen grenzen kende.
Doorgaans besloot zij haar lectuurmiddagje met een paar hoofdstukken uit het
leven van een of andere ‘heilige’. Juffer Toria had haar een rijk-voorziene bibliotheek
van dien aard achtergelaten, en om de beurt nam 't Ezelken de oude boekdeeltjes ter
hand en leefde in stille dweeperij die lang-verleden wonderen mee. Het deed haar
minder heftig aan dan 't lezen van de zendelingsverhalen, zij kon het zoo direkt niet
meevoelen, het had geen tastbare actualiteit, 't geboekte lijden van al die martelaars
en martelaressen was slechts de boeiende herinnering van groote daden, zooals zij
in een gloriepracht van kleuren op de hooge ramen
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van de kerken stonden afgebeeld; behalve een, en dat zij steeds en nog ter hand nam
en waarin zij zich verdiepte als wilde ze 't van buiten leeren: het leven van den
Heiligen Augustinus.
De Heilige Augustinus was jarenlang een groot zondaar geweest. Ondanks den
moreelen invloed van zijn wijze, vrome moeder Monica, kon men zijn levenswijze
niet anders dan hoogst onstichtelijk noemen. Maar plotseling openbaarde zich aan
hem de goddelijke gratie, hij beterde en bekeerde zich en werd eindelijk een der
grootste en beroemdste Kerkvaders.
Juffer Constance kon het niet helpen, maar dat leven van den Heiligen Augustinus
deed haar telkens weer aan 't leven van haar eigen broeder denken. Zeer zeker was
er groot verschil tusschen die beide; Augustinus was een Heilige en Désiré slechts
een gewone priester; maar dat Augustinus, die zonder twijfel veel meer zonden had
bedreven dan haar broeder, toch een diep-gevenereerde heilige was geworden, dat
troostte 't Ezelken over de zwakheden van Désiré, die, met Gods genade, ook weer
op het goede pad kon komen. Het oude boekje was beduimeld en verfrommeld van
het bladeren en her-bladeren, sommige paginas hingen er als flarden bij, andere leken
bespikkeld met lichtgele vlekjes, alsof er tranen waren overheen gestort.
Zoo kreeg juffer Constance het stille schemeruur, het oogenblik waarop zij weer
ter kerk zou gaan. Aamlie bracht haar den zwarten mantel, zij sloeg de kap over haar
hoofd en met het groote kerkboek en den rozenkrans tusschen haar vingeren, dribbelde
zij de straat op.
De kerk was reeds in twijfellicht gehuld, de kaarsen brandden op het altaar, alleen
door 't hoog gewelf der groote boogramen blonk nog, in breed-egale lichtvlekken,
het tanend blauw of grijze van den wegstervenden winterdag.
De enkele bezoekers, meestal vrouwen, zaten in stille vroomheid neergeknield. 't
Waren als donkere, onbewegelijke schimmen, hier en daar, tusschen de rijen leege
stoelen verspreid. Maar de zachte wierook walmde geurig op in blauwe wolkjes naar
de donkerende bogen en het orgel dreunde indrukwekkend, terwijl de stemmen in
hun volle, kalme schoonheid zongen. Groot en innig was de wijding. De menschen
sloten zalig-mijmerend hun oogen, waarin soms tranen parelden die niemand zag.
Het was de lofzang van bedanking voor nog eens een goed-volbrachten dag, waarop
de
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veilige vrede van den nacht mocht volgen. 't Leek alles rein en schoon en vol
verzoening in die stille stonde van gelukzaligheid, en bij het schemerduister was het
Ezelken niet bang meer om ook even naar haar broeder op te kijken, terwijl ze weer
geheel 't prestige zijner geestelijkheid voelde, gelouterd van alle aardsche zwakheid
en smet.
Jammer dat de zaligheid zoo kort van duur was. Jammer dat zij weer in 't
nuchter-koele avondlicht moest buiten komen en het aardsch-reeële aanraken. Dat
bracht ontstemming en kommer, maar ook wel zachtheid en genoegen. Céline bleef
de doorn in haar hart, doch de koster en zijn gezin waren haar vreugd en voldoening.
Haast eiken avond nu, na 't lof, liep zij er even aan. Zij hadden hun winkeltje sterk
uitgebreid, 't zat vol, propvol met allerlei, zij waren voorspoedig en gelukkig, en 't
speet het Ezelken in 't minst niet meer, dat zij hen met haar geld geholpen had.
Stansken, haar metekind, was een lieveling, die zij met speciale liefde en verteedering
op haar schoot kon knuffelen, en de koster en zijn vrouw waren dankbaar, o, zoo
dankbaar voor de hulp die zij van haar verkregen hadden. Alles stond stil, zoodra
juffer Constance binnen kwam, zij werd er als een koningin ontvangen, zij moest in
een gemakkelijken stoel gaan zitten, iets eten, iets drinken; het waren echte
wanhoopsjammerklachten, wanneer zij opstond om weer te vertrekken.
- Iefer Constance, as ge mij oeit neudig hét, 't es gelijk woarveuren.... herhaalde
soms ontroerd bij het heengaan, de koster, daarmee bedoelend, dat hij alles voor haar
over had wat in zijn macht bestond; en aanstekelijk werkte zijn emotie op 't gemoed
der oude vrijster, die dan met een frisch gevoel van telkens nieuw geluk naar huis
ging.
Daar wachtte Aamlie met het avondeten, dat nu, evenals het middagmaal, in de
warmere gezelligheid der keuken werd gebruikt. Mirza en Berten, elk op een stoel,
kregen om de beurt ‘beetjes’, en alle buitendeuren en vensters waren veilig gesloten.
Om half negen stipt klonk een bekend geschel aan de voordeur, even door een
gekef van Mirza begroet. Dat was de krantenjongen, die het centen-avondblaadje
bracht. Aamlie liep het uit de bus halen en gretig luisterde zij dan naar 't Ezelken,
die haar de gebeurtenissen voorlas. Het waren meestal griezelige verhalen:
moordaanslagen, brandstichtingen, ongelukken, die de twee vrouwen wel eens tot
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een angstvolle stemming opwonden. 't Was donkere nacht, daarbuiten, de wind loeide
en klaagde in de naakte boomen, de katten gierden akelig, 't was of er gevechten
ontstonden en menschen vermoord werden. Twee zwakke, reeds bejaarde vrouwen
gansch alleen in dat groote huis! Zij werden bang, zij luisterden in spanning, het
Ezelken dacht aan den koster en hoe die haar beschermen en verdedigen zou, en 't
was met een gevoel van innige verlichting dat zij, klokslag negen, opnieuw de straatbel
‘hoorden overgaan en Aamlie naar de voordeur liep.
Zij liet het Puipken binnen, die, sinds juffer Toria's dood, eiken nacht kwam slapen.
Marcellien, de oude tuinman, was te sukkelig en te suf geworden, maar 't Puipken,
dat was nog een steun, dat was althans een man in huis, die zich desnoods tegen
inbrekers verweren kon. Hij bleef daar nog een poosje rookend bij de kachel zitten,
kreeg een glas bier, vertelde de dagelijksche nieuwtjes uit het dorp; en om half tien
was alle licht gedoofd in 't stille renteniershuis, en lagen zij allen te bed.

XXIX.
En zoo verliepen jaren.... De tijd scheen als gestold over hun vastgegroeide leven.
En toch was er verandering, stage, stil-groeiende verandering, in en om hen heen.
Iets werd oud en afgeleefd, en iets nieuws drong naar voren, jong en levenslustig.
Dat was het gezin van den koster.
Na een Clemensken en een Constansken was er een Emeransken en een Hortensken
gekomen, en nu scheen het de beurt van 't sterkere geslacht: in minder dan vier jaar
tijd was er een Hilaire, een Prosper, een Omer en een Valère. Acht kinderen in nog
geen tien jaar huwelijk, en de serie was nog niet gesloten, want er kwam er alweer
een in aantocht. 't Krioelde steeds van peuters in het reeds te volle huisje; zij groeiden
en barstten er letterlijk uit, als op elkaar gepropte vogeljongen uit een te klein nestje,
en de ouders werden radeloos, toen zich plots een eenige reddings gelegenheid
voordeed.
Een huis kwam door een sterfgeval te koop, vlak tegenover de woning van juffer
Constance, een heerlijk-groot huis zonder luxe, maar als geknipt voor een talrijk
gezin, om er winkel te houden.
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Na eenig beraadslagen met zijn vrouw trok de koster zijn stoute schoenen aan en
ging naar juffer Constance toe.
- Ik, da huis keupen, wa peist-e, 'k 'n hè doar gien geld veuren; 'k zoe mijn eigen
huis moeten belasten! riep verschrikt de oude vrijster, toen hij haar 't geval uiteendeed.
Maar hij liet zich zoo gauw niet ontmoedigen: fleemend drong hij aan, sprak haar
van allerhande voordeelen, van betere geldbelegging, van toenemende waarde op
zulk een immeubel; enn toen het Ezelken, in tweestrijd met zichzelve, zich schuldig
voelend dat zij 't geld van juffer Toria zoo lijnrecht tegen den zin harer overleden
weldoenster gebruikte, wel vreezend ook dat zij er nooit meer rente zou van zien dan
van de jaren hèr geleende vijfduizend franken, scheen te weifelen en te wankelen,
gaf hij den doorslag met de tragische verklaring
- Os ge gij ons nie 'n keunt helpen, iefer Constance, moete we wij op 'n ander
gemiente onsd breud goan zoeken.
Het Ezelken voelde zich koud worden. Hem en zijn familie niet meer zien, waaraan
ze zoo gehecht was! De kracht van het verleden stormde in haar oude-vrijsters-ziel
op; dàt, wat niet vergeten was, zijn vroeger huwelijks-aanzoek, omknelde haar
eensklaps als een onbreekbaren band, en nog eens bezweek zij voor de macht van
het gevoel, dat sterker dan de macht der rede was.
Zij kocht het huis en de koster kwam er wonen. Maar om het te betalen had zij
werkelijk op haar eigen huis hypotheekmoeten nemen, en sinds dien dag at zij maar
drie keer in de week meer vleesch.

XXX.
En om haar heen begon het oude te verdwijnen.
Mirza het eerst. De hond was afgeleefd en lag sinds lang reeds, meestal futloos,
bij het vuur. Zijn leeperige oogen werden dofgroene ballen en zijn vroeger
keurig-witte vacht plakte zonder glans en in verwarring op zijn rillerige huid. Soms
kwam hij van achter de kachel en krabbelde met moeite enkele stijve passen, maar
dadelijk ging hij aan 't reutelhijgen en sukkelde bij 't vuur terug. Hij had geen tanden
meer en kon niets kauwen; hij wilde zelfs geen chocolade meer; hij leefde van
schaaltjes melk, die dan nog vaak zóó lang onaangeroerd naast 't vuur stonden, dat
de
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melk waterig-blauw werd en volregende met stofjes roet, die uit de kachel vielen. 't
Puipken en Aamlie zeiden iederen dag tot het Ezelken: ‘Loat hem toch deuddoen;
loat hem ons mee ne stien aan zijnen hals versmeunen;’ maar 't Ezelken, getrouw
aan de aan juffer Toria gedane belofte, wilde daar niet van hooren.
Eindelijk lag hij, op een ochtend, achter de kachel, dood.
Hij werd door 't Puipken in den tuin begraven.
Toen kwam de beurt van Berten.
Berten, de luie, dikke, gelukkige, mollige Berten, was met de jaren mager en
geagiteerd geworden. Ook hij had sinds lang geen tanden meer, maar hij had nog
zijn klauwen, en 't was of al zijn laatste levensenergie zich daarin samen had
getrokken. Hij, die eertijds dagen lang kon liggen slapen, scheen nu dooreen
bewegelijkheid geplaagd, die hem geen rust meer liet. Nergens was hij tevreden,
aldoor kwam hij miauwen en zeuren en hij had een heele slechte gewoonte gekregen:
af en toe begon hij, waar hij stond, met donker-boos-kijkende oogen, zijn klauwen
inde stoelen of het kleed te haken en te plukken, dat de stukken er van langs vlogen.
Juffer Constance en Aamlie moesten hem voortdurend tuchtigen, maar het hielp
niets; telkens begon hij elders opnieuw en Aamlie en 't Puipken drongen er, evenals
voor Mirza, sterk, maar te vergeefs, bij 't Ezelken op aan, dat zij hem zou laten
afmaken, toen de huisgenooten eensklaps, op een avond, constateerden dat de poes
verdwenen was.
Aamlie en 't Ezelken liepen het huis rond en naar buiten, riepen aanmoedigend:
‘Berten, Berten, Berten!’ doch alles vruchteloos. Berten was te hooren noch te zien,
Berten kwam niet meer terug. Dien nacht was er wel een verschrikkelijk spektakel
van door elkaar gierende katten in den tuin, en 't kon best zijn, dat Berten aan het
standje deelnam, maar zekerheid verkreeg men niet, alleen diè zekerheid: dat Berten
nooit terug meer kwam.

XXXI.
Maar wie wèl kwamen, wie dagelijks en voortdurend kwamen, dat waren de
verschillende leden van het nu vlak tegenover wonende kostersgezin. Juffer Constance
had daar geen rekenschap mee gehouden toen zij het huis voor den koster kocht, zij
had alleen het oog gehad op meerder en intiemere gezelligheid met het geliefd
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gezin, doch niet gedacht dat die intimiteit wel eens tot last kon worden en dat zij er
soms meer van krijgen zou dan zij verlangde.
Nu was 't herhaaldelijk geklingel aan de straatbel en 't een of 't ander van de
kosterskinderen kwam binnen, om iets te zeggen of te vragen. Ook wanneer er geen
enkele reden voor was kwamen zij en bleven er uren lang met een breiwerkje zitten
tot op etenstijd, zoodat het Ezelken hen naar huis moest sturen of hen vragen om met
haar te blijven eten. Dit laatste gebeurde meer dan eens, tot groote ergernis van
Aamlie, die dat heen en weer geloop onuitstaanbaar vond en de indringerige kleinen
al vast uit haar keuken had verbannen. Ook het Ezelken vond weldra dat ze te dikwijls
kwamen en te lang bleven, maar zij had niet steeds den moed ze weg te zenden en
durfde evenmin tegen de ouders zeggen, dat die bezoeken haar verveelden. Het werd
een stille overrompeling, een langzame en geleidelijke inbezit-neming, heimelijk
door den koster en zijn vrouw gesteund en aangemoedigd. Het ergste was dat Aamlie
plotseling vrij ernstig ongesteld werd en te bed moest blijven, en nog vóór het Ezelken
den tijd had te beramen wie zij voorloopig in de plaats zou nemen, had haar metekind,
Constansken, die toen veertien jaar was, zich reeds aangeboden en dadelijk, zonder
dat het Ezelken dorst weigeren, Aàmlie's taak overgenomen.
Aamlie's ziekte bleek beduidend en duurde den ganschen winter, en toen zij
eindelijk beter werd, was zij niet meer in staat alleen al het werk te verrichten. Zoo
sprak het ook van zelf dat Stansken er zou blijven om te helpen. Maar Aamlie was
onverzoenbaarverbitterd tegen de kostersfamilie, zij wilde niets met 't jonge ding te
maken hebben, 't was als de oude hond die grijnst tegen den jongen hond omdat hij
komt zijn plaats innemen; zij weigerde namelijk, ondanks al de smeekingen van 't
Ezelken, haar iets van de keuken te leeren; zij nam de potjes van de kachel en ging
er mee in een hoekje staan als zij een sausje door elkaar moest draaien, opdat Stansken
niet zou kunnen zien hoe zij het deed; het kwam zoo verre dat de beide meiden op
een middag hoogloopende ruzie kregen, en dat Aamlie, bleek van woede, met haar
muts scheef op het hoofd bij 't Ezelken binnen kwam stormen en haar dienst opzei.
Juffer Constance poogde haar vruchteloos te bedaren. De oude, chagrijnige,
ziekelijke meid scheen ineens een walg van het dienen
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gekregen te hebben, zij hoefde ook niet meer te dienen, zij wilde niet meer dienen,
en zelfs toen het Ezelken verzoenend voorstelde eens met den koster te gaan spreken,
schudde Aamlie hardnekkigweigerend het hoofd en zei dat zij met het geld dat juffer
Toria haar had nagelaten en met wat zij door haar levenslangen arbeid had verdiend,
haar laatste jaren kalm in een klooster wilde slijten.
Zij vertrok op een Allerheiligen-avond en ging haar intrek nemen in het klooster,
dat meneer De Stampelaere eindelijk op zijn dorp had laten bouwen, en waar ook
een afdeeling voor oude, eenig geld bezittende vrouwen, aan verbonden was.

XXXII.
En 't jeugdig Stansken van den koster werd de vaste huismeid, in plaats der oude
Aamlie....
Was het 't jeugdig Stansken maar alleen geweest! Maar nu leek het een
voortdurende invasie, van de geheele kostersfamilie. 't Was of ze twee huizen
bewoonden, een aan eiken kant der straat. Er werd zelfs niet meer gebeld, de deur
van 't oude, deftig renteniershuis bleef meestal op een kier staan, om het gemak der
verbinding te bevorderen.
Nooit, geen enkel oogenblik van gansch den dag, bleef Stansken alleen in haar
keuken. Aldoor waren er een of meer zusjes of broertjes, om haar ‘te helpen’. En 's
avonds kwam de koster er gewoon zijn pijpje rooken, als in een herberg.
Het Ezelken was overrompeld. Zij voelde zich niet meer meester in haar eigen
huis. Zij kon zelfs geen toezicht meer houden, alles gebeurde, om zoo te zeggen,
langs en over haar hoofd heen, het was alsof ze in een vreemd, razend-druk huis,
haar intrek had genomen.
Zij kon er niet meer tegen op. Zij had besliste ruzie moeten maken om ze van haar
lijf en uit haar huis te krijgen. En dat kon, dat durfde ze niet. Uiterlijk waren zij allen
ook nog steeds innemend vriendelijk met haar. De koster en zijn vrouw begroetten
haar eiken morgen met een verrukten gelukslach, en de kinderen noemden haar ‘tante
Constance’ wat haar zoo innig verteederde. Jammer dat ze zoo talrijk, zoo
overweldigend-talrijk waren!
Het Ezelken's leven kreeg iets angstig-gejaagds. Sinds Aamlie's
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vertrek gebruikte zij weer haar maaltijden in de huiskamer, waar zij zich nu ook
meestal heel den dag ophield, en van daar uit, als in een toch ietwat veiliger
schuilplaats teruggetrokken, luisterde zij naar de geluiden en bespiedde zij de
bewegingen in het vroeger zoo rustige, thans zoo gestoorde huis. Zoo zag zij op een
morgen, door het breede raam, Hilairken, 's kosters oudste zoontje, naast het Puipken
met een spade bezig in den moestuin. Wat was dat nù weer? Wie had den knaap daar
ontboden? 't Ezelken keek met verbazing naar 't Puipken en vond dat de oude tuinman
er woedend uit zag. Het Puipken was den laatsten tijd ook al niet zeer tevreden, omdat
juffer Constance hem, op aanrading van den koster, gezegd had, dat hij niet meer
hoefde te komen slapen, aangezien er nu altijd menschen genoeg aan huis waren.
Zoo had het Puipken zich voelen verdringen en nog al verbitterd bij juffer Constance
daarover geklaagd. Wat zou hij nu wel zeggen? Of zou hij ten slotte misschien toch
blij zijn, dat hij een hulp kreeg?
Dien zelfden ochtend nog werd juffer Constance's twijfel opgehelderd. Om tien
uur, het uur dat hij anders in den tuin zijn glas bier kreeg, drukte 't Puipken met een
flinken duw zijn spade in den grond, stopte zijn pijpje in zijn zak en kwam vastberaden
naar het woonhuis toegestapt. Bij de achterdeur deed hij zijn klompen uit, schreed
sprakeloos dwars door de keuken, waar Stansken met twee van haar zusters gezellig
zat koffie te slurpen, kwam in de gang en knokte tegen de huiskamerdeur.
- Binnen, zei, gansch ontsteld, het Ezelken, die hem wel zien komen had.
't Puipken opende de deur en stapte binnen.
Hij zag bleek, geelbleek, en zijn lippen bibberden, alsof hij wilde spreken en niet
kon.
- Iefer Constance, begon hij met inspanning, doe 'k ik mijn wirk bij ou meschien
nie goed?
- Ba joa g' Ivo; woarveuren vroagt-e gij mij datte? zei 't Ezelken verwonderd?
- Woarveuren krijg ik tons nen helper? Die jonge snotneuze van de koster? kaatste
hij haar, even droog-slikkend van verontwaardigde emotie, de vraag terug.
Het Ezelken wist een oogenblik niet wat te antwoorden. Eindelijk zei ze, schuchter,
zich machteloos en ongelukkig voelend:
- 'K 'n hè-je 'k ik hem niet doen komen, Ivo!
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- Ha, wie hét er hem dan doen komen? Wie es 't er hier boas, gij of de koster? gilde
't Puipken, grijnzend van woede.
Het Ezelken kreeg tranen in haar oogen.
- 'K zal e-kier informeeren, Ivo - jongen; 'k zal de koster hier doen komen, poogde
zij hem te sussen.
Maar 't Puipken was nog lang niet uitgepraat; en nù nam hij eens goed en flink de
gelegenheid te baat om uit te varen tegen de kostersfamilie, die daar alles in beslag
nam en juffer Constance zelve, als ze niet oppaste, van armoede op de straat zou
jagen. Toen week hij naar de deur terug, met de beslissende woorden:
- Ik of die snotneuze, iefer Constance, ien van de twee, ge meug kiezen.
- 'K zal de koster loate roepen, zuchtte nog eens het Ezelken; en zij liet het Puipken
gaan.
Nauwelijks had 't Puipken de deur der huiskamer geopend of hij zag wegvluchtende
rokken in de gang.
- Ha, die leege vodden, z' hén aan de deure stoan hurken! riep hij verwoed en luid
genoeg dat 't Ezelken het hooren kon.
Maar het ontdane Ezelken reflecteerde er zelfs niet op. Zij wachtte een poosje om
zelve op haar verhaal te komen, en zond toen Stanske haar vader halen.
Hij kwam dadelijk, als altijd opgeruimd en glimlachend, verbazend jong van uiterlijk
gebleven voor zijn jaren, met levendigblinkende oogen en licht-magere gestalte,
waarvan alleen de schrale, ietwat kromme beenen, eenigszins stram begonnen te
worden. 't Was hem wel aan te zien dat hij zich gansch bewust voelde van zijn sterken
invloed op het Ezelken, en reeds bij 't eerste woord dat zij over het zaakje uitte,
waarvan hij al vast door zijn dochter op de hoogte was gesteld, antwoordde hij luchtig,
met een hoofdschuddend lachje:
- O, da Puipken, dat zjaloes manneken! Kan 't hij nou euk al nie verdroagen dat
'n kind zijne stiel liert!
't Ezelken voelde zich al overwonnen. Zij kón tegen dien man niet op. Het kwam
er niet op aan wat hij al zei of niet zei; dàt wat telkens weer, bij zijn enkele
verschijning, op den voorgrond trad en haar ontroerde en verlamde, was 't verleden:
zijn huwelijksaanvraag en haar weigering, die groote en feitelijk eenige gebeurtenis
haars levens, welke aan dat leven een gansch andere
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richting had kunnen geven. Het was iets akeligs en toch opwindends; het was of hij
met haar iets heel, héél griezeligs en toch ook diep-verrukkelijks had willen
ondernemen, iets waarover zij zich schaamde en tevens jubelde, iets dat niet nader
uitgedrukt kon worden, omdat het zoo ontroerend-tegenstrijdig was. 't Was een
fyzieke aantrekkingskracht in een lichamelijke repulsie; door geen woorden kon ze
haar gruwel uitdrukken voor zoo'n schralen, mageren man, die ieder jaar weer
kinderen verwekte, terwijl juist die verwekkingskracht haar als een soort van ondeugd
in hem aantrok en haar overweldigde, met nog en steeds dat onverjaagbaar gek gevoel
of het allemaal háár en zijn eigen kinderen waren. Haar bleeke, magere, verlepte
wangen bleven vurig van emotie zoolang hij met haar sprak, terwijl zijn
tegenwoordigheid haar zóó geneerde, dat zij maar alles toegaf en goedkeurde, om
van zijn verleidende en gevreesde verschijning verlost te zijn.
Hij glimlachte en sprak, vol kalm zelfvertrouwen, en dadelijk had hij er iets op
gevonden, dat alle bezwaren uit den weg zou ruimen:
- Wel, zei hij, we zillen gemakkelijk overienkomen. Dat 't Puipken al den iene
kant van den hof wirkt en Hilairken al den andere kant. Den hof es greut genoeg, ze
'n zillen mallekoar gien builen leupen.’
Dat scheen een lumineus idee aan 't Ezelken. Zoodra de koster weg was liet ze 't
Puipken roepen en herhaalde hem 's kosters eigen woorden:
- Weet-e wat, Ivo, 'k hè d'er iets op gevonden: wirk gij al den iene kant van den
hof en Hilaire aan den andere kant; den hof es greut genoeg, ge 'n zil mallekoar gien
builen leupen.’
Juffer Constance kon wel dadelijk merken dat 't Puipken haar geestdrift over het
gevonden middel geenszins deelde. Hij bleef zuur en nurksch kijken en zei eerst geen
woord.
- 'K zal d'er ne kier op peizen, moar 'k vrieze dat 't nie 'n zal goan, antwoordde hij
eindelijk.
- Ge zoedt toch ne kier keune probeeren. Ivo, opperde 't Ezelken verzoenend.
- We zille zien, zei 't Puipken kortaf. En hij ging.
Den volgenden ochtend kwam 't Puipken naar zijn werk niet.
Den tweeden dag ook niet.
Den derden dag nóg niet.
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Het Puipken gaf geen teeken van leven meer. 't Was weer dezelfde geschiedenis als
met Aamlie: de oude, grijnskoppige hond, die door den jongen hond niet wil
verdrongen worden.
- O, dat 'n es 't spreken nie weirdl schimplachte de koster. Loat dien eiwe ronker
moar wig blijven. 'K zal ik Hilaire wa helpen en ouën hof zal beter onderheiwen zijn
as vroeger.

XXXIII.
De koster hield woord. Hij kwam Hilairken helpen in den tuin. Hij spitte, zaaide,
plantte.... en oogstte. Een groot gedeelte van de sieraadplanten werd uitgerooid en
vervangen door een aard-appel- en bietenveld, dat genoeg kon opleveren om juffer
Constance gedurende jaren te voeden. Maar dat gaf geen bezwaar: wat er over bleef
zou wel zijn weg vinden. Ook op de volière, en de konijn- en-kippenren ging de
koster een oogslag werpen; en op een ochtend was 't daar een lawaai en een spektakel,
waar het Ezelken van schrikte, toen zij, in de huiskamer gekomen, door het tuinraam
keek.
Een haan! Daar liep en vloog en fladderde een groote, wilde haan onder de kippen!
't Was of er een orkaan in woedde. Hij snelde hartstochtelijk, met over den grond
sleepende vlerken, van de eene krijschend-wegvluchtende kip naar de andere, als
om ze te vermoorden. De veeren stoven er bij op, de verwilderde hennen vlogen in
hun angst tegen de muren aan, en af en toe stond de haan midden in den schriken-warboel pal, rekte zijn hals uit en kraaide oorverscheurend, met draaiende oogen,
om dan dadelijk weer zijn woeste driftjacht te hervatten.
- Och Hier, och God! riep 't Ezelken met in elkaar geslagen handen. En zij spoedde
zich buiten, angstig naar Stanske roepend.
Maar toen zij op het koertje was trof haar, in een afgezonderd gedeelte der volière,
een niet minder akelig schouwspel.
Daar waren de konijnen aan den gang. Als gek sprongen zij door elkaar, wippend,
struikelend, heen en weer over elkander buitelend en af en toe ging er uit een hoek
een schril en langgerekt gepiep op, alsof er een de keel werd toegeworgd.
- Stansken! Stansken! gilde 't Ezelken hoe langer hoe angstiger.
Stansken, die bij haar vader achter in den tuin was, kwam haastig aangeloopen.
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- Wa schilt er, tante? riep zij van verre.
- Die kiekens! Die konijnen! Van woar komt die sloeber van dien hoane? Joagt
hem toch wig! kreet het Ezelken verontwaardigd en 't huilen nabij.
De koster had zijn dochtertje gevolgd. Glimlachend kwam hij bij het Ezelken en
zei:
- Moaken ze ruize, iefer Constance? O, 't n zal nie lank duren; van as ze aan
mallekoar geweune zijn....
- Joa moar, dien hoane, van woar komt die sloeber van dien hoane? viel 't Ezelken
ontsteld hem in de rede.
- 't Es de mijnen; 'k hé hem van den uchtijnk meegebrocht; hij was er neudig, ou
hinnen 'n leien hoast gien eiers mier, antwoordde kalm de koster.
't Ezelken dacht aan juffer Toria, aan haar haat, aan haar gruwel, aan haar woede,
had ze zoo iets op haar erf moeten beleven. Zij voelde dat zij aan al haar plichten
tegenover de doode te kort schoot; maar wat kon ze doen? 't Kwaad was nu eenmaal
gepleegd, en de koster stond daar zoo kalm over het zaakje te glimlachen, dat ze zich
schaamde om er verder op door te gaan. Zij wendde mistroostig het hoofd ‘van het
ergerlijk schouwspel af, strompelde naar de nog steeds rumoerige volière, vroeg
bedeesd aan den koster, als om een afleiding te zoeken, wat er ook dáár in Godsnaam
dien ochtend toch voor abnormaals gebeurde.
- 'K hé ne rijer bij die moeren gesteken; we moên toch zurgen da we 'n beetsen in
't jonk goed komen, antwoordde de koster heel gewoon.
't Was of het Ezelken een slag in het gezicht kreeg. Sidderend, met gloeiende
wangen en ten gronde neergeslagen oogen keerde ze zich om, en haastte zich zonder
een woord naar haar woonkamer terug.

XXXIV.
Er kwam een soort van tragische, stil-wrokkige teruggetrokkenheid over 's Ezelkens
leven. Zij voelde zich misdaan, verongelijkt, en wist niet goed op wie dat ongelijk
te wreken. Iedereen en niemand had er schuld aan. Al de teleurstellingen van haar
leven kwamen vol verbittering weer in haar op, en smolten er dan in elkander weg,
als tot één loodgrijs meer van doffe onverschilligheid.
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Het leven van haar broer werd haar onverschillig, het stoken en knoeien van Céline
werd haar onverschillig, zelfs het druk-jagend gedoe van den koster en zijn familie
werd haar onverschillig. Zit kon er toch niet tegen op en liet zich maar gaan.
Zij kwam weldra haast uit haar huis niet meer. Het werd haar zelfs te vermoeiend
om tot aan de kerk te gaan en zij las de mis en het lof in haar kerkboek thuis. Zij
sliep en dutte veel, met gevouwen handen bij het venster in haar leunstoel neergezakt.
't Scheen ook of ze met den dag kleiner en schraler werd, de smalle borst steeds
holler ingedrukt, de hoogte op haar rug steeds ronder bochelend. Haar laatste
voortanden waren verdwenen, zij had nog slechts een paar holle kiezen, die dan nog
dikwijls pijn deden. Vleesch kon ze heelemaal niet meer eten; zij leefde van geweekte
broodjes, van roer-eieren en papjes.
Met haar geldelijke administratie kreeg ze last en moeite. Haar boekjes kwamen
nooit goed uit; haar slechte oogen zagen soms geen verschil meer tusschen een
vijf-cent-stuk en een gouden tientje.
Met de kostersrekening was ze heelemaal in de war. 't Was onderling accoord dat
de koster zijn verschuldigde rente in winkelwaren zou afbetalen, en hoe het kwam
begreep ze niet, maar 't bleek uit ingewikkelde, haar voorgelegde rekeningen, dat de
koster, in plaats van haar schuldenaar, weldra haar schuldeischer werd.
- Ha, 'k 'n hè gien geld mier, zuchtte 't Ezelken toen de kostersvrouw haar daarover
eens kwam spreken.
- O, dàt 'n geef niet, iefer Constance, ge moet doar nie mee in zitten, we zillen da
loater wel vinden, zei de vrouw geruststellend.
Maar 't Ezelken zat er wèl mee in. Zij vond het aller-akeligst om in schuld te staan
bij die menschen, die zoo zuur voor hun dagelijksch brood moesten werken. 't
Geneerde haar speciaal tegenover den koster, zij dacht er gansche dagen aan, zij kon
er niet meer van eten noch slapen; en eindelijk liet ze de kostersvrouw terugroepen
om haar te zeggen, dat zij het in haar testement zou gedenken.
Tot juffer Constance's groote verbazing, liet de kostersvrouw geen groote
ingenomenheid met deze schikking blijken. Zij zei eerst niets; toen eindelijk, op een
teleurgestelden, bijna weemoedigen toon:
- Joawel, iefer Constance, dat es al wel en goed, moar ne meinsch kan iets krijgen;
en wa zoe d'r mee ons gebeuren, da
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ge ne kier gienen tijd 'n hoadt om ou testament op te moaken?
Het Ezelken schrikte. Ja, daaraan had ze nog niet gedacht. En eensklaps voelde
zij dat de vrouw gelijk had en het tijd werd om er aan te denken. Een groote, diepe
droefheid kwam in haar. Zij had even het vage bewustzijn van 't naderend einde. En
meteen dacht zij een oogenblik weer aan Désiré en aan 't verleden en of zij ook hèm
niets in haar testament zou achterlaten. Hij had het niet verdiend en 't zou wellicht
in handen van de gehate Céline te recht komen; maar toch.... zou zij dan alles,....
alles wat overbleef aan vreemden achterlaten?
Zij nam althans 't besluit alvast den notaris te ontbieden.

XXXV.
Het was nog steeds dezelfde, mooie, rood-wangige, gepommadeerde, wit-krulharige
notaris die het testament van juffer Toria had opgemaakt. Hij was in al die jaren bijna
niets veranderd en zat daar nu deftig weer bij 't helder tuinraam, zooals hij destijds
voor juffer Toria gezeten had.
Het Ezelken had gehoopt met hem alleen een onderhoud te hebben, maar nauwelijks
was hij in de woonkamer, of de koster en zijn vrouw, beiden op hun plechtigst-best
gekleed, kwamen insgelijks binnen. Zij hielden zich alsof 't van zelf sprak, dat het
Ezelken hen daar verwachtte. De koster haalde alvast de ingewikkelde rekeningen
uit zijn binnenzak, en de vrouw lei ook nog een paar boekjes op de tafel, waarin 't
geleverde der laatste weken aangeteekend stond.
Het Ezelken voelde zich heelemaal van streek. De tegenwoordigheid van den
koster verlamde haar geheel, en toen de notaris, klaar om te beginnen schrijven, haar
vroeg welk haar laatste beschikkingen waren, had zij geen den minsten moed meer
om nog over Désiré te spreken. Zij zag de glinsterende oogen van den koster, strak,
als de oogen van een roofvogel, op haar gepriemd, 't ontroerde en ontstelde haar tot
in het diepste van haar wezen, zij zuchtte en hare handen dwaalden bevend over tafel;
zij kon slechts even stotteren:
- Hawèl, veur de koster, menier de notaris.... En zij bleef stokken.
- Alles? vroeg de notaris.

Groot Nederland. Jaargang 8

447
Zij wilde nog even worstelen. Zij zei niet dadelijk ja. Maar zij keek op en zag zijn
overweldigend-flikkerende, haar als 't ware doorborende oogen, en
instinktmatig-machinaal knikte het overwonnen hoofd de toestemming.
De notaris begon te schrijven....

XXXVI.
't Was kort daarop dat het Ezelken ziek werd.
De oude dokter Van Boeckel werd er bij gehaald, en dadelijk, bij 't eerste
onderzoek, zette hij een heel ernstig gezicht. ‘Rust en voedsel,’ beval hij als altijd,
maar aan den koster en zijn vrouw, die hem angstig ondervroegen, verborg hij niet,
dat hij den toestand heel zwaar inzag.
- 't Es 'n versleten lichaam; ge moet ze zoo gauwe meugelijk loaten berechten, zei
hij.
De koster en zijn vrouw hielden een gewichtige bespreking. Zij kwamen tot de
conclusie dat zij onmogelijk konden nalaten meneer de pastoor te waarschuwen,
maar besloten toch nog een beetje te wachten.
Eenige dagen verliepen. Het Ezelken lag boven in haar bed, om de beurt door een
der kosters-kinderen verpleegd. Zij at noch dronk, vroeg naar niets of niemand,
versteende in een soort bewustelooze toestand.
Den vierden dag, tegen den avond, werd aan de nu altijd zorgvuldig gesloten
voordeur gebeld. De koster, die op zijn qui-vive was, en thans zoo weinig mogelijk
het renteniershuis verliet, ging open doen.
Het was meneer De Stampelaere.
- Hoe goat 't mee iefer Constance; 'k hè heure zeggen da ze nie heul wel 'n es?
vroeg dadelijk de geestelijke.
- O, goed, menier de páster, nog al goed, ala, 't begint toch te beteren, brabbelde
de koster eventjes, onthutst en van zijn stuk gebracht.
- Kan ik heur ne kier zien, vroeg meneer De Stampelaere wenkbrauwfronsend,
vaag-wantrouwig.
- Nou toch niet, meneer de páster; z' hè doar zjuust wa geëten en z'es weere noar
heur bedde, loog vrijpostig de koster.
- Es ze berecht? drong de geestelijke vorschend aan.
- Nog niet, menier de páster; 't 'n es nog nie neudig; as 't
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moest neudig worden zillen we doar natuurlijk seffens veuren zurgen, verzekerde
de koster.
- Pas moar op da ge niet te lank 'n wacht, zei streng de geestelijke. En hij vertrok,
den koster verwittigend, dat hij den volgenden morgen vroeg terug zou komen.
De koster werd bang. Na een nieuw gewichtig gesprek met zijn vrouw, besloot
hij meneer Désiré den volgenden ochtend, vóór meneer De Stampelaere's komst, te
gaan halen.
De voordeur werd achter meneer De Stampelaere op slot gedaan, de nachtwaak
begon. De koster, zijn beide oudste dochters: Clemence en Constance en zijn zoon
Hilaire, bleven in juffer Constance's huis. De kostersvrouw was met de andere
kinderen in haar eigen woning.
Met den avond begon 't Ezelken woelig te worden. Haar gezicht, dat dagen lang,
bijna onzichtbaar, half onder de dekens verborgen had gelegen, lag nu ontdekt en
zag vuurrood, met langs de wangen afdruipende zweetstralen. Zij bleef geen twee
minuten in dezelfde houding liggen, gooide haar dekens weg, grabbelde met haar
handen, stootte af en toe verwarde, doffe klanken uit.
- Wa zoe ze toch willen zeggen? fluisterden de koster en zijn kinderen, angstig
over de zieke gebogen.
- Da 'k wille treiwen en da 'k nie en wille treiwen! Da 'k kinders wille en da 'k gien
kinders 'n wille! Moar 'k zie hem geiren en 'k'n kan hem nie vergeten! riep 't Ezelken
eensklaps akeligduidelijk, met gansch veranderde, schel-hard-klinkende stem.
- Ze doolt, fluisterden zij, zich van het bed terugtrekkend.
Plots begon het Ezelken te huilen.
- O, Désiré, o, Désiré, mijn broere, woarom hé-je dat toch gedoan! snikte zij.
- Désiré! Désiré! Woar zij-je! riep zij luide, en sloeg verwilderdzoekende handen
uit.
- Wilt-e menier Désiré zien, iefer Constance? kwam de koster gansch ontdaan en
bevend naar haar toe.
- O, Désiré! Désiré! huilde en snikte steeds luider de zieke, zonder den koster te
zien of te hooren. En zij wrong en sloeg haar in elkaar-geknelde handen heen en
weer over het bed, zoodat de dekens op den grond vielen.
- 'k Goa d'r omme! 'k goa d'r omme! bibberde de koster, groen van angst naar de
deur wijkend.
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- Joa, voader, goa moar, hoast ou, 't es heugen tijd, zei Stansken, weer de dekens
over 't bed uitspreidend en vruchtelooze pogingen aanwendend om de zieke te doen
bedaren.
In den nacht vluchtte de koster weg.
Haastig had hij eerst zijn vrouw opgebonsd, en nu holde hij in stormpas naar de
pastorij. De schrik zat hem op 't lijf, de gruwelijke schrik dat juffer Constance, door
zijn schuld, wellicht zou sterven zonder berecht te worden. Hij rukte aan de schel
der pastorij, stond even trippelend van angst en ongeduld te wachten; en, zoodra
Céline in nachtgewaad aan het opgetrokken bovenraam verscheen, riep hij haar, van
op de straat, de nare tijding toe:
- Céline, iefer Constance hé wa gekregen. Vroagt aan menier de páster of hij direkt
wil meekomen om heur te berechten!
Zonder een enkel woord te uiten trok Céline zich haastig van het raam terug, en
enkele minuten later liep meneer de pastoor naast den koster door de somber-stille
straat.
De geestelijke ondervroeg zijn onderdaan in kort-gehorte zinnen: wat zijn zuster
had? hoe of 't gekomen was? of er een dokter bij was?
- 'k Ben Test om ou gekomen, menier de páster, 'k zal direct Hilaire om den dokteur
zenden, bibberde de koster, de vragen eenigszins ontwijkend.
Maar toen zij bij de zieke waren en meneer de pastoor, dadelijk, bij den eersten
oogopslag, begreep dat men hem den waren toestand verborgen had gehouden, barstte
hij plotseling woedend, als razend, in scheldende verwijten tegen den sidderenden
koster uit.
- Gie sloeber! gien deugniet! gie valschoard! klonk het in ziedenden, stijgenden
toorn. En eensklaps, zonder zelfs te willen luisteren naar 's kosters bedeesde excuses,
zond hij hem, alsook zijn dochter en zijn zoon, met gebiedend-kort gebaar de kamer
uit, in na-dreigende stemtrilling hem toeroepend:
- Dà zal ou diere te stoan komen, keirel! Dàt 'n zilt-e veur niet nie gedoan hên!
Hij klakte de deur achter hen dicht, draaide krakend het slot om, bleef met het
Ezelken alleen.
Wat er verder in de ziekenkamer gebeurde bleef een raadsel voor de ontstelde
kostersfamilie. De vrouw en nog twee dochters
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waren ook in 't huis van 't Ezelken gekomen, en zij hielden zich allen als een troep
verschuwde schapen in de nauwelijks verlichte keuken, bevend, fluisterend, luisterend,
met den doodsangst op het lijf.
Dat duurde lang, eindeloos lang, uren lang.
Toen klonk er eensklaps een geschel daarboven.
Zij schrikten allen op, keken elkaar, met lijkbleeke gezichten, aan.
- Wie goat er! Wie moet er goan? bibberde de koster.
Vóór ze tot een besluit gekomen waren, klonk reeds harder, dringender, een nieuw
geschel.
- Toe, Stanse, gij moet goan; ge zij gij hier toch 't meissen, zei de koster tot zijn
tweede dochter.
- 'K 'n durve niet, huiverde 't meisje, eensklaps in snikken losbarstend.
Ruw werd de deur boven geopend.
- Direkt om den dokteur goan; heurt-e mij? riep meneer Désiré's snauwende stem
op 't trapportaal.
- Joa, menier de páster, joa, direkt, antwoordden drie, vier stemmen te gelijk. En
Hilaire vloog.
Ruw werd de deur boven weer gesloten.
Na een tiental minuten, die een eeuwigheid schenen, kwam Hilaire met dokter
Van Boeckel terug.
Onmiddellijk liep de arts de trappen op. De deur der ziekenkamer werd voor hem
geopend, en weer dicht gedaan.
Angstig en roerloos, fluisterend en luisterend, stond opnieuw, de kostersfamilie,
als een benauwde kudde in de keuken op elkaar gedrongen.
En nog eens verliepen eindelooze uren.
De koster en zijn vrouw waren van uitputting op stoelen in elkaar gezakt, 't gezicht
der meisjes was behuild, de jongen stond, met geknelde vuisten te staroogen, als 't
ware klaar om te vechten.
Buiten, in den doodstillen nacht, ging eensklaps een schreeuwend lawaai op, dat
hen allen, met een angstgil, overeind deed springen. Toen begrepen zij dat 't katten
waren, en zij glimlachten eventjes, flauw, om hun schrik. De koster, ietwat
bijgekomen, poogde 't zelfs over een grapje te gooien, vroeg of het soms Berten was,
die onverwacht terug kwam.
Maar geen van allen ging daar ook een oogenblik op door, en weer stonden zij
roerloos-gespannen, te fluisteren en te luisteren,
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terwijl het kattengegil van lieverlede in het verre van den nacht verdween.
De koster keek op de klok. Half vijf. Even over vijf moest hij de kerkdeur gaan
openen, want hij had te luiden voor de eerste mis, die om half zes begon. Zou meneer
de pastoor wel weten dat het reeds zoo laat was?
Daar ging de deur boven weer open en stappen daalden de traptreden af. De koster
stak zijn oog aan 't sleutelgat, maar kon niets zien in den duisteren gang. Hij hoorde
even gedempt geluid van stemmen en daarna de voordeur, die open en weer dicht
ging. Iemand was vertrokken, maar wie: meneer de pastoor of de dokter?
Hun onzekerheid was van korten duur. Zware, trage schreden, schreden van een
ouden man, - den dokter - kwamen strompelend, door den somberen gang, naar de
keukendeur toe.
De koster trok die eensklaps open.
- Hawèl, menier den dokteur? liep hij angstig dokter Van Boeckel te gemoet.
- lefer Constance es deud.... klonk 't stille antwoord.
Zij wisten zich nog goed en deftig te houden. Zij bedwongen hun gevoelens.
- Es ze deud! riepen zij, met van ontroering in elkaar geslagen handen.
- En es menier de páster wig? vroeg aarzelend de koster.
- Joa hij, antwoordde de dokter.
Toen liepen zij allen naar boven....
Twee dagen later, na de plechtige begrafenis van 't Ezelken, zond de koster aan
meneer de pastoor schriftelijk zijn ontslag in.
Een week daarna woonde hij met zijn vrouw en jongste kinderen in 't renteniershuis.
De drie oudste dochters en Hilaire bleven in den winkel.
En zes weken later, op een zachten, vroegen lentemorgen, een zaligen morgen van
ontluikende blaadjes en kweelende vogeltjes, werd, in de oude, deftige woning, in
juffer Toria Schouwbroeck's vroeger, eigen bed, 's kosters negende kind geboren....
- Da ze 't moest weten, ze zoe d'r in heur graf van omme keeren! zeiden de
menschen.
Einde.
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Februari-morgen in 't woud
Door Hein Boeken.
Wat macht'ge droomer en al-muziekant
En beelder heeft zijn woning opgeslagen
En weer betrokken na de winter-dagen?
Of sliep hij toen ook op het barre zand
En in 't nat loof, door koude onaangerand
Of vocht, hij, die het alles kon verdragen,
De koele hoogt', de felle wanhoops-vlagen
Der Onbetembre, haar zoo nauw verwant?
O heeft hij haar bedwongen en verwonnen
Door macht'ge min en steigerenden gloed,
Dat ons nu wachten harmonieën-stroomen,
Waarover lichte melodieën komen?
Of blijft het nog een worsteling verwoed,
Wat nu ons dunkt een hooge vreé begonnen?
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Sint-Maartenszomer
Door J. Tersteeg.
1.
Dode Lente.
Gelijk een boom in zuideliker streken
wel met de herfst opnieuw ontbloeien wil
- de zon was mild, de hemel klaar en stil,
Oktober had weer lente hem geleken maar dra door windvlaag scherp en regen kil
zijn bloesems mèt zijn voorjaarsg'loof ziet breken:
zo moest mijn late, laatste droom verbleken,
gebroken door te wrede noodlotsgril.
Laat al de boom d'ontblaarde takken hangen,
en ligt het bloeisel dorrend aan zijn voet wat hij verloor, zal dubbel hij ontvangen,
hij wéet dat nieuwe lente komen moet.
Maar ik..... wie stilt mijn hopeloos verlangen,
waar bleef mijn jeugd, mijn droom, mijn levensmoed....?
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2.
De tuin van mijn hart.
Nu ligt er de tuin van mijn hart in de bloei,
hoe weert zich en meert zich zijn krachtige groei
van bloemen en groenende bomen!
Mijn liefste, terwijl nog de nachtegaal slaat,
nog voor er die lichtende lente vergaat o liefste, zal je dan komen?
Nu gloeit in mijn tuin al de zomerzon zwoel....
Ik ken er een plekje, daar is het zo koel,
een beekje weet ik er stromen;
daar ziet en daar zoekt en daar vindt er ons geen,
dat plekje, het is voor ons beiden alleen o liefste, zal je nu komen?
Nu ruist en nu bruist er de wind door mijn tuin,
nu ritselt de herrefst door bladeren bruin,
de maannacht is dronken van dromen....
Ik leun uit mijn venster en staar in zijn licht,
de geurende koelte omstreelt mijn gezicht o liefste, zal je nu komen?
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Nu stuift in mijn tuin uit geluidloze lucht
de winterse sneeuw met gestadige vlucht....
o, kon ik de tijden betomen!
Met huivrende hand heb ik takken gegaard,
het vlamt en het knapt in mijn warmende haard o liefste, zal je nù komen?
Hoe ligt nu mijn tuin als een grafstee die wacht....
O, sterven lijkt zalig en dood-zijn wel zacht,
nu mij àl wat ik had is ontnomen.
Maar dan, als mijn hart niet voor jou meer kan slaan,
mijn doodsbed vergeten en eenzaam zal staan o liefste - zal je dan komen?
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3.
Prometheus.
In boeien van moraal ben ik gevangen,
geketend aan de rots van deugd en eer;
de gier fatsoen vlijmt altijd dieper weer
in de open hartewond van mijn verlangen,
dat groeit en groeit, al knot hij 't elke keer
met feller knauw van hete snaveltangen.
Ik kan niet sterven; aan mijn rots gehangen
aanvaard ik 't leven, machtloos tot verweer.
Ik deed gelijk Prometheus, zonnedronken,
toen ik het hemels licht een vonk ontstal,
en werd, als hij, ten offer vastgeklonken.
Maar duizendmalen wreder moet ik lijden,
want dieper was, naar mensenmaat, mijn val;
en 'k weet: mij zal geen Herkules bevrijden.
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4.
Met vuur gespeeld.
Mijn liefste, we spelen een roekeloos spel o wee, als de mensen het zagen!
Het vlamt telkens hoger, het brandt al zo fel....
Hoe hebben we 't ooit durven wagen!
We kleumden van kou, want de winter was guur,
we huiverden in elkaars armen;
maar wisten wel raad en ontstaken een vuur,
en dachten: dat zal ons verwarmen....
Nu spatten de vonken - ze raken je kleed ze zullen het straks nog verschroeien....
Was ooit wel een vuur zo verstikkend en heet....
je handen, je wangen, die gloeien!
O zie -! nù staat alles rondom ons in brand!
We kunnen het vuur niet meer keren....
O reik voor het laatst mij je mond en je hand nu gaan ons de vlammen verteren!
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5.
Epiloog.
Ik weet nu: wreed en gierig is het leven;
die wacht en stille zit heeft niets te hopen.
Wij moeten ons geluk met tranen kopen,
en wie de strijd ontziet wordt niets gegeven.
Een dwaas, die denkt het lot tot loon te nopen
door vroom bestaan en onbaatzuchtig streven:
hij houdt vergeefs de lege hand geheven,
de poort, waaraan hij wacht, gaat nimmer open.
Ik weet het nu: ik was een dwaas, en wachtte....
O, konden nog mijn toekomstkansen keren ik róofde mijn geluk, en zou niet achten
of ik een vriend ontstal mijn liefst begeren.
Wraakzuchtig leven, dat mij liet versmachten ontneem mij 't laatste: ik kan ook u ontberen.
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Verzen
Door A. Roland Holst.
I.
Aan Mânya Baranoff.
Er is een leed dat nooit in woorden spreekt,
Maar zwijgend opent de gesloten deuren
Der ziel, en ingetreên hen sluit voor 't treuren
Van moede troost die haar te volgen smeekt Zij die 't hart nooit met snelle smarten breekt
Maar langzaam gaat door 's werelds droef gebeuren,
Zij is het die het zijn ontneemt ál kleuren,
Het oog doet staren, en 't gelaat verbleekt Zij is in droever dagen doodengang Haar nadering maakt jonge harten bang,
Haar adem kilt jeugd-gloeiende gezichten Maar nu ik weet hoe boven 't zilver-naakt
Der nachtlijke-aarde hoog de Vrijheid waakt,
Voel 'k drang naar boven, waar zoovelen zwichten Mei '09.
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II.
Vereffening.
Gij, maan aan nachtenhemel van verleden,
Bron en blank doel van ijlste mijmering Ik zie uw zuiver beeld als toovering
In de opgehouden spiegel van mijn heden.
In liefde's uur kan 't leven zich verbreeden
En vloeien buiten elke vaste kring,
Tot twijfel, waan en al wat de enkeling
Deed lijden, effent in haar wijde vrede.
Vormen vervagen, vlammenleven dooft Alleen blijft, lampe-zacht, uw beeldnis branden En wijl mijn ziel uw verre goedheid looft
Verliezen droef- en zalig-zijn hun wanden,
En is 't als deinen weer uw koele handen
Op avonddonker naar mijn wachtend hoofd -

Aug. '09.
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Biologie en de studie van taal en letteren
Door H. Logeman.
‘No one can have a firm grasp of any science if, by confining himself to
it, he shuts out the light of analogy. He may no doubt, work at the details
of his subject; he may be useful in adding to its facts; he will never be able
to enlarge its philosophy.’
BUCKLE.

VI. Een Letterkundige Mutatie-teorie.
In de vierde jaargang van het Amerikaanse tijdschrift ‘Modern Philology’ schreef
Professor Manly, een bekend Amerikaans literatuurhistoricus, in 1907 een stuk
‘Literary forms and the new Theory of the Origin of Species’, een opstel dat voor
zover ik weet het eerste is dat de teorie van de Vries op filologies gebied1) ingang
wil verschaffen. Naar aanleiding van dit opstel en naar het schijnt zelfs onder de
invloed er van ontstaan, begon John Preston Hoskins, professor in de Duitse filologie
te Princeton, in hetzelfde tijdschrift een artiekel in April 1909: Biological Analogy
in Literary Criticism, waarvan op het ogenblik alleen maar het eerste deel genaamd
‘Variations and Personality’ verschenen is.2) Eindelik bereikte mij voor enige weken
een opstel van iemand die ik niet meer bij het Nederlandse publiek behoef in te leiden,
Professor Jespersen, die in het Deense tijdschrift Tilskueren van dit jaar (1909, P.
224-233) onder de tietel ‘Het ontstaan der soorten in de wereld der talen’

1) Newton Scott citeert, l.c. p. XXVI een artiekel van Professor Pierce die de mutatieteorie van
de Vries heeft ‘applied tentatively to the explanation of gesture’ enz. Dit stuk kan ouder zijn
maar het hoort niet op het gebied van de filologie thuis, - ik heb het niet kunnen inzien. Het
is verschenen in The Journal of Philos. Psych. and Sci. Meth. vol. 3, Po 573, zegt Scott.
2) Nu is (correctie-noot) het tweede en laatste stuk er van ook verschenen; zie hieronder.

Groot Nederland. Jaargang 8

462
(Arternes Oprindelse i Sprogenes Verden) enige als altijd belangrijke en suggestieve
opmerkingen over een ‘taalkundige mutatieteorie’ ten beste geeft.
Enige bedenkingen en twijfel onder de lezing van die drie stukken gevoeld, deden
mij besluiten in de zaak zelf wat dieper door te dringen, om geen gevaar te lopen
door hun bril te kijken en het is het rezultaat van dat onderzoek dat hier de lezers in
uittreksel ter overpeinzing wordt aangeboden.
Manly vertelt ons dat hij onder de invloed van de Darwiniaanse evolutieleer zijn
studies over het Engelse drama in het bizonder, over literatuur in het algemeen,
begonnen en voortgezet had en steeds naar langzame overgangen van de ene soort
naar de andere had gezocht en dat hij daar wel naar moèst gaan zoeken, merely
because Darwinism had unconsciously imposed itself on us’ zoals hij (p. 586) met
het oog op een spesiaal geval van die ‘dominating conception’ zegt. Nooit had hij
die langzame graduele overgangen van soort in soort kunnen opmerken, maar zijn
geest was zozeer gevangen in de mazen en de draden van het Darwiniaanse net, dat
de invloed daarvan hem blind gemaakt had voor sommige feiten, andere had verdraaid
en hem holle frasen in de plaats had doen stellen (catchy phrases) voor een werkelik
b e g r i j p e n . Daar leest hij in 1903 een kort artiekel dat hem met de mutatie-teorie
van de Vries bekend maakt, hij voelt dat daar wetenschappelik uitgesproken was,
wat hij reeds lang en als malgré lui heeft vermoed, hij dringt in de teorie van de Vries
met hulp van mannen van het vak in, de schellen vallen hem van de ogen, heurêka!
- de weg is gevonden, ‘the beautiful simplicity and effectiveness of Darwin's two
great ideas’ die als een nachtmerrie op de arme literatuurgeschiedenis drukte, heeft
hij van zich af kunnen werpen, met een zucht van verlichting kan hij nu de verleden
tijd gebruiken als hij ons mededeelt dat: ‘The histories of literature w e r e all written
(de lezer voelt het: nu is het gedaan! van Manly begint de victorie) under the influence
of a doctrine which caused the writers to overlook some of the facts and to distort
others.’ Dit woord distort slingert hij het Darwinisme minstens viermaal in het
aangezicht. En met een ruk en een apage satanas, maakt hij zich van die verderfelike
invloed los, om - maar ik haal liever eerst zijn eigen woorden aan: ‘We are now, in
this discussion using another great zoölogical theory to free ourselves, if it may be,
from the one which has
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so subtly and powerfully distorted our thought. This new theory is admirably fitted
to serve us as a liberator. It denies categorically the fundamental ideas of the other;
it offers us as a substitute, a mode of origin not merely radically different from it,
but in any particular case absolutely incompatible with it. A new form either comes
into existence suddenly, or it does not. In literature either mode seems possible. It is
for us to find out in each case what are the facts.’ Men ziet het: Darwin af, - De Vries
treedt op; de liberator is er, eindelik ademen wij vrij.
Zou het Manly zelf niet opgevallen zijn, hoe hij gevaar loopt zich uit de strikken
van die Gevaarlike Schoone (zie ante: beautiful - en subtle) los gemaakt te hebben
alleen maar om zich dadelik in de armen van een nog verleideliker rivaal te storten?
Want Manly wint er geen doekjes om: ‘We are now using another great zoological
theory to free ourselves.’ - Sirene de Vries lokt en zo zeer is Manly onder de invloed
van de lokzang, dat hij openlik erkent een negatief antwoord te moeten geven op de
vraag of wij niet zonder de hulp van de Vries en diens teorie te weten kunnen komen
welke die feiten in de literatuur dan zijn. En dan komt er een passage die mij in alle
opzichten een zo belangrijk element voorkomt ter beoordeling van Manly's opvatting
dat ik die mijn lezers niet onthouden mag. ‘The answer, I fear, must be: No; the proof
that we could not is that we did not.’ Dit klinkt alvast vreemd want tot op het ogenblik
zelf waarop Manly dit artiekel schrijft had iedereen nog wel zonder de Vries gedaan
en vòòr de Vries zijn werk publiceerde (1901) had iedereen het wel zonder diens
teorie m o e t e n doen. 't Enige wat Manly dus kan menen is dat wij tot nu toe niet
hebben ‘found out what are the facts’, waarschijnlik steeds onder de invloed van den
sirenenzang van het Darwinisme. Maar Manly vraagt verder:’ Can we not lay aside
all theories and merely collect the facts of literary development, and then inquire
what they mean?’ en hy antwoordt kort maar krachtig: ‘We cannot.’ En als mijn
lezers misschien aan een vergissing denken, want met mij zullen zij wel van oordeel
zijn dat teorien niet v o o r feiten moeten komen maar op de feiten gebaseerd moeten
worden, dan verwijs ik ze naar de daarop volgende woorden die aan duidelikheid
niets te wensen overlaten: ‘The whole history of science tells us in unmistakable
tones that no man who merely collected facts and then inquired their meaning
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has ever succeeded in dealing with any problem but the very tiniest.’ Ik meende in
mijn naieveteit dat Darwin's grote betekenis voor de wereldgeschiedenis, d.w.z. voor
de ontwikkeling van het wereld-denken, juist daarin bestond dat hij zijn teoriën
afleidde uit zulk een enorme massa door hem zonder (voorafgaande teorie d.w. dus
zeggen: zonder) vooropgezette ideën verzameld. ‘Theory, hypothesis, is absolutely
essential, even if it were not unavoidable’, laat Manly er op volgen. Ja, een hypothese,
als een ‘instrument of thought’ is zeker nodig om de wetenschap een stap vooruit te
brengen, maar niet zoals Manly h i e r feitelik laat doorschemeren, door de feiten
rond de teorie te groeperen.
Prof. Manly die werkelik de eerste de beste niet is, heeft een naam die gelukkig
tegen een stootje kan. Zo trekt dan ook iemand die 't in deze niet met hem eens is,
niet uit deze uitingen de gevolgtrekking dat Manly geen recht van spreken heeft, in
dat geval zou hij ook niet de eer van een bestrijding waard zijn. Wij zien alleen hoe
's mans entoesiasme voor de wetenschappelike teorie van de Vries, die zijn donkere
vermoedens zo mooi kwam bevestigen, hem voor een ogenblik zijn gewone
voorzichtigheid heeft doen verliezen en dat wel niettegenstaande Manly zelf even
later zegt dat hij zich bewust’ ‘vrij’ wil maken (van het Darwinisme) ‘in order that
we may perhaps remain free and not merely pass from unconscious subjection to
one great theory to equally unconscious subjection to another.’
Dat hem dit laatste malheur werkelik - onbewust, natuurlik - overkomen is, staat
voor mij buiten twijfel. Komt mijn lezer tot die zelfde konkluzie, dan is dit voor mijn
doel genoeg, maar het kan toch zijn nut hebben naar de oorzaak daarvan een gissing
te wagen. Mij komt het voor dat de fout van Manly hier in zit dat hij de
Mutations-t h e o r i e van de Vries op dezelfde lijn zet als, de l e e r van Darwin. De
Vries geeft een hypothese die als een hefboom der gedachte van het allerhoogste
belang is, ook zelfs voor die geleerden die het er niet mee eens kunnen zijn, een
teorie die wanneer naderhand proefnemingen die meer en meer zullen hebben
bevestigd, misschien van nog groter belang zal blijken te zijn dan men nu inzien kan,
die misschien zelfs wel (wat de schrijver dezes niet weet, maar natuurlik als een
mogelikheid moet voorzien) een nieuwe wereld-ontwikkelings teorie in de kiem zal
blijken te bevatten, maar die nu nog niet is een ‘object of belief
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but an instrument of research, not something to put our minds at rest - een “attitude
of mind” zoals wij zagen dat het Darwinisme is, - but on the contrary to be worked
upon.’ (Hulin).
***
Wil dit zeggen dat de reële inhoud van Prof. Manly's artiekel gerust gepasseerd
kan worden? Neen, alles wat een man van kennis ons te overdenken geeft, kan
vruchtbaar voor de geest werken. En wat ik in het hier voorafgaande heb menen aan
te tonen is n i e t dat er geen ‘sprongen’ in de literatuur-geschiedenis op te merken
zijn; integendeel, zou ik zeggen als wij het maar over de betekenis van het woord
s p r o n g eens zijn. Maar wel heb ik willen waarschuwen tegen de opvatting dat die
ontwikkeling werkelik dat karakter vertoont dat die volgens Manly's interpretatie
van de Vries t e g e n o v e r de evolutie van de Darwinistiese filologie (of wil men:
het filologiese Darwinisme) plaatst, dat karakter, hetwelk door Manly (p. 579)
beschreven wordt als ‘those sudden and unaccountable differences, which occasionally
occurring, lift the individual entirely out of its class.’
Manly toont zijn teorie aan door de ontwikkeling van het Middeleeuwse drama te
bespreken. Het religieuse drama ontstond in de kerk; door en uit de liturgie. ‘The
service of the church was in the main fixed and unalterable; but there grew up a
practice of unauthorized additions or elaborations, permitted in the churches but
never adopted by the church.’ Dan volgt er een opsomming van die toevoegingen,
de reden waarom en het doel waarmee die aan de kerkdienst werden toegevoegd, en
dan geeft Manly een van die toevoegingen, ‘tropen’ bij de Introitus van de Paas-mis,
die van bizonder belang is, nl. deze:
Interrogatio. Quem quaeritis in sepulchro, o Christicolae?
Responsio. Jesum Nazarenum crucifixum, o caelicolae.
(Responsio). Non est hic; surrexit sicut praedixerat. Ite, nuntiate quia surrexit de
sepulchro.
Hieruit is het Paas-drama, het eerste Middeleeuwse drama ontstaan, daar zijn de
geleerden het reeds lang over eens. Ook over het hoe, feitelik. Alleen niet misschien
over wat ik de interpretatie van dat hoe zou willen noemen. Zo lang nu deze trope
door de twee helften van het koor in beurtzang, als antiphoon, gezongen werd als
een gedeelte van de Paas-dienst, kan het effekt niet
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wat wij nu zouden noemen ‘dramaties’ geweest zijn. Maar in de tiende eeuw werd
het uit de misdienst gelicht, naar de ‘metten’ overgebracht en tussen het derde
‘Responsorium’ en het ‘te Deum’ geplaatst. En tegelijk daarmee - en hier hebben
wij Manly's sprong - worden die zinnen niet meer door de twee koren gezongen,
maar door twee priesters die de engelen aan het graf voorstellen en drie andere als
de drie Marias. Zeer ‘dramaties’ in de moderne betekenis van spannend, kan het nog
niet geweest zijn, maar dramaties of niet, niemand zal het de naam van drama willen
ontzeggen. Q.E.D. The significant point is, roept Manly triomfantelik uit, that here
the drama came into existence at a single bound and not by insensible gradations.’
Wel - éen ding is zeker. Op gevaar af van Professor Manly en hen die het met hem
eens zijn, mij met een even triomfantelik: ‘zie je wel’ in de rede te zien vallen zeg
ik: het paralellisme met de teorie van de Vries lijkt al heel kompleet. De liturgie is
de oorspronkelike kiem, de additions en elaborations zijn met het zich door klieving
ontwikkelen van die kiem te vergelijken, - het proses van groeien is zo iets wat de
Vries de premutatie noemt (zie hieronder) wij de mutatie, het te voorschijn komen
van het nieuwe element, de explosie oftewel de sprong, het rezultaat de mutata.
Maar er zijn hier toch een paar punten van verschil.
Ten eerste zal slechts hij bij de ontwikkeling van het drama een ‘premutatie’
vinden, die over het hoofd ziet dat dit in de teorie van de Vries duidt op het nieuwe
element dat er reeds i s maar nog latent is, terwijl onze incubatie slechts in zover
met die andere overeen komt dat beide geen absolute onveranderlikheid betekenen,
dat de kiem van het nieuwe element (in casu het feit dat iemand er over gedacht kan
hebben er die kiem eens in te brengen of er iets aan te veranderen) er tegelijk met
zulk een kiem van andere addities niet in had kùnnen komen, indien de liturgie niet
alleen ‘in the main.... unalterable’ was geweest maar g e h e e 1 onveranderlik. Maar
dit verschil tusschen de mutatie van Manly en die van de Vries gaat niet zozeer tegen
die van Manly in; dit zou integendeel hoogstens kunnen betekenen dat de Mutatio
Manlyana nog plotselinger ontstond dan die van de Vries.
Maar.... ruikt mijn lezer geen lont? Manly heeft de botaniese mutatie beschreven
als p l o t s e l i n g niet alleen, maar
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ook als unaccountable, waarvoor dus geen grond aan te geven is. En feitelik heb ik
in wat hier vooraf gaat al aangeduid (zonder dat het mij er hier bepaald om te doen
was) dat er voor wat Manly daarmee vergelijkt wel een grond aan te geven is. Want
voor dat nieuwe element er komt, moet het er door iemand ingebracht zijn en voor
het er door iemand ingebracht is, moet die iemand er over gedacht hebben. En als
men zich herinnert dat ook de biologen wel degelik naar een oorzaak van de mutatie
zoeken, al zijn de geleerden het er niet over eens wat als zodanig moet gelden, dan
zien wij dat er in de literaire mutatie-teorie van Manly nog iets ontbreekt, evenals in
die van de Vries waar die het zoeken naar de oorzaak links laat liggen, - wat voor
de biologen de piqure d'insecte is of de wond van de kiem, of inwerking van parasieten
dat is voor het literair produkt - de vergelijking ligt voor de hand - ook het inwerken
van een ander individu, nl. de persoonlikheid van de schrijver.
Prof. Manly zal misschien wel met dit rezultaat tevreden zijn, dit heeft zich anders
ontwikkeld dan het zich in den beginne liet aanzien; wel verre van het paralellisme
tussen de twee mutatie-teories af te wijzen zien wij dat dit nauwer, hechter is dan
het eerst scheen. Alleen - en nu vrees ik dat hijz niet zo gemakkelik met mij mee zal
gaan - terwijl Manly daar waarschijnlik uit zal besluiten dat de soorten in de literatuur
‘dus’ evenz e e r door sprongen ontstaan als volgens de mutatie-leer van de Vries in
de natuur, vraag ik mij af of het niet juister zou zijn te zeggen dat de soorten in de
literatuur e v e n m i n door sprongen ontstaan in de zin van iets dat zo als Manly wil
‘unaccountable’ is. Ik herhaal: het komt er maar op aan wat wij een sprong noemen.
De biologiese ‘progressieve mutatie’ bestaat in het er bij komen van éen element
welk bijvoegen op zichzelf een langzaam proses kan zijn, en welk element na het
zich-vormen, hoe en waardoor is nog niet geheel zeker, nog een (onbepaalde, zover
ik zien kan) tijd latent kan blijven. Wil de biologie nu zulk een verandering een
sprong noemen, dan begrijpt een ieder de reden: wegens het plotseling te voorschijn
komen van dat latente element (Dépéret op de Vries ingeënt) en dan zal zeker de
filologie dit moeten respekteren en daar niet aan tornen. Maar al komt 's morgens
vroeg de eerste zonnestraal ook nog zo plotseling in uw kamer - scrac in die camere,
zoals de een of andere Middelnederlandse tekst het heeft:
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‘sprong’ de kamer in - daarom zou men toch vroeger niet gezegd m o e t e n hebben
dat de zon met sprongen de hemel doorloopt of nu dat de aarde niet meer langzaam
moet draaien, maar gezegd moet worden te springen. Met welke vergelijking ik aan
wil tonen, niet dat de biologie volgens mij niet van een sprong mag spreken, maar
dat dit een beeld is door welks ‘beautiful simplicity and effectiveness’ de filologie
zich niet moeten laten verleiden ‘to distort facts’ of zelfs als wij zo ver niet willen
gaan, die enigsins anders voor te stellen dan ze zijn. En wat de biologie ook voor
meer of mindere mankgaande vergelijkingen wil gebruiken (een beeld is nl. een
verkorte comparatio en kan dus ook claudiceren) ik kan in het proses door Manly
van het drama geschilderd, niet iets anders zien dan een langzame ontwikkeling; als
het bijvoegen van dat éne element, (het zijn Manly's eigen woorden: at the same time
was added the one element necessary to change it into drama): de substitutie van vijf
acteurs voor twee half-koren, - als dat ene element de ‘sprong-verandering’ is, mag
ik dan vragen een hoeveelste gedeelte van een element er maar nodig zou zijn om
een langzaam ‘coming-into-existence’ te veroorzaken?
Om mijn paralellisme dus nog eens op te vatten, - wij zagen de betekenis van de
mutatie, de explosie, en de mutata, - evenmin als de biologen moeten wij nog één
schakel hierin over het hoofd zien: de causa mutatrix voor de biologie, voor ons de
mutator, d.w.z. de persoonlikheid van de schrijver.

VII. Het sosiale element in de literatuur.
Dat is het grote verschil tusschen de houding van de bioloog tegenover zijn
organismen en de filoloog tegenover zijn ‘materie’ - en de geschiedenis van de
biologie tegenover de hare, voeg ik er bij - dat de laatste - de laatsten dus, met een
menselik wezen, een geest die ingrijpt te doen hebben; wat zou de biologiographie
doen als die niet met de persoonlikheid van de biologen rekening moest houden? De
vraag is goed beschouwd overbodig, want zonder Lamarck, Darwin enz. zou de
biologie.... eenvoudig niet bestaan.
Maar Manly hield er in deze studie geen rekening mee en dat is de lacune waarvoor
John Preston Hoskins in het genoemde artiekel hem op de vingers tikt. Hij merkt op
dat reeds Brunetière gepoogd had niet alleen de Darwinistiese ‘wachtwoorden’
variatie en strijd
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om het bestaan op de literatuurstudie toe te passen, maar dat Brunetière zelfs een
plaats in zijn sisteem voor de bewuste persoonlikheid gevonden had, alhoewel die
faktor geen plaats kan vinden in een strikt biologiese teorie van organiese
ontwikkeling. En hoewel Brunetière uit de aard van de zaak (zijn werk in kwestie
‘L'évolution des Genres’ verscheen reeds in i89o) niet zoals Manly onder de invloed
van de mutatie-t e o r i e kon staan, schreef hij wel onder die van de m u t a t i e s ,
want, zegt Hoskins, ‘he considered individual talent or genius as ultimate factors,
forms of variation analogous to spontaneous variation in biology’, en de spontane
veranderingen zijn die welke de Vries nu mutaties noemt. Maar Hoskins gaat verder
dan Brunetière. Wat deze laatste door onze schrijver verweten wordt is, dat aangezien
de nieuwere psychologie aangetoond heeft dat ‘individual talent’ goed beschouwd
niet een ‘irreducible residuum’is, Brunetière vervallen is in wat daardoor een fout
gebleken is, nl. de neiging om het talent, het genie te veel als een van buiten
inwerkende kracht, een buiten de individualiteit van de schrijver staande macht te
beschouwen, - en zo is het dat Brunetière volgens Hoskins het verband tussen de
variatie in het literaire produkt en die in de persoonlikheid van de (literaire) producent
niet genoeg doet uitkomen. En deze redenering, de juistheid waarvan ik hier voor
Hoskins' rekening laten moet, geeft hem aanleiding te besluiten dat ‘strijd om het
bestaan’ en het ‘overleven van de best-geschikte’ geen phases van de literaire
ontwikkeling kunnen betekenen in enig opzicht analoog met de natuurkeus der
biologie. Een organisme en een letterkundig werk zijn dus geheel verschillend: dit
laatste is een simbool dat langer duurt of duren kan dan het organiese leven, het leeft
niet buiten het ego waaruit het voortkwam en de e g o s tot welke het spreekt. En met
dit laatste erkent Hoskins, hoewel hij er eerst later de nadruk op legt, het bestaan van
een ander groot punt van verschil met de biologie nl.: het sosiale element. Dit element
werkt onder invloed van de omgeving, door imitatie en overgeërfde begrippen,
behalve op de omgeving. En dit op zich zelf weer dubbele sosiale element, de sosiale
erfelikheid komt naast zijn biologiese erfelikheid, d.w.z. zijn capaciteit om iets uit
te voeren, te staan en die t w e e erfelikheden moeten scherp onderscheiden worden
wel is waar, maar spelen toch naast elkaar altijd de grote rol. En als nu Brunetière
de individualiteit als een ondeelbare eenheid, als een
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faktor, als de cause dernière (ik citeer dit als een biologiese term zonder te weten of
die in Brunetière voorkomt) als de ‘mutator’ aangeeft, dan is dit alleen maar juist
wat de biologiese erfelikheid van de eigenschappen betreft, maar niet van die andere
faktor, de sosiale herediteit. ‘A m a k e r the poet may be, but the materials of which
he forms his constructions all owe their origin to a region exterior to his own
consciousnes.’
Wat Brunetière het psychologiese drama noemde - dat waar het individu de
gebeurtenissen beheerst en waar de motieven van menselike handeling door
psychologiese ontleding aangegeven worden, - dat noemt Hoskins het drama der
p s y c h o l o g i e s e i n d i v i d u a l i s a t i e . Op die individualisatie legt hij de nadruk
als het element dat de reformatie, dat het Protestantisme in de wereld bracht. Ik kan
mij voorstellen dat in deze noodzakelik zeer verkorte voorstelling van 'schrijvers
opvatting, mijn lezers niet altijd met hem mee kunnen gaan, en ik kan er dan ook
gelukkig spesiaal op wijzen dat de konkluzie waartoe ik komen moet, blijken zal
geheel onafhankelik te zijn van de vraag of Hoskins in het een of ander bepaald
voorbeeld gelijk heeft of niet. Zo ook hier. Want Hoskins vervolgt: ‘This example
(van het protestante element in het drama) will serve to emphasize the fact to be kept
in mind here: t h e i n v e n t i o n s a n d n e w c o m b i n a t i o n s m a d e b y a n y
writer rest on the acquisitions of his people at the time he
c r e a t e s .’ Terwijl ik tot nu toe, hoofdzakelik altans, Hoskins (en Brunetière) aan
het woord liet, geven deze, door mij gespatiëerde woorden, mij aanleiding zelf het
woord te grijpen.
Als wij nu nl. weten dat zulk een psychologies drama, vergeleken met het daaraan
voorafgaande Middeleeuwse drama, dient om ‘variation in literature’ te illustreren,
dat men dus hier de introductie van dat nieuwe element als de (prae)mutatie zou
moeten beschouwen door de mutator (de individualistiese geest, de individualiseerende
geest van het protestantisme) te voorschijn geroepen en het psychologiese drama als
de mutata, - ja, dan herhaal ik mijn vraag van daarstraks en zeg: zouden wij dat
werkelik een ‘sprong’ noemen?
Wat Manly's voorbeeld: het ontstaan van het Middeleeuwse Paasdrama betreft,
dit moet Hoskins terzijde laten omdat wij van de ‘schrijver’ er van en dus van diens
biologiese en sosiale herediteit
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niets weten. Niet zonder enige naïeveteit zegt Hoskins dat het ontbreken van deze
kennis het toepassen van de biologiese analogie gemakkelik gemaakt heeft, - erg
gemakkelik, dat is waar als wij maar bedenken dat het dan juist een v e r k e e r d e
toepassing geweest moet zijn, wat hij trouwens daarna ook erkent. Ook het andere
voorbeeld van Manly, de moraliteit kan ons niet veel helpen, waar wij zoals in 't
geval van de meest bekende van dat soort, Elckerlyc, ook de auteur al kennen (altans
vermoedelik) weten wij toch te weinig van hem af. Maar om het literair ontstaan der
soorten te schilderen, kiest nu Hoskins Gerhard Hauptmann.(1) Volgens zijn definitie
(ik moet en kan alweer de vraag zelf geheel ter zijde laten) is in het naturalisme de
mens als de ‘maker’ der gebeurtenissen, geheel verdwenen. Voor de vrijheid van de
wil substitueert het naturalisme een determinisme volgens hetwelk het lot van de
mens een onvermijdelik produkt is van twee krachten: zijn overgeërfde capaciteiten
en zijn omgeving (p. 425). Voor het drama van Hauptmann betekent die ‘suppression
of the human will’ het verdwijnen van psychologiese karakteranalyse: ‘we gain no
insight into the motives which impel his characters to action.’ En nu komt wat ik
niet anders dan als een verwarring kan be(1) Ik deel hier zijn noot op p. 424 mee: ‘Of course the writer here is citing Haupt-mann's earliest
works as the first example of a literary variation in Germany. He is aware that Hauptmann
was not the first naturalist in Europe’. Van mijn methodologies standpunt uit is het mij
hetzelfde of het materiaal waarop Hoskins werkt goed gekozen is of niet, het komt er voor
mijn doel alleen op aan hoe hij het bewerkt. Maar ik kan hier van Hoskins' eigen standpunt
uit niet nalaten te vragen of het wel aangaat zijn soort of zijn varieteit zo geografies te
beperken?
In de tweede afdeling van zijn verhandeling, in 't Julie-nummer van de Modern Philology
verschenen, maar die ik pas in November te zien kreeg, getieteld: ‘The struggle for existence
and the survival of the fittest’, zet Hoskins zijn studie over de Biological Analogy in Literary
Criticism voort. Het is verleidelik op dit zeker zeer belangrijke artiekel nader in te gaan,
maar mijn opstel is reeds zo lang, dat ik mijn belangstellende lezer moet verzoeken mij
daarvan te ontheffen en mij moet beperken tot een korte aanduiding van de inhoud, hoeveel
gevaar ik-zo ook loop om de schrijver hier niet tot zijn recht te doen komen. Behalve het
verdiepen van 't standpunt in de eerste afdeling vinden we hier een schets hoe volgens de
schrijver de letterkundige soorten verdwijnen en ontstaan. Zij ontstaan nòch door de
aanwezigheid van een schepper - 't genie - allèen, noch door dat de omstandigheden alleen
er gunstig voor zijn, maar wèl waar die twee faktoren samen optreden. M.a.w. wij moeten
hebben ‘the right man in the right place at the right time.’ ‘In evolutionary terms the biological
heredity of some individual must conform to his social heredity if permanent results are to
be brought forth.’ Men ziet alweer het verschil al naar mate men zich op biologies of
letterkundig standpunt plaatst. Want niet alleen dat er geen ‘social heredity’ in de biologie
te pas komt, de individu van een biologiese soort komt alleen voort uit èen onmiddelik
voorganger - de ‘vader’; in de literatuur kan een nieuw individu op alle voor-gangers terug
grijpen, - ‘grootvaders’ enz. En een soort plant zich voort allèen zo lang die voor de
maatschappij nuttig blijk en blijft. Op die utilitaire kant van 't sosiale element legt Hoskins
vooral in dit stuk sterk de nadruk. En 't afsterven van de soorten? Ook dit staat in direkt
verband met de vraag naar de utiliteit. ‘If the life of a literary species depends upon society's
willingness to assimilate it, then the decay and death of a literary type must follow because
it has lost its utility for society.’ Niet alleen hoort Milton's Paradise Lost tot een soort die
niet meer leeft in de zin dat die zich niet meer voortplant, maar 't heeft ook zijn passief interest
verloren, voor vele altans, want zijn legenden zijn voor vele Mythen geworden en de
Calvinistiese basis er van wordt weer door andere niet als waar gevoeld.
Men ziet dat ook hier Hoskins, hoewel volstrekt niet blind voor het belang van 't zoeken naar
analogiën tussen biologie en de studie van de letteren, er op uit is aan te tonen hoe gevaarlik
't is die te willen vinden waar ze niet zijn en hoe gevaarlik 't dus zou zijn indien wij de
metoden van biologies onderzoek maar zonder meer in ons vak gingen toepasseen.
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schouwen. Men bedenke dat ook Hoskins over de Biological Analogy in Literary
Criticism spreekt, en hoewel de algemene strekking van zijn stuk is te waarschuwen
tegen het zoeken van die analogie waar die niet te vinden is - en daar ga ik geheel
met hem mee - valt hij hier zelf in de kuil waar hij anderen voor waarschuwt, al
tuimelt hij dan ook door een andere opening.
Hoskins belooft ons (p. 413) een antwoord op de vraag hoe een letterkundige soort
ontstaat. Maar hij spreekt daarna aldoor van ‘variations in literature’. En wij lezen
(p. 424) van Schiller: de ‘unit characters (he)added,.... were not i m p o r t a n t enough
to cause specific variation in the.... type’ terwijl de eigenaardigheden (p. 427
opgesomd) van het naturalistiese drama van Hauptman, ‘certainly represent a literary
variation d e f i n i t e enough to be reckoned as a mutation.’ Wie voelt niet dat Hoskins
bij de woorden ‘important and definite enough’ aan de schommel-variaties van
Darwin dacht, die als ze maar ‘ver genoeg schommelen’ over de grenzen van de
soort vallen? En wie ziet niet dat bij het woord m u t a t i o n s Hoskins een leerling
van de Vries is geworden. ‘ A new species of tragedy has suddenly come into
existence’ volgt er en dan gaat hij onderzoeken ‘how this sudden change is to be
explained; what factors have been at work to cause this sudden mutation in the
German drama.’ En hoewel dit duidelik genoeg schijnt, kan het nog meer in détail
worden aangetoond hoe Hoskins de teorieën van Darwin en de Vries door elkaar
haalt. Schiller added ‘units’; Hauptmann liet er één ‘unit’:
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de menselike wil, uit. Toch plaatst Hoskins die twee prosessen op één lijn en ziet
geen verschil. Hij vergeet dat de Vries - en hij moest dit toch niet uit het oog verliezen
als hij over de biological analogy spreekt en die in de teorieën van anderen verwerpt
- hij vergeet dat de Vries het soort-ontstaan door progressieve mutatie d.w.z. het
bijkomen van een nieuwe eigenschap doet gebeuren en dat het verlies van een
eigenschap voor de Vries variëteit veroorzaakt. Wat hij van Schiller zegt duidt dus
op variatie in de opvatting van Darwin, - terwijl het in de gedachtensfeer van de
Vries mutatie zou zijn (explosie). En wat Hoskins, denkende aan de Vries en Manly,
mutatie noemt zou de Vries variatie noemen.
En dan komt, om wat licht te werpen op de manier ende oorzaak van de mutatie
der soorten in de letterkunde ‘een minutieus onderzoek naar het leven van
Hauptmann’, - zo minutieus dat zelfs zijn grootvader - more majorum - er bij te pas
komt. Ik kan over dit gedeelte kort heenstappen. Alleen nog dit: behalve op invloed
van herediteit en sosiale omgeving, legt Hoskins de nadruk op de ‘literaire omgeving’
d.w. dus z. de letterkundige invloed waar Hauptmann aan bloot stond en daar wordt
in de voornaamste plaats Zola genoemd. Dat is nu iets positiefs, - en zo lezen wij
dan ook: ‘If now we turn to the question of variation in the drama itself, considered
as an aesthetic product, we can detect at once the new unit or character which has
caused the mutation.’ Ja, nu is het drama van Hauptmann dus weer wèl een nieuwe
soort, want een nieuw element is werkelik mutatie volgens de Vries. Maar daar straks,
wegens het weglaten van het element der vrije wil, was het een variëteit?
Ik eindig hiermee, hoewel er nog veel ongezegd en onbesproken blijven moet naar
aanleiding van dit per slot van rekening zeer belangrijke opstel, met twee
opmerkingen. Ten eerste dat het zo gemakkelik niet is de voetangels en klemmen te
vermijden, bij het gebruik maken van een analogie, zelfs al is men er op bedacht en
ten tweede dat ook hier weer blijkt waar wij steeds van het weglaten en bijvoegen
van ‘units’, elementen, horen, hoe weinig wij het recht hebben bij dit alles van
‘sprongen’ te spreken. Wat wij ook van de natuur in dit opzicht mogen denken (en
ik voor mij kan niet anders zien dan dat die ‘non facit saltus’) éen ding schijnt mij
zeker, dat wij het best zouden doen bij de literatuurstudie daar maar niet al te veel
aan te denken. Want achter
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elk letterkundig geschrift zit een schrijver, achter elke sprong zou er dus een ‘springer’
moeten zitten. En zo zouden wij tot vreemde gevolgtrekkingen moeten komen, want
- Nemo saltat sobrius.

VIII. Een Taalkundige Mutatieteorie.
En in de taal?
D.w.z., heeft men ook op taalgebied misschien rekening te houden met dergelijke
sprongen, taal-veranderingen dus, die niet als een langzaam en gelijkmatig zich
ophopen van kleine verschillen te kenschetsen zijn, maar integendeel als een van die
plotselinge zonder aan te wijzen oorzaken opduikende veranderingen die men nu
mutaties noemt?
In het door mij genoemde artiekel antwoordt Jespersen hierop met een volmondig
‘ja’ en geeft niet alleen enige uit zijn eigen materiaal stammende voorbeelden hiervan,
maar wijst aan dat een Amerikaans ethnoloog, Horatio Hale reeds in 1886 een
taal-hypothese heeft ontwikkeld die ‘sterk aan de mutatieteorie herinnert’.1)
Hale's uitgangspunt is het feit dat er in Oregon, een gebied dat niet veel groter is
dan Frankrijk, misschien dertig verschillende taalfamilies aangetroffen worden. ‘Het
schijnt ondenkbaar dat dertig geheel verschillende mensengroepen van de taalloze
voorlopers van het menselik geslacht, geheel onafhankelik van elkaar, in dertig geheel
verschillende talen zouden zijn gaan spreken’, (J.) of dertig verschillende talen zouden
hebben ontwikkeld. Daaruit trekt nu Hale naar het schijnt het besluit dat de oorsprong
van die talen te zoeken zou zijn in het taalvormende instinkt van kleine kinderen,
een besluit dat misschien in de artiekelen zelf waarschijnlik is ge-

1) T h e O r i g i n o f L a n g u a g e s in de ‘American Association for the Advancement of
Science’, d1. 35, en t h e D e v e l o p m e n t o f L a n g n a g e in ‘The Canadian Institute’,
Toronto, 1888. Het verheugt mij hier naar aanleiding van Iespersen's verwijt dat die artiekelen
geheel over het hoofd gezien blijken te zijn, voor altans twee onderzoekers dit te kunnen
ontkrachten. Ten eerste: een Duitscher: R.M. Meyer, die in een artiekel over Kunstliche
Sprachen (Indogermanische Forschungen, 12, bl, 38,) Hale even noemt en ten tweede een
landgenoot; Dr. H. Hartogh Heys van Zouteveen vermeldt altaas een dier artiekelen in dl. I.
(p. 159) van zijne Nederlandse bewerking van Darwin's Descent of Man en bespreekt daar
een enkel punt uit. De overeenkomst van deze teorie met de spontane veranderingen van
Darwin, d.w.z. de latere mutaties van de Vries waar Jespersen de nadruk op legt, schijnt hij
niet gezien te hebben. Ik ga hier geheel op Jespersen af voor mijn kort résumé van die stukken
die ik niet in handen heb kunnen krijgen.
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maakt (aangezien Jespersen het overneemt) maar dat zo kort uitgedrukt enigsins
verbazen moet; men denkt à priori onwillekeurig eerder dat die zekere onaf
hankelikheid van elkander toch zo heel ondenkelik niet is. Maar aangezien het ons
alweer niet om de juistheid van de besproken gezichtspunten in de eerste plaats te
doen is, kunnen wij dit ter zijde laten en ons tot de door Hale bedoelde kinderen
wenden die, onttrokken aan de invloed van volwassenen, ergens alleen zijn gaan
leven (met de ouders eerst, maar die worden verondersteld gestorven te zijn - voor
dat zij de kinderen hebben leren praten, veronderstel ik). Nu komt hun instinkt
(Häckels ‘théorie biogénétique’?) hun te pas, zij vinden hun eigen taal uit en zo
zouden wij dus voor de dertig taalstammen van Oregon slechts dertig
familie-verhuizingen aan te nemen hebben, benevens het door het strenge klimaat
veroorzaakte afsterven van de ouders; ik wil er in alle objectiviteit nog eens
uitdrukkelik op wijzen hoe onrechtvaardig het tegenover Jespersen en nog meer
tegenover Hale zou zijn indien mijn lezers hier een oordeel meenden te kunnen
vormen naar dit uittreksel uit het kwadraat, mijn doel kan alleen zijn de gedachtengang
aan te geven.
Dat kinderen werkelik woorden ‘uitvinden’ gelooft Jespersen vast en zeker, hoewel
niemand meer of minder dan Wundt het ontkent. Ik kan niet anders dan de hier
meegedeelde voorbeelden van IJslandse en Deense kinderen in die zelfde geest
interpreteren, waartoe mijn lezers zeker ook geneigd zullen zijn na lezing b.v. (niet
alleen van Jespersen's artiekel maar ook) van de door mij in de noot hiervoor
genoemde hoogst belangrijke studie van R.M. Meyer.
Maar.... er is een maar.
Wanneer Jespersen nu enkele, op zich zelf werkelik zeer merkwaardige voorbeelden
van kinder-kunst-taal uit zijn schijnbaar grote voorraad heeft medegedeeld, besluit
hij zijn artiekel met de woorden dat hij ‘met deze opmerkingen deze taalkundige
mutatie-teorie in de aandacht van taalvorsers en psychologen aanbeveelt.’ Volgens
mijn Deense kollega hebben wij dus hier ‘de Vries in de taal.’ Is deze opvatting juist?
Mijns inziens niet, ziehìer waarom niet.
Evenals in het geval van Manly, moet ik eerst er op wijzen dat in een zeker opzicht
het paralellisme groter lijkt dan degeen die ik bestrijd schijnt te zien en wel daarin
dat, met de oorzaak, d.w.z. met wat ik de mutator noemde, hier niet gelijk Manly
(unaccoun-
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table) en Jespersen (uden paaviselige aarsager) willen, zo m i n als bij de Vries
rekening te houden is, maar dat die daarentegen hier evenzeer als bij de mutatie-teorie
besproken moet en - kàn worden, al is men het in de biologie nog niet geheel over
het karakter er van eens.
Een van de zinnetjes door onze Deen geciteerd luidt: ‘Hos ia bov lhalh,’ = de broek
van broer is nat. Niemand die Meyers artiekel gelezen heeft zal weigeren te geloven
dat hier niet ook zeer duidelike reminisensies aan een door de ‘uitvinder’ op het
ogenblik der uitvinding o f v r o e g e r bekende taal in te vinden zijn, in casu het
Deens: hos = hose, = kous of buxer = broek; bov = het voornaamwoord van de tweede
persoon (b r o r ligt dus voor de hand) en lhalh = vand, water, nl. het natte. Kent mijn
lezer dat artiekel of dergelijke overwegingen niet, dan zal hem deze interpretatie
vreemd voorkomen. Maar van des te meer belang is het er op te wijzen dat Jespersen
zelf het feit in het algemeen erkent dat die woorden reminisensies aan het Deens
waren hoewel hij de belangrijke gevolgtrekking die er uit te halen is, niet ziet (of
niet de noodzakelikheid er van inziet dit op te merken) nl. juist die zoals ik zeide dat
de oorzaak van deze ‘mutatie’ dus wel degelik aan te wijzen is.
Maar ook hier keer ik dit wapen tegen degeen die in de besproken feiten (of
voorstellingen) een mutatie d.w.z. een ‘sprong’ ziet.
Een ‘sprong’ zou het zijn - desnoods - als wij er juist het element uitlieten dat de
brug vormt, het persoonlike element, de geest van de spreker of zo men wil van de
‘uitvinder.’
Een sprong - desnoods! Want al zouden wij nu de persoonlikheid van de mutator
er uitlaten, die juist het grote verschil tussen biologiese en filologiese mutaties
belichaamt (als ik dat van een abstractie als een persoonlikheid, een geest mag zeggen)
dan nog is het zeer de vraag of wij dan met een sprong te maken hebben, een van
die plotseling opduikende veranderingen; of Jespersen wel duidelik voor zich had
wat een sprong in de biologie eigelik is, een progressieve mutatie, waar er dus een
element bij de kiem komt? Ik zou meer van zijn materiaal moeten zien om hier met
zekerheid te spreken, maar als ik denk aan ‘py-ma’ - Jespersen zelf - pibemand (de
man die de kinderen sjokolade-sigaren, als een pijp, te roken gaf) en aan lip lop dop
Elizabeth, Charlotte en doctor, dan zou ik eerder denken dat zijn gevallen
retrogressieve mutatie,
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d.w.z. variëteit illustreren. Maar in elk geval zal er wel uit dit geval blijken hoe
voorzichtig wij moeten zijn met het zien van analogieën waar die niet zijn, hoewel
- en dit is in elk geval een grote troost, - het zoeken er na, zonder enige twijfel, het
gezicht en onze kritiese geest kan scherpen.
***
Maar ik kan mij voorstellen dat de schrijver van het hier bedoelde artiekel lust zou
gevoelen mij te verwijten dat ik zijn bedoeling niet goed begrepen heb, dat die nl.
niet geweest in de eerste plaats de teorie van de Vries ‘zo uitgeplozen’ op zijn teorieën,
nl. Jespersen's teorieën, te zien toepassen. Wil mijn lezer, of liever kan mijn lezer
zich de moeite geven de bedoelde studie nauwkeurig te bestuderen, dan zal hij, vooral
wanneer hij Jespersen's laatste taalkundige evoluties (of zal ik zeggen ‘sprongen’?)
heeft gevolgd, de indruk niet van zich af kunnen zetten dat hij hier inderdaad een
lans breekt niet zo zeer voor de ‘taalkundige mutatie-teorie’ zoals hij het, en
n i e t t e g e n s t a a n d e hij het zelf zo doet voorkomen, maar wel voor een opvatting
die daar wel is waar nauw mee in verband staat, maar er toch verre van identies mee
is. Het is die dat in de taalontwikkeling (in de historiese periode) faktoren werkzaam
zijn die niet als een langzaam geregeld voortschrijden (als een schommel-variatie)
te beschouwen zijn, maar waar de mens meer of minder bewust ingrijpt of ingegrepen
heeft; met andere woorden hij denkt aan het kunstmatige element in de
taalontwikkeling en dit, slechts t o t z e k e r e h o o g t e t e r e c h t , stellende
tegenover de ‘natuurlike’ faktor der evolutionele taalontwikkeling, noemt hij dat met
de naam van een hypothese die o o k m a a r s l e c h t s t o t z e k e r e h o o g t e
t e r e c h t , t e g e n o v e r het natuurlike moment in de evolutionele biologie staat,
zonder zich bewust te worden dat dit tot verwarring aanleiding kan - ja, ik mag wel
zeggen: moet geven. Is deze interpretatie van de genesis van Jespersen's stuk juist,
dan zien wij dat de houding die wij tegenover dat artiekel innemen nu geheel anders
moet worden. Dan verplaatst zich het zwaartepunt ervan en vragen wij: is er al of
niet zoals de schrijver wil, een kunstmatig, willekeurig element in de historiese
perioden der taal-ontwikkeling op te merken? En als ons antwoord daarop dan een
volmondig ‘ja’
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zijn kan, dan zal het mijn lezers duidelik zijn dat het grote punt van verschil van
opvatting alleen de ongelukkige omstandigheid is dat Jespersen dit een taalkundige
mutatie genoemd heeft. Hij heeft zo min als Manly zich in de juiste betekenis, de
juiste draagkracht van die teorie ingedacht; het door hem aangewezen ‘kunstige’
element blijkt niet er een te zijn dat men een ‘sprong’ zonder (aan te wijzen) oorzaak
kan noemen, - hoogstens een gevolg waarvan men de oorzaak niet ziet, in dit geval
zeker wel voornamelik omdat men door de bril van de biologie kijkende, niet op de
toch zo duidelik merkbare oorzaak lette: de menselike geest, die, in tegenstelling
met de toestanden bij het organisme, in de wereld van taal en letteren altijd zijn
invloed doet gelden en die hier in dit geval door zijn enigsins willekeurig ingrijpen
schijnbaar, maar ook slechts schijnbaar, tegen het natuurlike, het evolutionele
taal-ontwikkelingsproses schijnt in te werken.
Het enige wat ons dus nog te doen overblijft is met enkele voorbeelden aan te
wijzen waarom er een bevestigend antwoord te geven was op de door de geleerde
Deen gestelde vraag, waar die dus niet luidt: zijn die zekere opgemerkte veranderingen
‘sprongen?’ maar wel: zijn die niet in plaats van aan geleidelike natuurlike evolutie
te danken aan een meer bewust, kunstmatig, willekeurig ingrijpen van de mens zelf?

IX. Natuurlike en willekeurige taalontwikkeling.
Wat Darwin van de ‘sports of nature’ zeide, de latere mutaties van de Vries, nl. dat
dit wel schommel-variaties zouden zijn waarvan de tussenvormen uitgestorven waren,
dat geldt naar mijn opvatting zeker in de t a a l . Sprongen in de zin van oorzaakloze
veranderingen, werkelik spontane veranderingen bestaan niet.
Uit mijn vroegste kinderjaren herinner ik mij een gedichtje waar het diep tragiese
lot van een broertje geschetst wordt wiens zusje ergens al bloemen zoekende in de
sloot is gevallen. Het broertje ziet Mietje niet terug komen, wordt angstig en, zo luidt
de enige regel die hier voor mijn doel te pas komt, roept luid en herhaaldelik. ‘En
roept: Mietje, Mietje! maar voor niet.’
Maar waarschijnlik door een niet duidelike uitspraak van haar die ons dit opzegde,
verleid, werd dit jarenlang door een onzer opgevat als: ‘Mietje, Mietje maver niet.’
D.w.z. zoveel als: Mietje,
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Mietje, toef toch niet langer.’ En wie weet of dit woord ‘maveren = toeven, talmen,
wegblijven’ nog niet eens naderhand in een uitgave van de opera omnia van bedoelde
persoon opduikt. In dat geval zou een drie-en-twintigste eeuwer dat woord licht als
een ‘plotseling opduikend woord zonder etymologie’ kunnen beschouwen. Hier
hebben wij nu een typies voorbeeld van wat een ‘sprong’ kan lijken, - zonder het te
zijn. Een paar dergelijke gevallen vermeldt Meyer (l.l. P. 258) o.a. van een Duitser
die uit ‘Hüll, o schöne Sonne’ een romantiese naam van de zon ‘Hylo’ gededuceerd
had. Deze voorbeelden ‘pris sur le vif’ zijn dunkt mij daarom instructief, want hier
ligt het gehele proses nog bloot, terwijl wij in zo enorm veel andere gevallen er
slechts naar kunnen gissen en ons in de overgrote meerderheid alle mogelike
elementen voor enig rezultaat bij het gissen geheel ontbreken. Weinigen zullen nu
ontkennen dat het woord gas door van Helmont met aanknoping aan het Griekse
chaos werd gevormd; hij zegt het trouwens uitdrukkelik in zijn Ortus Medicinae I
(zie Wdb. der Ned. Taal); ware dat niet zo, dan zou op zich zelf de reminisensie aan
ndl. geest die bv. Priestley hem toedichte (N.E.D.) een niet te verwerpen hypothese
lijken. Alweer een bewijs hoe voorzichtig wij met de allerwaarschijnlikste hypothesen
moeten zijn. En zò kunnen wij g i s s e n smaar ook niet meer dat van Helmont zijn
blas vormde onder de invloed van het hem voorzwevend blazen of iets dergelijks.
Zo is de geestige gissing van Jespersen zeer aannemelik dat het ‘daea’ (ik) van een
der door hem onderzochte tweelingen ontstaan zou zijn uit: ‘er det dig loer’ d.w.z.
ben jij het(daar)’. Maar het blijft een gissing. Zonder dat ik daar verder op in ga zal
het wel duidelik zijn dat beschouwingen als de bovenstaande ons niet toelaten de
mogelikheid van willekeurige formaties bij taal-v e r v o r m i n g en dus ook bij de
meer oorspronkelike taalvorming uit te sluiten.
Het Franse c a r r o s s e was vroeger evenals het Italiaanse c a r r o z z a , vrouwelik;
op eens plotseling duikt un carosse op. Een sprong? Het is zeer de vraag. Zelfs al
zou men reden hebben te twijfelen aan de door Meyer (p. 39, enigsins verkeerd - het
woord is niet nu vrouwelik en vroeger manlik, maar omgekeerd) medegedeelde
anekdote dat de geslachtsverandering te danken is aan een uit hoofse vleierij
nagebootste fout van Lodewijk XIV, een feit is het dat er een reden moet bestaan,
ook al kunnen wij die
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niet vinden. En al zou nu de Zonnekoning dit geslacht willekeurig in plaats van zoals
het verhaal gaat, door zijn vergissing dus onwillekeurig hebben veranderd, hoe komt
't dat 't algemeen werd? Voorbereid in dat geval door de slaafse navolgingsgeest van
de heren Kruipers.
Maar hoe komt 't dat g a s wèl overal werd ingevoerd en b l a s uitgestorven is?
Ja, wàarom? Dat daarop en op zoveel dergelijke vragen het antwoord voorlopig altans
niet te vinden is, toont dat er nog veel te onderzoeken overblijft - als wij dit van
elders niet wisten. Maar dat de brug niet te vinden is die van het ene idee naar het
andere voert, bewijst niet dat die niet bestaan heeft; de brug kan lang geleden
afgebroken zijn en de ruinen ervan geheel verdwenen of diep begraven liggen onder
‘the sands of time’ of, lastiger nog onder de lavastroom die b.v. de bergen van het
volksgeloof - van de folklore - in de loop der tijden over de oorspronkelike opvattingen
hebben uitgestort. Als wij van een man lezen die het afgehouwen hoofd van de duivel
opraapt en dat op het hoofdloze lichaam van een jong meisje schroeft en dan horen:
‘daar stammen alle kwade vrouwen van af’ (Fejlberg, Ordbog over jyske almuemaal),
wie zal dan daar alle schakels nog kunnen aanwijzen die deze ‘sprong’ ook al weer
tot een geleidelike ontwikkeling reduceren? En toch, wie zal willen ontkennen dat
die schakels eens gevonden zouden kunnen worden?
Is er één gebied waar het willekeurige element eigelik met de sterkere uitdrukking
‘kunstmatig’ moet worden aangeduid, dan is 't dat van de stijl. Men denke in het
bizonder aan de geleerde archaïstiese stijl, b.v. van de historiese roman, aan de
rechtsstijl enz. Meyer (p. 55) wijst in dit verband op de tale Kanaäns en terecht.
Eigelik is alle stijl tot zekere hoogte kunstmatig en wij kunnen zelfs verder gaan en
zeggen dat alle schrijftaal een des te sterker kunstmatig element in zich bevat naarmate
zij meer ‘beschaafd’ is, maar de lengte van dit opstel duldt niet hier meer dan met
een enkel woord op te wijzen. En bovendien zijn wij hiermee tot de uiterste grens
gekomen van wat in dit artiekel thuishoort, dat eigelik niet anders wil dan te
onderzoeken in hoever er werkelik ‘mutaties’ op het gebied der filologie voorkomen.
Op één punt wil ik ten slotte nog wijzen, zeer in het kort, omdat een behoorlik
onderzoek ervan een - onbehoorlike plaats zou innemen; voor later moet ik het
voorbehouden daar op terug te komen. Trekt men van de elementen die de meer of
minder ge-
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compliceerde betekenis van een woord bepalen er één af, dan wordt daardoor de
betekenis van het woord uitgebreid. In het heerlik schilderende gedicht ‘The Bells’
van Edgar Allan Poe zegt hij: Hear the tolling of the bells - Iron bells. What a world
of solemn thought their monody compels.’ Hier betekent to compell feitelik niet
noodzaken, d.w.z. door dwang, iemand tot iets brengen, maar alleen tot iets brengen,
d.w.z. veroorzaken, m.a.w. het element van dwang is er uit gelaten.
Brengt men er een nieuw element bij, dan krimpt daardoor de betekenis van een
woord in. ‘Meneer den Echevyn’, hoorde ik eens hier een bruggewachter tegen den
Schepen van Openbare Werken zeggen, die hem benoemd had, ‘zie, gij zijt het die
mij benoemd ê, en k'salekik eu daar altijd voor estimeren.’ De man bedoelde niet
alleen: zie, jij bent nog eens een kerel = hoogachten, maar wel bepaaldelik: jij bent
me nog eens een man omdat je mij hebt benoemd hebt, d.w.z. ik zal er u altijd
dankbaar voor zijn.
Hier ligt misschien een vruchtbaar veld braak voor liefhebbers van de biologiese
analogie. Want wie ziet niet hoe die twee aangeduide prosessen overeenstemming
vertonen met retrogressieve mutatie waar er een element latent wordt, en de
progressieve waar er een bijkomt? Maar opgepast! De ploegschaar zal voor de
bebouwing van het veld op heel wat moeilikheden stoten en kon dus wel eens stomp
worden. Op één steen des aanstoots wil ik dadelik wijzen: waar zit in dit geval de
analogie tussen de biologie en de semasiologie wat betreft het feit dat progressieve
mutatie soorten vormt volgens de Vries en retrogressieve slechts variëteiten?
***
Zo ziet men: de moeilikheden zijn vele en veelsoortig. Maar mijn lezers zouden mij
al heel slecht begrijpen als zij hier uit meenden te moeten afleiden dat al dit gezoek
naar analogieën m.i. tot niets leidt of leiden kan. Wel zeer integendeel. Ik heb alleen
menen aan te tonen dat in dit spesiale geval het onderzoek tot nu toe tot geen rezultaat
(het vinden ervan) geleid heeft.
Want wat hebben wij niet reeds in die paar artiekelen van Manly, Hoskins en
Jespersen een heerlike reeks van toekomstmogelikheden
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voor ons geestesoog voorbij zien gaan en wat hebben wij niet enkele begrippen
‘gekloofd’. Mij altans wil het voorkomen dat dit zoeken nooit vergeefs en onnuttig
kan zijn, dat het integendeel ook zonder direkt rezultaat het indirekte nut oplevert
onze ogen, onze geest te scherpen.
Maar één zaak moeten wij bedenken nl. dat het er bij onderzoekingen als deze niet
alleen op aankomt die mogelike sleutel tot het geheim - de analogie - te vinden (en
dat zal de hypothese van de Vries misschien blijken te zijn) maar dat wij ook het
juiste slot moeten kennen waarop die past en - dat wij de sleutel daar niet verkeerd
in moeten steken.
GENT, Junie 1909.
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De witte fuchsia
Door Robert de Hooghe.
De witte fuchsia stond voor het venster, in een klein hoekje, en had het er maar
zoo-zoo. Het venster was niet heel breed, en zij moest het uitzicht en de weinige
zonnestralen, die er in de kamer vielen, deelen met den kleinen Johan in zijn tafelstoel
en Johan's moeder met haar naaiwerk. Het spreekt van zelf, dat wat het zwaarste is,
het zwaarste wegen moet; als er op de tafel geknipt moest worden, werden het
naaikistje en het speelgoed en Johan's kroes en Johan's boterhambordje en nog heel
wat andere dingen in de vensterbank geschoven. Dan moest de eenzame witte fuchsia
een eindje op zij, en Johan ook een eindje op zij, zoo dat zij elkander raakten; en in
dezen Kampf um's Dasein had de witte fuchsia niet het beste deel.
De witte fuchsia is geen aristocratische bloem, zooals de witte camellia of de witte
orchidee; of zelfs zoo als de witte roos, die overal, in paleizen en hutten, op haar
plaats is. De witte fuchsia is voorzien, - of althans deze was het, - van een kelkje uit
grove hard paarsgekleurde bloemblaadjes saamgerold, en wat zwavelgele
stuifmeelknopjes; haar wit was dooraderd met rose en lichtgroen, zoodat zij eer
armoedig en smakeloos opgeschikt dan mooi mocht heeten. Als alle van hare familie,
ook de schoonste soorten, heeft zij echter den tengeren sierlijken boog waaraan haar
klokjes bengelen, en den milden rijkdom waarin zij deze voortbrengt. In dien milden
rijkdom van voortbrengen zoowel als in den armoedigen opschik, was de klasse
waartoe Johan's moeder behoorde, met de witte fuchsia te vergelijken.
Johan was een gezonde jongen van een jaar; al deed hij het niet
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dikwijls opzettelijk, het gebeurde toch maar al te vaak dat hij zijn handjes naar den
kant der witte blaadjes en groene steeltjes uitstak. De witte fuchsia verloor er nu eens
een blad, dan weer een knop bij, meest een bloem, als zij die had, en wenschte zich
wel eens wat meer ruimte. Zij vatte daardoor een zekeren wrok tegen den kleinen
knaap op.
Johan's moeder was weduwe, en met haar naaiwerk kon zij voor het ventje en
zichzelf en de poes en de fuchsia behoorlijk den kost verdienen. Zij was echter nog
jong, en toen een smidsknecht uit de buurt bleek meer dan volstrekt noodig was
voorbij te komen, werd de fuchsia, die den vrijen blik naar buiten en naar binnen
wel wat belemmerde, geheel in het uiterste hoekje der vensterbank gezet. Johan
moest achter de tafel zitten, op een heelen afstand van het raam. Niet dat zijn moeder
niet van hem hield; integendeel, zij lachte en praatte meer en harder tegen hem dan
vroeger; maar zoo bij zich zelf zeide zij, dat het iemand die eenmaal plannen had,
wel moest afschrikken, zoo met iederen keer dat hij voorbij kwam, eraan herinnerd
te worden dat er nog een kleine kostganger was, en haar kiesch gevoel wilde den
smid niet zoo op eens in zijn goede voornemens storen. Wat men dus voor het raam
zag, was de moeder, knippend en naaiend, en een oog in 't zeil houdend bovendien.
Zulke goede voorzorgen konden niet missen, haar doel te bereiken, zulke
voorkomendheid verdiende hare belooning. De smid deed zijn aanzoek en dit werd
gunstig ontvangen. Hij kwam praten en koffie-drinken, en Johan zoowel als de fuchsia
hadden er kwade dagen door, dat hij, wanneer bij zijn vrijerij de taal hem in den
steek liet, met de dampende pijp de leemten in het gesprek trachtte aan te vullen.
Johan hoestte, de fuchsia kreeg spoediger gele blaadjes, maar beiden hielden zich
stil.
Na weinige weken bereikte de vrijerij haar wettig einde. De weduwe ging met den
jongen smid naar het stadhuis en vervolgens naar de kerk. Voor Johan zorgde dien
dag een buurvrouw, nadat zijne moeder hem dien morgen wel tien maal gekust, hem
een zakje als bruidsuikers gekleurde kalk, en een glaasje anijs gegeven had.
Johan kraaide van pleizier. ‘Hij is blij dat hij een nieuw vadertje krijgt’, zei de
moeder. De smid had er ook het zijne toegedaan, en den jongen een trompet gegeven.
Johan trappelde van pret in
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zijn tafelstoel, toeterde in de trompet en werd heel opgewonden; en dit kostte de
witte fuchsia een heelen tak, met vier knoppen en een half dozijn blaadjes tegelijk.
‘Stoute jongen’, zei de moeder, ‘'t is goed dat het moeders trouwdag is, anders
kreeg je er wat voor.’
Maar uitstel was hier geen afstel. De smid was luidruchtig inde uitingen van zijn
meening; en gewoon niet ijzer om te gaan, had hij voor weeker zelfstandigheden
geen consideratie. De Zaterdagnamiddag en de Zondag waren daarom voor Johan
en voor de fuchsia dagen van vreezen en beven. Beiden stonden, hoe ze ook in hun
hoekje gezet werden, den nieuwen vader allicht in den weg; en als Johan zich naar
het raam drong, kwam hij ook nog op de fuchsia terecht.
Het was op een Zaterdag; veel smids krijgen dan, als hetgeen tijd van kachels
zetten is, vroeger gedaan. Toch kwam Johan's stiefvader niet vroeger thuis, en toen
hij er eenmaal was, zat niet enkel Johan, maar ook zijn moeder te trillen en te beven,
en de fuchsia beefde mede van het stampen op den vloer. Maar de moeder en de
fuchsia waren zoo wijs, zich stil te houden; Johan had zooveel ondervinding nog
niet. Hij brulde zijn hoogste lied, en de dronken smid kon het niet uitstaan.
‘Stil!’ bulderde hij, ‘of ik zal je!’
De moeder vloog op en een worsteling volgde.
‘Zou je me willen beletten om te doen wat ik wil?’.... riep de smid, haar bij den
arm wegslingerend. ‘Dat zullen we eens zien!.’
Johan drong zich nog meer naar de fuchsia, en het gevolg was, dat toen de slag
kwam, en het kind in elkaar zakte, de witte fuchsia, niet sterker dan hij, tegelijk met
hem geknakt werd.
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In de stilte
Door Jules Schürmann.
In de stilte luist'ren
Als een stem gaat fluist'ren
Van een ver verleên.
Weêr in zich te hooren
Wat heel lang te voren
Aan-ruischte en verdween.
Klaar in zich te weten
Woorden half vergeten
Als een melodie,
Die zacht uit gaat zingen
Door de ziel komt dringen
Held're harmonie.
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Oogen lang gesloten,
Zien van licht doorvloten
Als in droomen schijnt.
Weer een hand te voelen
Die 't droef hoofd kon koelen
Dat àl pijn verdwijnt.
In de stilte luist'ren
Als de stem gaat fluist'ren
Van een ver verlêen
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Gedichten
Door Franz M. Krings.
Lente-Onrust.
Daar is het blonde lachende lentekind,
dat spartelt en stoeit met den warmenden wind,
die al zoo lang was beloofd....
Die zoele lucht om je hoofd
en de knoppen die rijpen,
je kunt het niet begrijpen,
hoe alles opeens zoo gekomen is,
al die lichte, lichte verheugenis.
Van der dorre boomen leden
is het doodskleed afgegleden
en zij rekken, strekken de armen
tot den jongen zonnewarmen
lichten lentedag....
Zacht gaat een gelach
door de lucht bij oogenblikken.
O, het is om luid te snikken,
om alles aan je borst te prangen,
zwaar-hijgend van pijnend verlangen,
en smart wordt blijheid, zóó wonder-zoet,
dat je van weelde wel weenen moet.
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Avond.
Aan vale avondlucht
hangt nog wat rood het dolen daglicht vlucht
in stervensnood.
Een traag geluiden schuift
door 't peinzend woud;
geen enkle boom die wuift - alles lijkt oud.
---------De stilte heeft gekust
mijn smartgelaat - of eindlijk nu mijn rust
ook komen gaat?
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Kleine wereld.
Voor Lotty Rosenberg.
Wat gouden zon op 't zandig wegje,
dat naar het boerenhuisje leidt,
een trillend-warme lucht, die wijd
blauwt boven 't bloeiend meidoornhegje,
een kindje, dat door 't rulle zand
wegwaggelt op zijn kromme beentjes,
bij 't slootje op den groenen kant
wat witte kwekkerende eendjes, een leeuwrik, die uit hooge lucht
zijn klanken door het zonlicht perelt;
die zonneschijn, dat liedgerucht:
hoe wonder-mooi is toch mijn wereld. -
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Dramatische kunst.
Tooneelkroniek door Frans Coenen.
Le Bargy, in L' Amides Femmes.
Wek dem der lügt, Neues Schauspielhaus.
De Barbier uit Sevilla, bij Het Toonee1.
Le Bargy is een voortreffelijk Fransch acteur van zulke soort, als bij ons schaars te
vinden is. Zijn school is die van Coquelin en andere groote Parijsche kunstenaars.
Hun aangeboren gratie van bewegen, hun gemakkelijke manieren en hoofsche vormen
hebben zij, als 't ware, naar buiten gekeerd en aldus hun gansche natuurlijke leven
gestyleerd tot van den Natuurmensch een Heer-mensch werd, volmaakt product van
uiterlijke beschaving.
Sommigen meenen wellicht, dat wij eigenlijk allen zoo behooren te doen en hiermee
dus niet veel gezegd is ten opzichte van den Franschen tooneelspeler in het bijzonder.
Maar zoo wij er ook allen naar behooren te trachten (wat nog niet zeker is) staat het
toch vast, dat het maar weinigen van ons gelukt tot een zelfbeheersching en rustige
verzekerdheid te komen, die grondslag van een dandysme kan worden. Deze
Franschen echter zijn, boven allen, geslaagd in zulk een mate, dat hun kunst heel
gewone natuur lijkt, alsof een 20e eeuwsch mensch, die over 't geheel last heeft van
hinderlijke zelfbeschouwing, zoo maar geboren werd met dien elastisch vluggen
tred, die aarzellooze levendigheid van optreden onder de blikken van vele menschen,
die aangenaam gedempte stem en onbevangenheid en schilderachtige voordracht,
die zij op elk moment van hun voor ons waarneembaar tooneelleven ten toon spreiden.
Gelijk Le Bargy op dien avond in de zoogenaamde raisonneurs-rol van Dumas'
L'ami des Femmes voor ons verscheen, was hij zulk een veredeld natuurmensch,
zulk een model-man en volmaakte salon-figuur.
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Alles aan hem was evenwichtig en schoon beheerscht. Zijn binnenkomen, zijn groet,
de wijze waarop hij zich, lichtoverbuigend, met een dame onderhield; zooals hij in
een stoel zich op zijn gemak zette, of dralend, hoofdschuddend zich verwijderde....
het was alles de schoone lijn, de volmaakte beweging. Het beheerscht gebarenspel,
de vol en toch zoetklinkende stem eindelijk voltooiden dit fraaie beeld, waarnaar
het, buiten alle verdere beteekenis om, aangenaam was te kijken, ook al had het
schouwspel dubbel zoo lang geduurd.
Buiten alle verdere beteekenis om.... Hier doet zich echter de vraag op: was er nog
een ‘verdere beteekenis’ van eenig belang? Verbeeldde Le Bargy inderdaad dezen
ami des femmes en verbeeldde hij hem op de eenig mogelijke wijze? Om dit te kunnen
weten, komt men dan tot deze vraag: heeft Dumas in zijn stuk den vrouwenvriend
een wel-omlijnd, duidelijk zichtbaar karakter meegegeven; heeft hij waarlijk hier
een mensch geschapen? Als men dit niet zeker weten kan - en ik voor mij kan het
niet - dan vervalt elke maatstaf en blijkt het onmogelijk te zeggen of Le Bargy op
de alleen-juiste wijze zijn rol vervulde, ja, of hij zelfs wel meer deed dan enkel zijn
rol vervullen, d.w.z. of hij niet in de rol zich zelf speelde, dien volmaakten zelf, dien
wij als den verwezenlijkten Beschaafden Mensch zoozeer bewonderden.
Gelijk het dan was, maakte Le Bargy's fijn-zwierig spel den indruk of het niet
alleen voor den Vriend der Vrouwen paste, maar ook voor elken anderen vriend en
zelfs vijand, die een bijster zelfbewuste, zeer wereldsche Fransche meneer zou zijn,
iemand die een koelzinnig scepticisme met een vrij groote hoeveelheid
brutaliteit-op-zijn-pas vereenigen zoude.
Meer heb ik in Le Bargy's spel niet kunnen zien. Het was volmaakt fijn, en koel
en algemeen. Het was een oog- en oorlust, een innige bevrediging voor den smaak,
maar bijzonder leven heb ik er niet in gevonden. Misschien moet dat ook niet en is
men daarginds volkomen tevreé met hetgeen deze uiterlijkheid zoo volkomen geeft:
de complete Beschavings-mensch.
Misschien echter heeft ook Dumas schuld, die zich in dit tooneelspel als niet meer
dan een uiterst handig dramaturg betoont. Die een toestand, een verhouding opzet
van een jong paar, dat uit misverstand oneenig werd en dan door een welmeenenden
(of wat is hij anders?) vriend weer tot elkaar gebracht wordt. Op 't nippertje.... want
mevrouw wilde juist haar krachten tot andere ‘verhoudingen’ aanwenden,
verhoudingen, waardoor de ‘eer’ des echtgenoots onherstelbaar geleden zou hebben,
gelijk men weet. Nu komt nog juist op 't goede moment de ‘vriend’ tusschen beiden,
d.w.z. tusschen de vrouw en den aspirant-minnaar en redt 't benarde huweluksgeluk.
Wat gewis een nobele
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daad mag heeten, maar ons toeschouwers over den waren aard van des vriends
karakter en zelfs van zijn vriendschap eigenlijk niet nader inlicht. Tot op 't huidige
oogenblik weet ik niet wat voor man hij is, die met cynisch welbehagen de voordeelen
var zulk een vriends-positie uiteenzet en toch.... zulk een onbaatzuchtige daad
volbrengt, die zich als een vriend aan de jonge vrouw letterlijk opdringt (zoodat men
het ergste vreezen gaat) en.... niets bedoelt dan weldadigheid.
Maar misschien wist Dumas het ook niet, omdat het hem geen zier schelen kon.
Hij had een bruikbaar theatergeval noodig en daarnevens een aardige prater, die fijne
en gewaagde theoriëen moet vertellen, gelijk de Franschen dat gaarne willen. Hoe
overigens het een aan het ander kwam te zitten, was hem onverschillig in dit stuk,
dat daarom minder is dan zoo menig ander tooneelwerk van zijn hand. Dumas de
jongere toch is gemeenlijk de overtuigde verkondiger van de moraal en
levensinzichten van den hoogeren burgerstand in het tweede keizerrijk en de derde
republiek. De levensconflicten, die hij opstelt, waren zeer van zijn tijd, maar juist
daarom zeer door hem zelf gevoeld. Er is altijd iets valsch in zijn verbeeldingen en
situaties, wijl hij begeert voor algemeen menschelijk te doen doorgaan wat ten slotte
enkel van zijn tijd en een tamelijk benauwden kring was. Maar in dien kring leefde
het dan toch sterk en niemand heeft heftiger die nooden die wanhopige gevoels- en
gewetensvragen beseft dan Dumas fils, die als zoovele anderen zijner landgenooten
Parijs, en in dat Parijs zijn levenskring, voor de wereld aanzag. Vandaar dat zijn
kunst een zoo zwoelen, wrangen indruk nalaat, dat zij u overmeestert en tot
tegenspraak prikkelt tegelijk. Deze auteur is machtig overtuigend, voelt ge, en tevens,
dat hij onwaar is, onecht in dien meer algemeenen zin, dien elk kunstwerk moet
bezitten zal het inderdaad kunst zijn.
Maar in L' Ami des Femmes heeft Dumas die eigenschappen, die hem en zijn tijd
zoo merkwaardig karakteriseeren, zeer weinig gelegd en het is daarom wel jammer,
dat Le Bargy zich juist tot dit stuk voelde aangegetrokken. Wat wij noorderlingen
het meest in een kunstenaar waardeeren, werd ons thans niet geopenbaard, terwijl
de wel-levenskunst, die in Le Bargy haar hoogst denkbare typeering bereikte, toch
eigenlijk meer een behoefte is voor fijn-zinnelijke, sierlijke Franschen, dan voor
plompe Hollanders, die heel goed zonder gratie kunnen leven.
Evenwel in de soort kunst, die hij gaf, was Le Bargy inderdaad volmaakt.
Over die andere vreemde gasten, die ons in den loop der maand bezochten, kunnen
wij zeer kort zijn. Het waren inderdaad zeer vreemde gasten, gelijk zij zich het eerst
aan ons voordeden, met beestevellen om het lijf en een geheel berengebit om den
hals, gasten die boe-boe zeiden en
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uiterst primitief gebaarden. Dat behoorde ook zoo in het stuk van Grillpaszer, dat
als debuut gegeven werd, doch het verhinderde ons te onderkennen, wat onder die
dierenvellen aan acteursverdienstelijkheid school.
Das neue Schauspielhaus zu Berlin, - directeur Alfred Halm, heeft inderdaad
misgegrepen, toen het ons met die oude Germanen aan boord kwam. De vergissing
is begrijpelijk. Grillparzer is een geliefd Zuidduitsch dichter en zijn Lustspiel ‘Weh
dem der lügt’ bezit voor Duitschers de bekoring van het heimische, het nationale.
Veel sterker dan hier bemint men daar het vaderlandsch verleden en voelt men zich
de nazaten van een vrijheidslievend, krachtig volk.... waarmee een nationale dichter
ook gerust eens de draak mag steken.
Ons echter vielen die wilden wat rauw op 't lijf, wijl Grillparzer voor ons geen
wijdende naam is en de Germanen zelf ons ijskoud laten. Ook is onze naleveteit en
humor waarschijnlijk iets minder kinderlijk dan de Duitsche, zijn wij zeer gevoelig
en beangst voor de kinderachtigheid, die in zulk een stuk ruimschoots voorhanden
bleek. Maar er bleken toch ook wel aanloopen tot algemeene karakterbeelden, tot
een soort Uylenspiegel en een soort natuurlijke vrouwelijkheid, die in deze barokke
omgeving niet tot hun recht zijn gekomen, terwijl het ‘lustige’ was om van te huilen.
Na den oer-Duitschen Grillparzer speelde men.... Sardou en daarna nog een raar
stuk van Fulda, ook geen van beide een gelukkige keus. Zoo bleef de indruk of men
deze ongetwijfeld verdienstelijke spelers, met hun goeden regisseur, eigenlijk nog
niet recht gezien had, toen zij al weer vertrokken waren en mogen wij betreuren, dat
zij niet eerst dezen of genen landgenoot om raad vroegen, eer zij met pak en zak
hierheen kwamen en waarschijnlijk verlies leden. Het is toch immers duidelijk dat
wij de oude Germanen, die enkel ‘boe’ zeggen of over hun maag strijken, hier niet
om henzelf kunnen liefhebben en ook dat wij Sardou liever niet door Duischers zien
opgevoerd, als wij hem toch nog minder gebrekkig in 't Hollandsch kunnen bijwonen.
Van Duitschers willen wij het beste of het nieuwste of eigenaardigste van het Duitsche
tooneel zien en als zij ons toch iets on-Duitsch spelen, moet het al zéér bijzonder
zijn of wij trekken er den neus voor op, juist omdat onze gezelschappen ons het
vreemde alle dagen voorzetten.
Dat is immers nattuurlijk en billijk?
Het groote tooneelfeit van de maand was ongetwijfeld de opvoering van De Barbier
van Sevilla voor de N.V Het Toonel.
Menig jaar is 't geleden, men moet tot de grijze dagen van het benauwd Salon des
Variétés (thans helaas een wezenloos koffiehuis) teruggaan, om een Barbier te vinden,
die geen operazanger was. Wel een bewijs, hoe men zich hier aan Beaumarchais in
zijn proza-
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vorm niet graag toevertrouwde, uit hoofde waarschijnlijk van het hachelijke der
onderneming. Met Molière durfde men het nog wel eens ondernemen, met
Beaumarchais niet, allicht omdat deze minder vanzelf grappig of onmiddelijk-werkend
is dan de groote comediedichter, wiens innerlijke kracht heel wat uiterlijke
tekortkomingen verduren kan. Beaumarchais heeft, wel is waar, een historische
merkwaardigheid, die hem releveert. 't Is heel aardig te weten dat in de leuke en losse
‘bravades’ van Figaro, men reeds de aanstaande revolutie kan hooren ‘grommen’....
als men wil, maar op stuk van zaken komt het toch maar op de zaak van het stuk zelf
aan, of wij het genieten kunnen, ja dan neen. En als men dan overweegt dat de intrige
hier van geen belang is, en de karakters.... in realistischen zin geen karakters zijn,
maar ongeveer gelijk aan de vaste figuren van het Italiaansche poppentooneel. Pantalon (Bartholo), Colombine (Rosine), Pierrot (Almaviva), Arlequin (Figaro) dan beseft men, hoe klaarblijkelijk het zwaartepunt van het werk niet in deze dingen,
maar elders, in den geestigen dialoog, moet liggen. En dat is ook zoo. De Fransche
toeschouwers van het laatste deel der 18e eeuw mogen nog bovendien verrast,
bekoord, verontwaardigdd geweest zijn om dat nieuwe type, hier geschapen, van den
kleinburger, welke in alles den adel de baas is, wij, die dit verschijnsel sedert vaak
mochten aanschouwen, zijn tegen zulke verbazing gehard en vragen enkel, wat hier
nog meer te onzere bevrediging en genot aanwezig is. En dan blijft de geest, het fijn
achtiende-eeuwsch vernuft over, dat zoo curieus afwisselt met inderdaad
revolutionnaire brutaliteit en - al tezamen - hier een staat des gemoeds openbaart,
die zeker vonkelnieuw was in zijn franke zelf bevestiging. Het is Beaumarchais zelf,
die spreekt in Figaro, als deze van zijn rampen verslag geeft met de bijvoeging, dat
hij immer was: supérieur aux évènements’.... ‘riant de ma misère et faisant la barbe
à tout le monde.’
‘Qui t'a donné une philosophie aussi gaie?’ vraagt dan de graaf en Figaro antwoordt:
‘l'habitude du malheur.’ Zoo inderdaad moet de geestesstaat geweest zijn van talloos
velen uit dien opkomenden derden stand.
In den druk geboren en moeilijk levend, hadden zij zelfvertrouwen en een
veerkracht verworven, die niet door stoffelijke rampen gebroken kon worden. Zij
gevoelden zich in waarheid meester der omstandigheden en deze geestelijke kracht
en vrijheid zijn het, die men, als vonkenschietend, als metaalklinkend, telkens gewaar
wordt in Figaro's blij levend zeggen en doen. Het is niet de galgen- en wanhoopshumor
van vorige volksprofeten, maar Figaro gedraagt zich als een die weet, dat zijn doen
toekomst heeft en kracht van wet, en hij zelf de prins is van een nog onzichtbaar rijk.
Ziedaar dan de innerlijke teekenen van die ‘grommende’ revolutie,
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toch wel meer dan enkel anecdotiek te waardeeren en eigenlijk heel plezierig om te
hooren, zelfs nu nog en zelfs voor ons, in zoover wij meer of min anarchistisch van
gemoed vermogen te zijn.
Maar het voornaamste genoegen blijkt toch gelegen in de zuiver 18e eeuwsche
bekoring zooveler tafreeltjes tusschen den achterdochtigen Bartholo en de schalke
Rosine, of van deze beiden met den vermomden Almaviva (de alleraardigste muziekles
vooral!) of van deze drie en Figaro en Basile. Dan triomfeert weer ganschelijk de
18e eeuw met haar lachend scepticisme ten opzichte van vrouwelijke zedigheid, haar
lieflijke maar lang niet onschuldige idylle, haar lust aan vernuft en gratie en afkeer
van alle zwaarte en dieper gevoel. Alles is hier vlugheid en luchtigheid en woordenspel
en behalen aan het uiterlijke. Niets is hier echt of ernstig, behalve de bestudeerde
gratie van stand, gang en gebaar, gratie van kleedij en omgeving.
En daarom zal de vertooning van Beaumarchais' tooneelspelen voor niet-Franschen
altijd een gewaagde zaak, een lastige taak blijken. In onzen aard, in onzen gang, in
ons gebaar en onze stem is te veel zwaarte voor zulk een vlinder-vluchtig en luchtig
spel en geen oefening en toewijding kunnen dat geheel verbeteren.... Gelijk ook thans
weer uitkwam. Het ontbrak zeker noch aan oefening noch aan toewijding bij het
Royaards-gezelschap en de uiterlijke aankleeding van decor en costuum bleek
voornaam in elk opzicht, maar zwierige luchtigheid, natuurlijke gratie konden zij op
zichzelf niet geven. Het spel bleef zwaar en ongelijk. Van de onmiskenbare
Vlaamschheid des heeren Van Kerkhoven was gewis geen Fransche Figaro te
verwachten, maar er ging zelfs, docht mij, geen werkelijke blijheid van zijn doen
uit. Hij was zwaar en niet vroolijk. De heer Musch heeft het in de rol van Bartholo
zeker tot een creatie gebracht en indien alle anderen op hem ‘gestemd’ geweest
waren, had men uit de Fransche vroolijkheid een stevige vaderlandsche klucht zien
worden, die mogelijk zijn eigen verdienste hadde bezeten. Want deze Bartholo was
op Hollandschen, nog meer: op Amsterdamschen bodem gegroeid en vertoonde het
wantrouwige, stuursche, grimmig-spottende van een gewezen winkelier, dien het in
zijn renteniersstaat niet is meegevallen. Dat hij verliefd zou zijn, kon men niet
gelooven, wel dat hij schraapzuchtig en geldgierig was. Hoe dit zoo viel, dat hij
Rosine niet voortdurend afschrikte, bleef echter een raadsel en over het algemeen
scheen hij ook in deze moorsche omgeving weinig thuis. Maar dat kwam, wel
voornamelijk, wijl de overigen niet op dezen Bartholo ‘gestemd’ waren, Figaro zoo
Vlaamsch en Rosine en Almaviva weer zoo gansch anders waren. Mevrouw Royaards
vertoonde een allerliefste Rosine, doch, waar de rol immers tegen haar persoonlijkheid
ingaat, deed haar vroolijke schalkheid niet altijd even
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vrij of echt. Het is nog een wonder dat zij het zoover bracht. Met haar stond Almaviva
(Royaards) op een tamelijk neutraal plan van ietwat voelbaar, gewild levendigdoen.
Niet altijd, maar op oogenblikken, te vele oogenblikken,... en zij maakten dan met
dien ruig-Hollandschen Bartholo en dien Vlaamsch klinkenden Figaro eigenlijk een
raar geheel, niet ongenietbaar, maar toch even neerdrukkend, omdat men onder de
vermommingen al te zeer bekende personen merkte, die tot ons vermaak, hier moeilijk
doende waren.
Dit is tenslotte niemands schuld. Beaumarchais is geen spijs voor ons en men kan
een Hollander met reden niet verwijten dat hij geen Franschman is. Alleen ware het
dan misschien verstandiger geweest de geheele onderneming maar te laten, waar
toch ook het publiek er niet op verzot leek.
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Het menschelijke, de figuurschildering - om het zoo eens te noemen - is niet het
meest belangwekkende in mevr. Carry van Bruggen's roman. De lezing der eerste
hoofdstukken doet het u trouwens al vermoeden.
Ge hebt het gevoel, als waart ge aangenaam en behaaglijk te gast in de prettige
omgeving van een mooi-gelegen en comfortabel buitenverblijf in een der Indische
buitenbezittingen; de bewoners, een hoofdadministrateur van een bloeiende
tabaks-onderneming en zijn familie, benevens een tweetal logées, leert ge er kennen
in hun uiterlijke levensomstandigheden, hun leven van alle dagen; en wat er dieper
in hen schuilen mag, wordt u juist in zooverre klaar als ge zelf waarschijnlijk daarvan
zoudt te weten komen na een drie, vier dagen op Goenong-Djatti te hebben
doorgebracht in een eenigszins intiem en joviaal-hartelijk samenzijn van
morgen-wandelingen met de vrouw des huizes door haar zorgvuldig onderhouden
tuin (terwijl uw gastheer op inspectie uit is of in zijn koel-gelegen kantoor de zaken
behartigt), van ritjes naar de stad, gemeenschappelijke maaltijden en gezellige
avondfeestjes.
Bijzondere menschen zoudt ge zeker niet in hen leeren kennen; en het bijzondere,
waartoe het allergewoonste zich soms kan metamorfoseeren in den schijn van een
boven-maatschappelijke beschouwingswijze - ‘sub specie aeternitatis’ krijgt het
verstardst-dagelijksche een mystieken glans en alle wegen leiden dus-beschouwd
inderdaad naar (het geestelijk) Rome - die bijzonderheid heeft de blik van de
schrijfster hun niet verleend. Integendeel zij heeft, blijkbaar welbewust, getracht de
leer der (z.g.) absolute objectiviteit in toepassing te brengen; de aard van haar talent
en naar alle waarschijnlijkheid haar theoretisch-literaire belijdenis - zij toont in vele
opzichten de heerschende opvattingen der laatste
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vijf-en-twintig jaar met succes in zich verwerkt te hebben - hebben er haar toe geleid
te streven naar een weergave der dingen zooals zij z.g. zijn.
Een beginsel, waarvoor nu reeds vele jaren in literair Nederland druk geijverd
wordt als de norm in romankunst; dat echter - het zij hier terloops nog eens gezegd,
- met voorbij zien van de veelsoortigheid in aanleg en richting van de menschelijke
zintuigen en geest, - o zoete schijn-vastheid van het woord realiteit! - zich ietwat
komisch tegen zichzelf keert met het veronderstellen van een niet bestaande en dus
hersen-schimmige algemeenheid van bestaans-apperceptie; dat in filosofischen zin
genomen tot ruimheid en onpartijdigheid vermag te leiden, doch bij gebreke daarvan
- de ervaring leert het, helaas! - de geesten doet tuimelen van de hoogten der
dichterlijke visie naar lagere regionen van gelijkvloersche en indifferente waarneming
en uitbeelding inde sfeer eener meer-algemeene maatschappelijkheid. Wat mede in
onzen tijd van weinig praegnante persoonlijkheden en sterk-eleveerende idealen een
verflauwing der grenzen tusschen hoogere journalistiek en letterkunde heeft
teweeggebracht. Doch dit en passant.
Geen bijzondere personen en niet bijzonder gezien. Het zijn ‘staande figuren’ der
tijdsromans en meer verlichte gesprekken dezer dagen, te samen afspelend een fait
divers der Indische samenleving. Ge hebt er den uiterlijk-strengen en stoeren
hoofd-administrateur De Klerk, die echter - zooals hij zelf zegt - van jongsaf innerlijk
‘een sentimenteele bliksem’ is geweest, en bij alle appreciatie van zijne vrouw, de
goedaardige en steeds dikker-wordende Nelly, op den duur eene genegenheid opvat
(binnen de grenzen der eerbaarheid) voor de natuurlijk in tegenstelling meer literaire
en ontwikkelde Charlie, ‘de vrouw, die hem zoo goed begrijpt’; Amelie, mede een
der hoofdpersonen en eigenaardigerwijze bijna doorloopend ‘het nonnaatje’ genoemd,
als wilde de schrijfster een tekort aan individueel-psychologische motieven tot den
zelfmoord, waartoe zij haar ten slotte komen doet, ondervangen door een voortdurend
herinneren aan de mogelijkheden in haar meer algemeene raseigenschappen; een stel
verboerschte planters; een dokter, die achter den schijn van een moppentapper
filosofische qualiteiten bergt, en onder meer anderen het heel aardig als ‘rakker’
geteekende Indische kind, Wies.
Opmerkelijk is een neiging tot correctie door voorbeelden van bij het publiek
gangbare voorstellingen; opmerkelijk om de uit den band der objectiviteit springende
opzettelijkheid waarmee dit geschiedt: zoo het weerleggen b.v. van de meening als
zouden nonnaa's en sinjo's zonder uitzondering niet veel zaaks zijn, door het geval
van mevr. v. Houweningen en haar zoon; er is een direct reageeren zelfs op een
bekend tooneelstuk
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door de episode van Nooten: een huwelijk met den handschoen, waarvan ditmaal de
man de dupe is, daar zijn vrouw in zwangerschap tot hem komt.
Ik sprak van een aangenamen indruk der eerste hoofdstukken, en wil dat woord
ook bezigen voor het vervolg; met uitzondering van het einde, dat een deceptie geeft.
Aangenaam leesbaar (in den beteren zin van dit woord) is het boek van mevr. Van
Bruggen, daar het in zijn stijl-soort van goede literaire vorming is met menige
woord-vondst van directe realiteits-beelding en verscheidene details van welverzorgde
nauwkeurigheid in waarneming en weergave. Een goed staal hiervan is wel de op
blz. 50 en 51 voorkomende beschrijving van den Klingalees met zijn klapperaap.
Minder goede en door herhaaldelijk voorkomen opvallende neigingen zijn
Gallicistische woordschikkingen als deze (in navolging van een bekend Hollandsch
auteur?): ‘Want hij was pas met den handschoen getrouwd en Charlotte had in Holland
wel ontmoet het vrouwtje, dat nu al was onderweg naar hem toe’ (blz. 74); en een
overladen van den volzin met tusschenvoegingen, die den bouw ondoorzichtig maken
als in: ‘Niemand althans dacht er aan thuisblijven, in de schuttende schaduw van tuin
of pendoppo, gelaten, of 't een plicht gold, sjokten ze, te voet de meesten, langs den
stoffigen weg tusschen de verdorste, grijs-bepoeierde boomen, de bamboe-boschjes
met hun dorre, slap neerhangende bladlintjes, in hun kleurige, beste kleergin, getooid
met hun heele bezit aan gouden sierselen, stadwaarts.’ (blzz. 101 en 102).
Typisch doet een overigens op-zich-zelf-staande onnauwkeurigheid aan bij een
nauwkeurig werkster als mevr. v. Bruggen op blz. 3 te hopren spreken van De Klerk's
‘egaal-gemillimeterde kop’ (daar toch als iets persoonlijk kenmerkends van hem
vermeld) en verderop te lezen: ‘z'n haren lagen na 't verfrisschend bad sliknat om
zijn hoofd.’ Doch ‘bonus Homerus quoque....
De eerste hoofdstukken maken als geheel den gaafsten indruk, juist omdat hier naar den aard van inleiding en expositie - de vraag naar psychologische verdieping
zich nog niet in die mate doet gelden, en het gemis daaraan niet zoo voelbaar wordt
als in het vervolg. En het einde - ik zinspeelde er reeds op - trof mij bepaald als een
tegenvaller. Amelie blijft daar, in wat voorafgaat aan haar zich-verdrinken, tezeer
“het nonnaatje” voor ons; er mocht daar een strakke en sobergehouden uitbeelding
van haar innerlijk doorleven verwacht worden, en wat gegeven wordt laat u koel
ondanks den vloed van geëmotioneerde zinnetjes; ge voelt de noodzakelijkheid niet
in dit gebeuren.
Merkwaardig in verband hiermede is, dat de laatste hoofdstukken (XX, XXI en
XXII) ook in andere opzichten beslist inferieur zijn aan het voorgaande. Hoort den
toon b.v. van het zeggen op blz. 235: “Nu geloof ik toch, dat de dokter heelemaal
ongelijk had en dat,” viel lachend De
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Klerk in, “en dat het compleete echtpaar Van der Hoeff zenuw-overspannen is. Maar
ik geef het jelui wel toe, er gaan hier van het klimaat, van de natuur invloeden uit,
waaraan de sterkste gestellen vaak niet ontkomen.” Klinkt dat niet eenigszins naar
den trant van gesprekken uit boeken als b.v. Marryat's “Stuurman Flink,” wanneer
de vader zich leerzaam onderhoudt met de jongere leden der kolonie op het
onbewoonbare eiland? Er zou een stelletje van zulke voorbeelden aan te halen zijn,
doch de ijverige lezer zal het niet moeilijk vallen dat, zoo 't hem lust, voor zich zelf
te doen. Alleen, het is jammer voor den totaal-indruk van mevr. v. Bruggen's in menig
opzicht conscientieuzen arbeid.
Nine van der Schaaf heeft met haar Amanië en Brodo wel iets héel anders gewild.
Dat de wilsrichting der beide schrijfsters onevenwijdig verloopen is.... het zal ook
bij oppervlakkigst doorzien hunner boeken niet verborgen blijven. Het waarheen der
richting in het laatstgenoemde werk met zekere hand te durven aanwijzen, is een
tweede kwestie, van wier oplossing het meerendeel der lezers waarschijnlijk, onder
excuus, zal afzien; en de gewetensvolsten zeker in de eerste plaats. Zelfs valt te
vreezen, dat de schrijfster in hoogst-eigen instantie daarover geen bevredigend
gewijsde zou weten uit te spreken; men ontkomt den indruk niet, dat een tekort aan
bewustmaking daaromtrent bij den opbouw en en detailleering van haar stof het
onvoldragene veroorzaakt heeft, dat haar verhaal in expressie en psychologie zoo
zeer eigen is.
Het heeft in zijn ongemotiveerd van den hak op den tak springen naar den vorm
iets van een oude kroniek, vertellend van een koningen zijn zoon, die hem na vele
wederwaardigheden op den troon opvolgde, mitsgaders de lotgevallen van twee
vijandige rijken in dat tijdperk. Een geschiedwerk van hooger ordening gelijkt het
niet: daartoe ware een dieper speuren naar het menschelijke en zielkundige in de
handelingsmotieven der personen, een klaarder openleggen van het wezen der tijden
vereischt; ook niet een literair werk naar den opbouw gezien daarvoor ontbreekt te
zeer eenheid en doorzichtigheid van uitvoering. Gelijkenis met een kroniek; alleen,
wat zal het vaststellen van die verwantschap ons van voordeel zijn tot meerdere
appreciatie. ... want het is immers geen kroniek. Wij weten, dat hier verhaald wordt
van gefantaseerde landen en personen, en onze belangstelling, die anders wellicht
met wat folkloristische gegevens zich zou tevreden houden, eischt juist daarom meer
nog dan elders een belangwekkenheid van het verhaalde in-zich-zelf, een scherper
praeciseeren van de bedoeling.
De titel verwijst uitsluitend naar de namen der gedroomde koninkrijken en de
laatste zin van het boek meldt ons, dat: “(Tarkos) Amanie viel, Brodo overheerschte.”
Doch is er iets treffends voor ons in die mede-
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deeling bij wijze van kennisgeving? Ons interesse kan zich slechts steunen op de
wetenschap, dat Amanië tot nu toe steeds zegevierde (de laatste maal met hulp van
het naburige Tarkos), dat er een nieuw geloof geboren werd in Brodo, en dat
priesterzendelingen voor de propaganda van die - voor den lezer zeker zeer vaag
omschreven - nieuwe overtuiging moedig de grenzen overgaan, hoewel Tarkos'
wetten iederen Brood qualitate qua met de doodstraf dreigen. Of heeft de schrijfster
voelend, dat het lotgevallen-verhaal harer personen op zich zelf te episodisch was,
dit willen omlijsten; na het door haar zelve waarschijnlijk evenmin als
literair-bevredigend gevoeld levenseinde van den jongen koning aldus den schijn
wekkend, als ware de botsing der beide nationaliteiten feitelijk “des Pudels Kern”.
In ieder geval, het zou begrijpelijk zijn, zoo dit als reden gegolden had; want ondanks
verdienstelijkheid in details bezit de vertelling der “faits et gestes” van de
hoofdpersonen niet die afgerondheid, waardoor wij er als hoofdinhoud van een
letterkundig werk genoegen mee nemen.
Want buiten beschouwing latend de wel zeer grillige wisseling van hoofdpersoon
- immers de figuur van een Broodsch zendeling beheerscht geheel den aanvang,
totdat na diens terechtstelling onze aandacht in hoofdzaak gevraagd wordt voor den
prins van Tarkos - ook in het levensverloop van dien prins is in zake het hoe en
waarom der daden en gebeurtenissen zooveel onverklaard gelaten, dat de vermelding
van zijn ondergang ons niet dieper vermag te raken dan de doodstijding van een niet
gansch onbekende maar in het diepst van zijn wezen ons vreemd geblevene dat doen
zou.
Hij is den koning van Tarkos uit het huwelijk met een Broodsch prinses als zoon
geboren; echter evenals zijn moeder na den oorlog met Brodo verstooten. Opgevoed
als visscher aan het Kaldenmeer, komt hij op zekeren dag aan het hof, wordt zich
zijn afkomst bewust en ontsteekt in een liefde-op-het-eerste-gezicht voor Titarka, de
gunstelinge des konings; deze beantwoordt die rasse genegenheid niet minder
schielijk; de koning staat na eenig over en weer toe, dat zij vereenigd worden, doch
de jonge prins moet beloven daarna willig te zullen sterven; van welke belofte hij
echter na verloop van tijd ontslagen wordt. De zeer innige genegenheid schijnt op
den duur te verflauwen, tenminste van zijn kant. Hij maakt een veldtocht mede,
waarin hij zich gunstig onderscheidt, doch vindt na afloop daarvan bij de
Broden-hatende Tarkiers weinig erkenning. Een Brood, die hem voor zijn dood te
spreken verlangt, raadt hem naar Brodo te gaan, waar het volk hem begeert als koning;
de priesters van dat land zullen hem van zijn gelofte aan Tarkos ontslaan. Hij volgt
dien raad, vindt echter ook daar niet wat hij zoekt en teruggekeerd naar Tarkos na
den dood van zijn vader, wordt hij daar wegens zijn Broden-gezindheid vermoord.
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Zoo is in hoofdzaak de gang der dingen; in onderdeelen aan te toonen in hoeverre
een gebrek aan motiveering verschillende wendingen daarin onaannemelijk maakt
zou een uitvoerigheid tot in bijzonderheden noodig maken. Ik volsta daarom met
terloops op een paar ervan te wijzen. Waarom b.v. neemt zijn eens zoo groote liefde
voor Titarka zoo plotseling af en zelfs zoozeer, dat er ergens gesproken wordt van
eenomgang met lichte vrouwen? En meest onverklaarbaar van alles: waarom aanvaardt
hij het hem geboden en zoozeer begeerde koningschap van Brodo niet? Omdat de
priesters hem niet van zijn eed willen ontslaan? Maar zendt de opperpriester niet in
den “heiligen nacht” een afgezant, zeggende: “kniel dezen nacht biddend neder, om
u van dien eed te zuiveren, en als gij opstaat zijt gij, wat gij wenscht te zijn.” En is
het niet wonderlijk te hooren van een Tarkische wet - een barbaarsche zede, die vele
dingen in het verhaal beheerscht - waarvoor alle Broden des doods schuldig zijn; en
dat nog wel in een tijd, waarin, naar de schrijfster verhaalt, een priester met
schietgeweer ter jacht gaat? Zoo iets zou nog te aanvaarden zijn, wonnen wij er,
evenals na het sprookjesbegin van Koning Lear, naderhand slechts een emotioneel
en psychologisch belangwekkend gebeuren door.
Het wil mij voorkomen, dat mej. Nine van der Schaaf ons in de beperking van
korter verhalen, waarin niet zoo omvangrijke stof te verwerken valt, beter praestaties
van dit soort zou kunnen geven. Zij toont daartoe een talent van geprononceerde
neiging tot het niet-ordinaire te bezitten. Dat in onderdeelen lofwaardigs gevonden
wordt werd hier reeds erkend. Met name is er veel dat treft in de figuur van Titarka,
onder meer haar rit om den prins te zoeken en haar verlaten achterblijven; en zeer
zeker ook in het fragment van den Broodschen priester, die als zendeling uitgaat en
zoo den dood vindt.
Een bewust streven naar concentratie en grooter stijleenheid zou haar bij den arbeid
tot rijper resultaten kunnen voeren; grooter stijleenheid in milieu-uitbeelding en ook
in taal-keuze, opdat juist de door haar beoefende stijlsoort zoo zeer ontsierende
zegwijzen als b.v.: Jn de oogen op hem gericht zag hij het woord: waanzin’ (blz. 34);
De verloofde mat zijn meisje met heerschzuchtigen blik’ (blz. 40); ‘Titarka stond
stokstijf te luisteren’ (blz. 91) - niet meer voorkomen.
Na deze schrijfsters, zoo verscheiden in aanleg en de resultaten van dien, de heer
Broedelet en zijn jongste werk.
Een minutieuse beschouwing van wat de beide besproken autrices naar Idee en
praktijk onderscheidt zou materiaal kunnen leveren voor een verhandeling over
psychologische tegenstellingen bij gelijktijdig levenden in het gecompliceerd
geestelijk warnet onzer dagen. Tezamen met den heer
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Broedelet beschouwd, leveren zij in contrast met dezen bij alle verscheidenheid
waarlijk nog een zijde van overeenkomst: hun gemeenschappelijke neiging tot het
geven van literatuur in meer directen zin.
Het zal mij zeker niet invallen den schrijver van Hofstad daarvan te verdenken.
Hij zou mij, vrees ik, uitlachen en god-weet een plaatsje voor mij reserveeren naast
zijn ‘George Kapel's’ en ‘WimPielewiet's’. Qualificeert hij op blz. 180 (Dl. I) zijn
eigen stijlsoort niet als ‘brutaalgezonde neerschrijverij’? Ik wil eerlijk bekennen, dat
het doorlezen zijner twee stevige boekdeelen mij niet te lang is gevallen; veel amuseert
en nog al eens schokt een lach u op van de lectuur. Als ge eenigszins het milieu en
de personen kent van deze artistiek-sociale parodie en persiflage, hebt ge uw
vermoedens, nietwaar? Ge denkt bij u zelf: dat zal die of diè zijn; en al zoudt ge
grimmigst-ernstig willen blijven, de dolle en fantastische situaties, waarin dan zoo'n
persoonlijkheid verschijnt, worden u te machtig en de schrijver heeft weer beet gehad.
Alleen heb ik mij afgevraagd: als ge nu eens niet die vermoedens had.... ja dan? Iets
van den inhoud weer te geven? Er is in die pl. m. 500 bladzijden een zoo bont gewoel
van menschen en menschjes, dat ik mij niet gaarne wagen zou aan een prijskamp
met den auteur daar de orde in te houden. Ge hebt er dichters, schrijvers, schilders,
beeldhouwers, decorateurs, medici, douairières, balletdanseressen, freules,
gepensionneerde 0.-I. ambtenaars, journalisten, high-life, struggle-for-high-life....
neen, er is geen oog op te houden. Wilt ge mij niet gelooven, welnu leest dan zelf
en maakt mij te schande door het na-te-vertellen, als ge kunt.
Van een literair standpunt.... hoor ik den heer Broedelet niet zeggen: - daar gaat-ie
nu toch gewichtig doen! En ik heb op blz. 196 van mijn tweede deel nog al gezegd,
dat ‘de gewichtige Keutellanders niet verwend waren op het gebied van humor.’
Maar al zal de humorist niet gediend zijn van zwaarwichtigheid.... ik wilde even
zeggen, dat er van gezegd standpunt beschouwd zeker minder-fraaie hoofdstukkenin
zijn boek voorkomen; in een ernstig bedoeld hoofdstuk als b.v. het Xde schuilt een
heel nest draakjes, waaraan het beter is maar niet te roeren. Waartoe ze in het daglicht
te exposeeren en zoo hun slaap te storen, die ze er vreedzaam gevangen houdt?
Humor voor de Keutellanders - paarlen in een varkenskot? Neen, er zijn wel onder
hen die dat weten te apprecieeren. En al wil ik voor mijn deel dan niet toegeven, dat
‘Hofstad’ mij die zeldzame geestesgave in hoogeren zin vertoond heeft, gaarne wil
ik gewagen van het dolle en kluchtige, bij wijlen fantastische, het
levendig-combineerende, en (zij het wat studentikoos) dartele, dat ik er gevonden
heb. Eigenschappen, die niet over-veelvuldig schitteren in de literaire constellatie
dezer tijden!
En als de heer Broedelet nu eens in de werkelijkheid een Maecenas
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vond, zooals ‘Vagebond’ in den baron van Liktum-Priktum; en hij maakte eens
schoon schip: wat ballast van platheden en te ver gaande personaliteiten overboord,
de raak-pennerij stop gezet, vluchtigheid en onmatigheid....
Alleen: misschien, dat Vagebond er den brui van zou geven!
De heer J.B. Meerkerk, productief auteur van tooneelwerken, romans, essays,
dagboekbladen en mogelijk andere werken, is in waarheid een vogel van heel
zeldzame pluimage in Neêrland's literaire volière. Tenminste toont hij zich zoo in
het boek dat hierboven genoemd staat; naar ik meen te weten het laatste der werken
die tot heden van zijn hand verschenen, en wel.... een geschrift dat een roman-verhaal
met cultuur-inhoud pretendeert te zijn!
Schrikwekkend als bizar anachronisme, niet waar? Want zijn wij in de literatuur
van dezen tijd niet boven de cultuur uit tot een zaligmakend indifferentisme
gekomen.... dat belang stelt in alles? Of populair gezegd: hebben wij,
op-de-hoogte-van-onzen-tijd-lezend-publiek, eigenlijk gezegd niet lak aan alle cultuur.
Voelden wij ons nu juist niet behaaglijk in de zekerheid, dat alle boeken beginnen
met de avond-wandeling van een triestigen kantoorbediende door motregen, of
tenminste iets van dien aard; en zijn wij wel tevreden, als er in de eerste vijf-en-twintig
bladzijden van iets anders dan van zijn afgesleten laarzen, broek, overjas, halsboord,
pet of hoed (in onderafdeelingen) sprake is? En lijkt het u geen ideaal wat zich een
mijner bekenden, die zoo juist de twee honderd vijf en zeventigste pagina van een
roman volschreef, ten taak heeft gesteld: de handelende persoon in dit werk zal op
bladz. 500 de vloer betreden van een sigaren-magazijn, waarvoor hij op pag. 1 is
blijven stilstaan. Het boek zal daarmede uit zijn en in druk kunnen verschijnen.
Doch voor het zoo ver is, zal het nog wel enkele maanden aanloopen, denk ik, en
wij zullen ons, in afwachting, ondertusschen hebben bezig te houden met de 253
bladzijden druks, die de heer Meerkerk ‘naar het handschrift van wijlen zijn vriend
P.R. Aufetos, schrijver van Ananda’ schreef en deed uitgeven. Dat de resultaten van
die bemoeiïng in deze rubriek worden besproken, wil ik vooraf even excuseeren;
feitelijk toch ware dit werk beter thuis te brengen in een afdeeling voor ‘stichtelijk’
proza; ik vermoed, dat gebrek aan plaatsruimte voor een dergelijke specificeering
de redactie van dit tijdschrift zal bewogen hebben het te dezer plaatse te doen
behandelen.
De zaak is, dat wij hier au fond te doen hebben met een soort van modern
evangelie-verhaal, waarin de heer Adelbert van Hoorne de rol speelt van den
voorbeeldelijken mensch en de heer P.R. Aufetos (of de heer J.B. Meerkerk) op de
wijze van den portier uit het rariteiten-
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kabinet u af en toe een ‘little hint’ of wat familiaarder een ribbenstoot geeft, al mines
makend van: ‘hoor nou 's wat ie zegt - let 's op wat ie nou doen zal.’ Op blz. 18 wordt
deze manier van doen op min of meer apostolische wijze aangekondigd: ‘Ik heb
dezen man lief gekregen, ik heb hem vereerd als het heiligste wat mijn leven mij
heeft leeren kennen en deze geschiedenis is te zijner eer geschreven. Hij heeft
geweten, dat ik ze schrijven zou en dit goed gevonden, me volkomen vrij latend,
mits “ik me onthield van nieuwerwetsche mooidoenerij. Zoo getrouw mogelijk zal
ik me daaraan houden.” En op blz. 207 wordt dit nog eens herhaald in de ietwat
zonderlinge uitspraak: “Van Hoorne klonk mij en klinkt me nog als gelijkluidend
met 't allerhoogste.”
Historisch beschouwd - evangelie-verhalen laten zich immers exegetisch van uit
meerdere standpunten bezien - zou er van Adelbert van Hoorne te vermelden vallen,
dat hij, na in Indië een fortuin verzameld te hebben, zich op lateren leeftijd in het
Nederlandsche stadje Eemvoort vestigde, welke keuze van woonplaats bepaald scheen
door het feit dat drie zijner voorvaderen achtereenvolgens in het
krankzinnigen-gesticht daar ter plaatse gestorven waren; dat hij in het bezit zijnde
van een bibliotheek, waarin Izoulet's “Cité Moderne”, de Bagavad-Ghîta en Le mei
Prigioni naast werken van Ibsen, Nietzsche, Kuyper, Dr. van den Brink, Bismarck,
Schaepman en Bolland te vinden waren - de veelzijdige man! -, en zich van jongs af
bezig houdend met de bestudeering van het “wereldraadsel” daaromtrent
(waarschijnlijk als onbewust navolger van Socrates, die wist, dat hij niets wist) tot
de conclusie was gekomen, “dat we de grasplantjes moeten bestudeeren en de
aardlagen en de middelpuntlooze oneindigheid” (zie bladz. 28); zich een naam maakte
als philantroop van ongewone mildheid en na bijna geheel geruineerd te zijn ter
plaatse overleed.
Alleen, een zuiver historische opvatting wil er bij mij ondanks het handschrift van
wijlen den heer P.R. Aufetos niet in. Is men de geschiedkundige betrouwbaarheid
van ook andere evangelische geschriften niet gaan betwijfelen op grond van doorziene
allegorizeerende neigingen? Welnu, de evolutie der wetenschap zij niet vergeefs
geschied; de kritische methode tot de mijne makend, zeg ik op mijn beurt: het ziet
er me te allegorisch uit om er aan te gelooven.
Wat ik geloof is dit: dat de heer Meerkerk beter gedaan had een ethische
verhandeling te schrijven over de voortreffelijkheid der praktische philantropie boven
dichter-, predikant-, politicus-, geleerde- en wat-nietal-meer-zijn dan het milieu van
beklagenswaardige caricaturen en uit-zonderingsgevallen, die pour le besoin de sa
cause gedoemd zijn hun rol van dwaasheid af te spelen en waartusschen Van Hoorne
met zijn edelaardigheid rondreist, samen te dichten. Een dergelijke arbeid zou
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hem allicht beter van de hand zijn gegaan en overtuigender gewerkt hebben; want
zooals de zaken nu staan.... nee, zoo is 't voor de weldoende menschlievendheid wel
wat al te goedkoop zegevieren tegenover een wonderlijk stelletje als Dr. Frits Hage,
die, na zijn predikambt aanvaard te hebben in de zoete verwachting “dat hij met een
kleinen trouwen kring discipelen het zuurdesem worden zou dat het ontzaglijke
levensbrood(!) der toekomst doortrok” (blz. 25), voor de rest van zijn levensdagen
op de verrassendste wijze rondduikelt tusschen orthodoxie, modernisme, hegelarij
en de politiek, en de dichter Willem de Maare, die zijn vrouw op de ordinairste wijze
bedriegt, op blz. 96 - het zij ter vluchtige kenschetsing even meegedeeld - daarover
aan genoemden F. Hage schrijft: “Anna en ik moeten scheiden; door mijn goddelijke
roeping zijn wij vervreemd. Anna heeft me op mijn kruisgang niet willen volgen....
Het geloof zeg ook ik, is een gave Gods, en zoo ben ik eenzaam de woestijn ingegaan,
verlaten schreiend om mijn verloren Lief”, en zestien bladzijden verder op recht
dichterlijke wijze uitroept: “Ja.... ja, ik heb me laten drijven door den onzichtbaren
vinger Gods!”
Ja, de heeren J.B. Meerkerk en P.R. Aufetos hebben 't zich makkelijk gemaakt,
en men zou hen op hun dringende verzekering, dat zij “alle nieuwerwetsche
mooidoenerij” schuwden, slechts willen vragen welk klassiek voorbeeld zij dan in
hemelsnaam gevolgd hebben. Er zouden een aantal literaire citaten uit hun werk zijn
af te schrijven, die een mogelijk antwoord hunnerzijds tot een uitspraak van
eigenaardige literair-historische beteekenis konden maken. Doch ik wil ze, in
afwachting daarvan, voor mij houden.
Ik wilde hen slechts nog een vraag van ethische strekking stellen. Een der
voornaamste objecten waarop de heer van Hoorne zijn weldadigheidszin uit, is
ongetwijfeld de sinds zijn vroegste jeugd teringlijdende Karel Zorge. Deze jonge
man zoekt en vindt in de kunst een geestelijke troost voor zijn lijden, is o.a. lid van
een vereeniging “Eloquentia”, en zal daar op een avond, waarop ook Van Hoorne's
dochter genoodigd is, verzen voordragen. Hoewel aanvankelijk niet van zins er heen
te gaan, wordt zij ertoe verleid door een toevallige gebeurtenis. Voor de eerre of
andere quaestie juffrouw Wilms, Zorge's hospita, bezoekend, hoorde ze (zie blz. 55)
“Zorge zich prepareeren - en ze stond als vastgenageld aan den grond: Zooiets
roerends had ze nog nooit gehoord.” Karel Zorge (zoo zegt de heer Meerkerk) sprak
heel mooi en verzen die hem troffen kon hij een schoonheid geven boven de
verbeelding der dichters soms. Ik had hem als zoodanig leeren kennen op een
vereeniging “Vondel”, die ik indertijd voor de hoogere-burgerscholieren en de
gymnasiasten der hoogere klassen had opgericht. Juffrouw Wilms deed de deur open
en zei, dadelijk begrijpend waar Tine naar luisterde: - O, juffrouw, is
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meneer weer aan den gang; ja, dat gaat een mensch finaal door zijn teenen heen (de
cursiveering is van mij - V.d.W.) - dat zeg ik zoo dikkels. Ik sta soms een heele poos
te luisteren....’ Natuurlijk gaat zij nu naar dien voordrachts-avond en begint een
mengeling van liefde en medelijden voor hem te gevoelen, wat Zorge aanleiding
geeft zich Van Hoorne als candidaat-schoonzoon te presenteeren. Deze zendt hem
tot mogelijk herstel op zijn kosten naar Egypte. Doch er komen verwikkelingen; Tine
wordt te Scheveningen al meer en meer bevriend met den dokter, die haar verpleegt,
en - Van Hoorne zegt op zeker origineel-vaderlijke wijze tot haar: ‘Vrouwtjes als jij
willen zoo graag bloed in de stem hooren’ - beantwoordt de brieven van den helaas
anaemischen Zorge niet meer. Radelooze brieven uit het Zuiden; o.a.: ‘ik schreeuw
zoo luid in mijn angst dat de woestijn verschrikt.... Ik heb naar de sterren gegrepen,
ik ben in het stof gaan kruipen, ik heb de lucht geknepen met mijn handen.’ En de
heer Van Hoorne reist dan naar Rome om hem daar persoonlijk deze pijnlijke zaak
op te helderen, hoewel hij weet ongeveer geruineerd te zijn, en een ingrijpen in eigen
zaken dus dringend vereischt is.
Dat er in dit laatste en meer van het voorafgaande buitengemeen veel edels valt
te apprecieeren, zal ik niet ontkennen. Maar de redevoering, die de heer Van Hoorne
te Rome bij die gelegenheid ten beste geeft, schijnt mij waard dat ik de heeren zelve
eens vraag: wat zoudt gij er van zeggen, als in een dergelijk geval iemand u in zoo
formidabeldeftigen en wetenschappelijken trant toevoegde: ‘Uw lichaam, uw bloed
schijnt mij, op grond van wat de ervaring en de wetenschap ons leeren niet geschikt
tot voortplanting van het menschelijk geslacht.’ Is het een wonder, dat Zorge den
volgenden ochtend uit het venster sprong?
Neen, ik moet zeggen: overtuigd, dat ‘van Hoorne gelijkluidend klinkt met het
allerhoogste’, gevoel ik mij niet.
H. VAN DER WAL.
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Van twee gestolen liefdegodjes, die gekocht en verkocht werden....
Een Antiek Verhaaltje
Door Louis Couperus.
Bij het meer Mareotis, te Alexandrië, woonde toen een familie van mandenmakers,
vader, moeder en tal van kinderen, jongens en meisjes, die allen bies en riet sneden
aan de boorden van het meer en schamel brood zich wonnen met het vlechten van
allerlei manden. Het leemen huisje verborg zich onder sycomorengeboomte en
spiegelde zich in het diepheldere water van het mooie meer, waar in de roze dageraad
de ibis op haar steltpoot droomde over het eilandje, welig van papyrushalmen, of in
de parelmoêrige avonden vluchten van kraanvogels heen trokken op terugvaart naar
het Noorden.
Tevreden met hun eenvoudig lot, vlochten de mandenmakers, vader, moeder, en
kinderen, Tederen dag, vlug en steeds vlugger, manden en kooien en korven, die de
kinderen daarna brachten ter markt en verkochten. Alleen niet tevreden was Damis,
de oudste zoon, een heel mooie jongen van achttien, omdat hij, al vlechtende, in het
roze licht van den morgen, of het zilveren licht van maanavond, aan den boord van
het meer, daar ginds, de marmeren villa's zag rijzen en spiegelen, waar de mooiste
vrouwen van Alexandrië woonden: de schitterende hetaïren, wier schoonheid hij van
verre bewonderde en voor zich wenschte, als hij ze daar feesten zag met de rijke
pretmakers, of varen over het meer, in met bloemfestoen omslingerde gondels.
Dan moest hij zich wel bekennen, dat nooit, omdat hij arm
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was, hij eene dier schitterende vrouwen zoû mogen omhelzen in het genot, dat
Afrodite, de milde en gouden glimlachende, beveelt te plukken als met handenvol,
handenvol rozen. En somber vlocht hij zijn korven, somber bracht hij ze met de
jongere broêrtjes ter markt, en somber stiet hij de blonde Rhodope terug, het dochtertje
van den veerman naar den kleinen tempel der godin, midden in het meer marmer
opzuilende, als een elegant kleinood van marmerzuilen daar in het midden van het
meer sierlijkjes neêrgezet.
Wel was Rhodope, zestien jaar, heel mooi en zoo blond als honig, maar juist omdat
zij zoo jong en zoo mooi was, en zoo heel veel van hèm hield, hield Damis niet veel
van Rhodope en ging heel zijn hart uit naar die schitterende, onbereikbare vrouwen,
wier open en toch voor hem ondoordringbare paleizen den boord van het meer
omzoomden, en weêrspiegelden in het onvergelijkelijk heldere water. Want die
vrouwen, zoo zij hem, in draagstoel in de stad, of in gondel over het meer,
voorbijgingen, zagen hem zelfs niet aan, blikten de prachtige, groote, geschilderde
godinne-oogen, vòl belofte van wellust na wellust over hem, den armen mandenmaker,
en hij klemde de vuisten in razernij, de tanden en lippen in honger en dorst, en zon
en zon en zon, hoe hij het onbereikbare genot zoû naderen.
Somber, in slapelooze nachten, om- en òmwentelend op zijn nauw hard bed, dat
hij deelde met twee broêrtjes, zon hij en zon hij, maar vond niet, tot zeker Afrodite,
de milde en gouden glimlachende, zich ontfermde over zijn koortsen en hem
genadiglijk bezielde met een ingeving. Ten minste dien volgenden morgen, op de
markt, wist hij te verkrijgen een ouden, bonten mantel, zoo als Cypersche kooplui
dragen, twee groote koperen oorringen en een Frygische muts, en kleurige sandalen,
alles oud en van geen waarde, maar hèm toch van nut om zijn stil plan ten uitvoer
te brengen. Toen, des middags, op het heel stille uur, terwijl ouders en broêrs en
zusjes sliepen, wekte hij zijn twee jongste broêrtjes, twee beeldmooie knaapjes van
vier en van vijf, en zeide hen, ze ieder nemende in een arm, tegen zich aan:
- Hoor eens, broêrtjes, als je heel zoet wilt zijn en heel lief en precies doen, zoo
als ik je zeg en niet anders, dan beloof ik je allerlei lekkers, honigkoekjes en
gesuikerde lotos, nougât en gekristallizeerde dadels, àl die lekkere dingen, die je in
de stad wel
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eens hebt gezien bij de dure pasteibakkers op de markt.... Maar dan moet je precies
doen wat ik zeg en zoete en verstandige broêrtjes zijn....
De broêrtjes, zich de lippen likkende, beloofden het Damis, en daar Damis heel
handig was, vervaardigde hij met witte duiveveêren en was heel aardige vleugeltjes,
die hij vast wist te hechten aan de schouders van de beide broêrtjes. Vliegen konden
zij er heelemaal niet meê, maar de was was zoo sterk en Damis zoo handig, dat de
vleugeltjes parmantig bleven uitstaan aan de schouderbladen van zijn twee broêrtjes,
en zij er allerliefst meê uitzagen, als twee blonde cupidootjes.
De anderen sliepen nog, en daarom kon Damis zich ongemerkt vermommen en
zag er weldra uit met de kleurige sandalen, de koperen oorringen, den Cyperschen
mantel en de Frygische muts, als een reizend koopman van het Oosten. Hij nam toen
twee groote vogelkooien, die hij zelve gevlochten had, en deed in iedere kooi een
van zijn broêrtjes, wat zij gewillig duldden, omdat zij maar aldoor dachten aan de
honigkoekjes en gesuikerde lotos, de nougât en gekristallizeerde dadels, en zich
aldoor maar de lippen likten. Toen nam Damis een buigzamen stok, bevestigde de
twee kooien aan de uiteinden, en nam den stok over zijn schouder, en terwijl de
kooien regelmatigjes wiegelden, sloop hij met zijn vracht langs het meer, in de
richting der onbereikbare paleizen en vrouwen daar ginds.
De twee cupidootjes begonnen luidkeels te schreien, maar Damis riep:
- Wil je je wel stil houden, ondeugende bengels! Als je niet stil bent, en heel zoet,
en preciès doet zoo als ik gezegd heb, en niet preciès doet als of je van die kleine
kereltjes bent, die altijd om de godin, de gouden Afrodite, fladderen, zoo als je in
haar eigen tempel op de marmeren bas-reliefs gezien hebt, dan, domme jongens, kan
ik er niets aan doen, maar krijg je geen honigkoekjes en nog minder gesuikerde lotos,
en heelemaal geen nougât en gekristallizeerde dadels....
Het water liep de cupidootjes de gelikte lippen over, en daarom waren zij stil, en
hurkten neêr op den bodem van de twee kooien, die regelmatig wiegelden aan Damis'
buigzamen stok. En Damis, die een sterke jongen was, liep vlug en levendig door,
langs het meer, en toen over de mooie sycomoren-allee, dienaar de
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prachtige villa's leidt, waar nu, tusschen de zuilen, onder beschuttende vela en in
schaduw van pavilloenen van rozen, de heerlijke hetaïren van Alexandrië uitrustten
van de orgieën der vorige nacht.
Damis, de naar Afrodite's genot smachtende mooie mandejongen, kende ze allen
bij namen, en daar hij zijn plan rijpelijk had overdacht, haastte hij zich met
regelmatigen tred naar de villa van de oude Theoclia. Hij zag haar reeds van verre,
zoo als hij daar zoo dikwijls al had gezien, liggende onder de rozen, lui op gouden
en toch zachte kussens, naast zich op een drievoet ooft en sneeuw en Samoswijn,
zijzelve in heel doorzichtig byssos omhuld, en hare vrouwen om haar heen, haar
wuivende met pluimenschermen, of tokkelende aan kleine Egyptische harpen.
Theoclia was oud: zij was zeker al vijftig jaren, maar zij was nog zeer verleidelijk,
omdat zij de kunst wist van niet oud te worden en zeer geleerd was in geheel de
wetenschap van de liefde: Afrodite had haar altijd met weldaad begunstigd en daarom
was zij ook heel rijk.
Toen Damis de villa naderde, waar hij tusschen de zuilen en rozen, en onder de
purperen vela Theoclia bespeurde, riep hij nog eerst tot zijn broêrtjes:
- Oppassen, hoor bengels, niet huilen, en precies doen, wat ik je geleerd heb; denk
aan de koekjes en àl het lekkers....
En toen riep hij met luide stem in Cypersch accent:
- Koop!.... Godjes te koop! Mooie, kleine godjes te koop! Wie koopt er mooie,
kleine godjes!!
Het was wel heel natuurlijk, dat de vrouwen rondom Theoclia, die zich verveelden
op dit uur van de siësta, met haar waaiers en haar muziek, uitzagen en hoorden naar
den reizenden koopman, ook al zag hij er uit als iedere koopman, die kwam van het
Oosten: een Frygische muts op, een bonte mantel en kleurige sandalen, en groote
ringen aan zijn ooren....
- Koop! Godjes te koop! Wie koopt er mooie godjes!
- Wàt verkoopt hij? vroeg Theoclia aan hare vrouwen, nieuwsgierig.
- Het schijnt wel of hij godjes verkoopt! riepen om hare meesteres de slavinnen.
Het is wel heel vreemd, maar hij draagt twee kooien; in die zal hij zijn godjes hebben.
- Vraag hem wat voor godjes hij heeft! beval Theoclia, zeer nieuwsgierig.
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- Koopman! schreeuwde Deborah, de negerin. Wàt voor godjes verkoop je?
- Levende liefdegoodjes! riep Damis terug. Mooie, gezonde, levende liefdegoodjes!
Wie koopt er liefdegoodjes! Wie koopt er mooie, gezonde godjes!
- Meesteres! zeide Deborah; hij verkoopt levende liefdegoodjes.
- Dat is al heel bizonder! zei Theoclia.
- En hij heeft ze in kooien: twee! riepen om haar de vrouwen.
- Blonde liefdegoodjes, mèt vleugeltjes!
- Ach, wat een snoezige godjes! Ze duiken neer in hun kooien!
- Ach, wat een lieve godjes!
Zoo riepen om Theoclia al hare vrouwen en slavinnen en sloegen van verrassing
de handen in een.
- Laat hem dan toch eens komen! beval ongeduldig Theoclia.
Deborah wenkte den koopman binnen, die nu tusschen de zuilen verscheen, op
den drempel van een dier onbereikbare paleizen, den buigzamen stok over zijn
krachtigen schouder en daaraan de twee kooien zacht wiegelend, waarin hurkte, in
elk, een godje.
De slaven, de slavinnen verzamelden zich, nieuwsgierig, en Theoclia fronste de
brauwen.
- Wie ben je? vroeg zij. Waar kom jij van daan? En hoe kom jij aan die godjes?
Deborah bekeek ze van dichtbij.
- Misschien, fluisterde Deborah, is die koopman wel een bedrieger, en zijn de
godjes niet echt!
Maar Theoclia beval:
- Spreek op!
- Ik ben een reizend koopman van Cyprus, beweerde Damis met vreemd accent.
Ik drijf handel in wonderbaarlijke zaken, en nu heeft het gunstig toeval gewild, dat
ik twee liefdegodjes heb kunnen vangen, in het heilige rozenbosch van de godin
Afrodite, om haar heiligsten tempel, op Cythera. De dotjes lagen te slapen tusschen
de rozen, en ik had ze maar voorzichtig bij de wiekjes te grijpen, en de wiekjes daarna
te knippen, zoo dat ze niet wegvliegen konden. Het zijn echte, gezonde godjes, en
mooi en blond, als je bij geen anderen koopman zou koopen. Het zijn geluk- en
jeugdaanbrengertjes, weet je; wie ze bezit in zijn eigendom, wordt nooit oud en heeft
altijd geluk in de liefde: dat is bekend van de liefdegoodjes van Cythera; daarom
worden ze thans zoo gezocht door
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alle bejaarde hetaïren in Athene, Ctezifon en Rome. Ik heb er al meer gevangen, en
er verkocht in Athene en Ctezifon, en als ik deze twee niet verkoop te Alexandrië,
omdat hier nu eenmaal geen bejaarde hetaïren. zijn, dan reis ik er meê naar Rome,
want daar zijn het allemaal oude dames, naar ze me hebben verteld, en daar ben ik
ze in een oogenblik kwijt....
En al weggaand riep hij luid:
- Koop! Godjes te koop! Wie koopt er mooie godjes....
Maar Theoclia wonk hem terug.
- En is de goudene Afrodite niet heel boos, als er de godjes gestolen worden uit
haar rozenbosch? vroeg zij.
- Niet als de koopman ze verkoopt aan een bejaarde hetaïre, want dan is Afrodite,
de goudene, blij, omdat haar oude dienares weêr jong wordt....
- Het is wonderbaar.... zei Theoclia.
Nu was er wel eenige twijfel in Theoclia, maar zij was, als allehetaïren, zeer
bijgeloovig, en hoewel ze aan het bestaan der andere goden zelfs niet geloofde,
geloofde zij àlles van de goudene Afrodite, en kon zij niet langer dan eéne seconde
twijfelen, dat deze twee jongentjes godjes waren uit het rozenbosch van Cythera, en
geluk- en jeugdaanbrengertjes.
- En hoeveel kosten dan wel die godjes? vroeg Theoclia.
- Nu, zeide de koopman: als u ze me allebei afkoopt, kan. ik ze u laten voor duizend
ptolomeeën het stuk....
Theoclia vond dat te duur, er werd over en weêr gedongen, gehandeld en eindelijk
stond de koopman de beide godjes af voor zeventienhonderd-vijftig ptolomeeën.
- Dat is voor niets! betuigde de koopman, blij; maar dan hoef ik niet met ze naar
Rome.... Nu wilde ik u alleen nog maar zeggen, dat de godjes wel uit de kooien
mogen, omdat ze toch niet kunnen wegvliegen, maar goed gevoed moeten worden,
en wel dadelijk met geconfijte lotos en honigkoekjes, met gekristallizeerde dadels
en nougât. Anders eten ze niets en zonder dat gaan ze kwijnen.
- Het zijn schatjes! zei Theoclia, verteederd, terwijl de vrouwen de beide kooien
openden en de godjes te voorschijn kropen, een beetje verlegen, en stijf van het
hurken, maar anders heel zoet. Het zijn schatjes! Gauw Deborah, haal geconfijte
lotos....
- En honigkoekjes! riep Damis.
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- En gekristallizeerde dadels en nougât! riepen de twee godjes gulzig, en niet meer
verlegen en likten zich al de lipjes.
- Ik zal ze u netjes afleveren, zei Damis en meteen fijn linnen doek, die men hem
gaf, poetste hij zelve de godjes op, stofte ze af en streek de vleugeltjes glad, terwijl
hij zijn broêrtjes in het oor wist te fluisteren:
- Zie je wel, bengels, als je maar zoet bent en doet wat ik zeg, krijg je hier allerlei
lekkers! Nu moet je maar niet anders doen dan of je echte godjes was uit het
rozenbosch van de godin, en vooral mag je elkaâr niet aan de vleugeltjes trekken,
want als je die elkander aftrekt, krijg je dadelijk geen enkelen dadel meer.... Weest
dus maar zoet en lief; dan kom ik je morgen halen, als je je buikjes dik hebt
gesnoept....
Theoclia beval toen Deborah den koopman uit te betalen, en terwijl de slavinnen,
verrukt, de gulzige liefdegoodjes aan het voederen waren met lekkers, groette Damis
met de hand aan zijn Frygische muts en vertrok, luchtig, met de leêge kooien.
Zoodra hij buiten kwam, smeet hij zijn kooien in het riet van het meer, en haastte
hij zich naar de stad, naar den Zuilengang bij het Muzeum, waar de blank getoga-de
wijsgeeren wandelen, maar waar ook de mooiste winkels waren. Daar kocht hij zich
bij een voornamen kleêrmaker een hyacinthkleurige, met palmen geborduurde tuniek,
fijn ondergoed, purperen met goud beslagen sandalen, bij een juwelier een enkelen
ring met robijn, en haastte zich weg naar de Thermen, nam een driedubbel bad, liet
zich kappen en zalven en kleeden, aan allen, die hem bedienden, vertellende, dat hij
een jong Frygiesch koopman was, die rijk was geworden en nu feest vieren wilde te
Alexandrië, de stad der duizend genietingen en aller wellusten paradijs. En toen hij
dus gekleed en gezalfd was, zag hij er in der daad uit als een heel mooie jongen van
goede familie, maar telde in zijn palm - Alexandrië was duur - niet meer over dan
zes ptolomeeën en wat luttel zilvergeld.
Het was wel héel weinig, maar de goudene Afrodite lachte genadig over den naar
genot smachtenden mandenmaker, en de godin goot nieuwen moed in zijn hart, dat
klopte van heeter en heeter verlangen. In een draagstoel liet Damis, om zijn sandalen
niet te bederven, zich terug dragen naar het Mareotis-meer, naar de sycomoren-allee,
die al somberde van de avondschaduwen, terwijl de maan rees over het meer, en aan
de boorden de villa's der
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hetaïren al op begonnen te glinsteren van hier en daar ontstoken luchters.
- Waarheen moeten wij uw heerschap dragen? vroeg de voorste der twee
stoeldragers.
- Naar het buitenverblijf van de schoone Melytta! antwoordde Damis, met een
schorre stem, kloppend hart, trillende vingers....
Melytta, o zij was de schoonste! Van alle die door hem - als hij ze, versmaad,
onopgemerkt, voorbij ging - verlangde schitterende vrouwen, begeerde hij het meest
Melytta, slank van leden, weelderig van vormen, heerlijk en onbereikbaar, smachtend
smaragd van oogen en zonneschijnblond van lang, golvend haar; langs haar draagstoel
gaande, had hij haar geur lang, lang gesnoven en heugde zich dien nog: myrrhe en
amber en dan dat onbekende, die geur, die hem steeg naar het hoofd, en hem dronken
van verlangen maakte.
Melytta! Zij was de schoonste! Zij was als melk en myrrhe, als honig en amber;
zij was als een blonde druiventros; o, zij moest zijn als een drinkschaal van Jupiter!
Haar boezem de eigene tortels van Afrodite! Hare omhelzing, eene vergoddelijking!
De stoeldragers hielden stil voor een villa: tusschen de zuilen ontstaken negerslaven
geurvaten.
- Wat verlangt uw heerschap? vroeg nederig de Libysche portier, slaafsch groetend
den jongman, rijk gedost.
Damis, bevende, betaalde zijn dragers mild, met éen ptolomee en wat zilver
kleingeld. Toen, de vijf overigen, die hem restten, drukkende in de hand van den
portier, zeide hij, met schorre stem, kloppend hart, trillende vingers:
- Ik wensch.... de schoone Melytta te zien.... Zeg haar, dat er een rijk Frygiesch
koopman is, die haar een mededeeling wenscht te doen van het grootste gewicht....
De portier boog tot den grond en haastte zich de boodschap naar zijn meesteres
te zenden, die, nieuwsgierig, den Frygischen koopman in haar kleedvertrek binnen
deed leiden, waar zij tusschen hare om haar bezige vrouwen gezeten was voor groote
metalen spiegels, op drievoet naast zich tal van sierlijke potjes, albasten kruikjes en
kleine amfoortjes.
- Wel koopman! riep de blonde Melytta, zonder het hoofd om te wenden, want
een slavin schilderde juist haar wenkbrauwen,
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en zij hield zich roerloos. Welke gewichtige mededeeling wensch je te doen?
Damis was zeer ontroerd, zijn stem voelde hij schor, zijn hart klopte en zijn vingers
trilden en sidderden: hijzelve sidderde van verlangen, maar toch bemeesterde hij zich
en sprak:
- Schoone Melytta, inderdaad zal mijn mededeeling er een zijn van gewicht voor
u. Want hoor: de priesters van de goudene Afrodite van Cythera, vertoornd, omdat
er twee liefdegodjes gestolen zijn uit het rozenbosch van het heiligdom der godin,
en verkocht in Alexandrië aan een héel bejaarde hetaïre, zonden mij hierheen, opdat
ik met alle macht van list en geld die godjes terug zoû koopen. Maar alleen kan ik,
hoe listig ik ben en hoe rijk ook, niet mijn plan volvoeren, en daarom, o Melytta, o
mooie Melytta, ben ik hierheen gekomen om te vragen: help mij, sta mij bij en de
godin van Cythera zal u gunstig zijn en u met weldaad van liefde en van goud
overstelpen!
Ten uiterste verbaasd over die gestolen en verkochte liefdegodjes wendde Melytta
zich op het onverwachts om - zoo dat hare vrouw een veeg antimonium dóortrok tot
haar parelmoeren klein rozig oortje - en toen zàg zij den Frygischen koopman.
- Zijn er waarlijk twee liefdegodjes gestolen uit het rozenbosch van de godin?
vroeg zij verbaasd en alle vrouwen om haar verbaasd.
- En verkocht door een reizend koopman, hier, in Alexandrië! betuigde Damis.
Maar Melytta's verwondering steeg.
- En ben JIJ een koopman uit Frygië?! Je ziet er eer uit als de zoon van een Archont!
- Ik ben, zeide Damis met nederigheid; toch niet anders dan een Frygiesch
koopman, maar ik kleed mij als een Alexandrijn, en ik ben vermogend en de priesters
hebben nog daarbij mij volmacht gegeven geen geld te sparen om de liefdegodjes
terug te koopen.
Toen trok hij den robijnen ring van zijn vinger, en zeide, dien schuivende aan
Melytta's vinger, sidderende van aandoening bij die beroering:
- Zoû Melytta mij willen helpen en door mij de vertoornde priesters van de godin,
die ook heel toornig is, omdat haar liefde godjes gestolen zijn?
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- Als ik kan, meende Melytta, vol belang, terwijl haar vrouwen haar schoeiden met
parelbestikte sandaaltjes. Maar WIE heeft die godjes gekocht?
- Theoclia! zei Damis.
- Theoclia! riep Melytta uit.
- Theoclia! riepen de vrouwen.
- De liefdegodjes, zei Damis; zijn geluk- en jeugdaanbrengertjes, en Theoclia
wordt heel oud en schaars werden haar minnaars.
- En wat kan ik doen? vroeg Melytta.
- Naar Theoclia gaan, zei Damis, en de godjes listiglijk van haar koopen, voor de
som van vijftienhonderd ptolomeeën het stuk. Drieduizend ptolomeeën het paar.
Meer willen de priesters voor de gestolen godjes niet geven. En als IK ga, en zij hoort,
dat ik afgezant ben van de priesters, vraagt zij, de goden mogen weten hoeveel!
- Als zij de godjes maar afstaan wil! twijfelde Melytta. En, mooie koopman, zeg....
wat krijg IK nu voor mijn moeite, als ik slaag? Wat krijg ik, nevens dezen ring!
- De beide liefdegodjes, zei Damis. Want zij behoeven niet teruggevoerd worden
door Cythera. De priesters waren alleen vertoornd, en de godin met hen, omdat zij
gestolen waren, zeer zeker, maar toen verkocht aan een bejaarde hetaïre, maar een
jonge, mooie.... o, de mooiste, allermooiste, de allerheerlijkste hetaïre van Alexandrië,
de zonneschijnblonde Melytta.... zij mag de beide godjes houden en haar zullen zij
eeuwig jong, heerlijk en goud houden.... als ware zij de godin zelve!
- Mag IK de twee godjes houden! riep Melytta verrukt, en de vrouwen om haar
verrukt.
- Zoo zeiden de priesters....
- Goed, koopman. Ik ga dadelijk. Geef mij de drieduizend ptolomeeën.
- Schoone, verrukkelijk schoone Melytta, zei Damis. De priesters van Cythera
kennen de listigheid van Aexandrië's schoone hetairen. Zij vreezen, dat, zoo ik te
voren de drieduizend ptolomeeën u gaf, gij ze onderweg zoudt verliezen.... en
onverrichter zake terug zoudt komen. Neen, schoone, verrukkelijk schoone Melytta,
de priesters van Cythera wenschen, dat gij die luttele som van drieduizend ptolomeeën,
als een rijke dienares der godin, haren priesters voorschiet: gij koopt listiglijk de
godjes, en zij blijven u
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tot pand, en worden aan het eind uw eigendom, de twee aardige gelukaanbrengertjes....
Nu wist Melytta anders wèl goed te rekenen, maar op dit oogenblik was zij zoo
ontroerd door des koopmans verhaal van die gestolen godjes, en zoo nieuwsgierig
ze beiden te zien, dat zij de tel kwijt was en bevelen gaf - zij was in gazen peplos en
byssos mantel gekleed, met groote cameën aan hare slapen - haar draagstoel te laten
voorkomen, om dadelijk naar Theoclia te gaan.
En zij ging in groote ontroering, en in ontroering bleef Damis wachten, want daar
was hij in Melytta's villa, in hare geurige vertrekken; daar rustte hij, afwachtend, op
heur eigen saffraankleurig bedde en beidde, met een hoofd, waaraan de slapen als
hamers klopten.
Nu waren intusschen bij Theoclia de twee liefdegodjes aan het kibbelen geraakt
over geconfijte lotos en honigkoekjes en gekristallizeerde dadels, elkander het lekkers
misgunnend en zij waren slaags geraakt, en hadden elkaâr aan de vleugels getrokken
en de wiekjes uit- en afgerukt, zoo dat tot háre woede, tot leedvermaak van Deborah
en verbazing van alle hare vrouwen, Theoclia moest erkennen, dat de godjes lang
niet echt waren en de Frygische koopman haar had bedrogen. Het was op dit
oogenblik, dat Melytta haar bezoeken kwam en listiglijk zeide, na Theoclia voor den
volgenden avond op een orgie ten harent, Melytta, te hebben genood:
- Ik zoû alleen zoo gaarne een paar liefdegodjes er bij willen hebben! Het zijn
tevens gelukaanbrengertjes en ze worden tegenwoordig véel gevraagd in Athene,
Ctezifon en Rome, want ik geloof niet, dat er te Alexandrië te koop zijn.... Ik zoû
anders, o Theoclia, zoo dol graag twee liefdegodjes koopen.
Theoclia spitste van blijdschap op en zeide toen, schijnbaar onverschillig:
- Ik heb juist een poos geleden een paar liefdegodjes gekocht, aardige, gezonde,
levende liefdegodjes, van een reizend Frygiesch koopman, die ze gestolen had uit
het rozenbosch van Cythera, maar ik vind het lastige kinderen, en als je ze koopen
wilt, Melytta, sta ik ze gaarne af, voor den prijs, dien ik er voor betaalde: dat is
drieduizend ptolomeeën het stuk.
Die prijs was Melytta veel te hoog, en zij dongen en handelden
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en werden het eens voor drieduizend ptolomeeën het paar, - de prijs, die naar Melytta
meende, de priesters der godin over hadden om de twee liefdegoodjes niet in bezit
te laten van een bejaarde hetaïre.
Intusschen had Theoclia aan hare vrouwen bevelen gegeven de wiekjes van de
twee godjes zoo goed en zoo kwaad als het kon te repareeren met de stevigste was,
die te vinden was, en toen dit was geschied, voerde de negerin Deborah de godjes
ieder aan een handje naar Melytta, die ze twee dotjes vond, drieduizend ptolomeeën
betaalde en met ze in haar draagstoel vertrok.
Ze waren beiden tevreden: Theoclia, omdat ze twaalfhonderdvijftig ptolomeeën
gewonnen had en de valsche godjes kwijt was; Melytta, omdat zij niet twijfelde een
goede zaak te hebben gedaan.
Het was geheel nacht geworden, toen Melytta in hare villa terug kwam, waar
Damis haar wachtte, en zij trok de godjes, slaperig, ieder aan een handje, naar binnen
en riep:
- Ik hèb de twee godjes, koopman!
Maar zij voegde er dadelijk aan toe:
- Maar ik weet niet wat zij hebben: ze hebben slaap en schijnen ziek; in mijn
draagstoel krompen ze van de pijn, en nu vind ik hun vleugeltjes ook niet heel gaaf:
er missen veêren uit!
- Dat doet er niet toe, zei Damis. Theoclia heeft ze klaarblijkelijk verwaarloosd
en slecht gevoed, ze niets gegeven dan lekkers.... Als de godjes goed worden verzorgd,
en verpleegd bij een jonge hetaïre, die om haarzelve bemind wordt, dan komen ze
dadelijk bij, worden gezonde en tierige gelukaanbrengertjes....
- Dus geloof je, zeide Melytta vol belang; dat ze zoo slaperig en ziek zijn, en zoo
krimpen van de buikpijn en zulke armelijke vleugeltjes hebben, alleen omdat Theoclia
niet....?
- Zeer zeker, geloof ik dat, zei Damis, bleek en ernstig. Bij een bejaarde hetaïre
als Theoclia houdt geen liefdegodje het uit. De arme stakkers....: na een paar dagen
zouden ze zijn gestorven.... van louter ontbering, trots al het snoepgoed, waarmeê
zij ze voedde....
Toen zag Damis Melytta vurig aan en vol welbehagen Melytta Damis.
- Dat is alles goed en wel, zei Melytta. We zijn alleen, de nacht is om ons heen en
zeer zeker zouden wij beiden gemakkelijk de liefdegodjes, die daar nu op dat bedde
ziek en slap tegen elk
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ander liggen, kunnen gezond maken tot tierige gelukaanbrengertjes, maar....
- Maar....? vroeg angstig Damis.
- Ik heb, koopman, de goudene Afrodite een onschendbare belofte gedaan, in het
heiligdom van het meer.
- En die is?
- Geen minnaar te nemen, die niet getrouwd is. Heb jij een vrouw in Frygië....?
- Neen! bekende Damis verrast, bijna bezwijmende van teleurstelling. Maar wat
doet zoo een belofte er toe?!
- Doet zoo een belofte er niet toe? riep Melytta verbolgen. Het zoû heiligschennis
zijn, wat je daar voorstelt!
- Nu ja dan, Melytta; ik BEN getrouwd!
- Neen! riep Melytta, je liegt! Je bent veel te jong om getrouwd te zijn, dat heb ik
wel dadelijk gemerkt!
- O, Melytta! riep Damis sidderend. Kijk toch naar de twee liefdegodjes! Hoe slap
en ziek ze daar liggen tegen elkaâr, met armelijke, ruiende vleugeltjes, en ze krimpen
van de buikpijn!
- Ja, zei Melytta; en voor die zieke godjes heb ik drieduizend ptolomeeën betaald!
- Die ik je morgen ochtend, o Melytta, terug geef uit naam van de priesters van
Cythera! Morgen, o Melytta, als deze nacht is voleindigd, o heerlijke, mooie Melytta!
Morgen ochtend, o Melytta.... als de liefdegodjes weêr fleurig en tierig zijn, en hun
vleugeltjes nieuwe veêren hebben gekregen! O, Melytta, Melytta!
- Het is alles goed en wel, zeide Melytta, maar je bent niet getrouwd, en de godin
zal op mij toornig zijn als ik mijn belofte verbreek en voor mijn tijd mij oud en leelijk
maken....
- Neen, o Melytta, o heerlijk mooie Melytta, want zelfs al verbreek je je gelofte,
je behoudt toch de twee liefdegodjes, en die zijn gelukaanbrengertjes.... Maar we
moeten niet talmen, o Melytta, want anders gaan de godjes dood!! En als ze dood
zijn, o Melytta, geven de priesters je nooit de drieduizend ptolomeeën
terug
Nu werd Melytta geheel overstuur, en zij riep, radeloos loopende op en neêr:
- Alles goed en wel, maar ik kan, zelfs niet om een fortuin, mijn belofte aan
Afrodite schenden. Afrodite, ik schend mijn belofte u niet!
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- Afrodite zal minder boos op je zijn, o heerlijke, mooie Melytta, als je je belofte
maar schendt, dan als je de godjes laat sterven!
- De akelige, vuile wichten! riep Melytta vertoornd uit. Kijk, wat ze gedaan hebben
op mijn rustbank!
- Dat is omdat je zoo talmt, o Melytta, o Melytta....
- Alles goed en wel! riep Melytta, de wanhoop nabij, terwijl zij Damis, die haar
wilde omarmen, terug stiet; maar je moet eerst getrouwd zijn!
- Ik bèn getrouwd, o Melytta....
- Neen, je liegt: ik moet wéten, dat je getrouwd bent!
- Laat mij dan trouwen, Melytta....
- Goed, ja, ik zal je doen trouwen....
- Maar onderwijl sterven de liefdegodjes, o Melytta, o Melytta! weeklaagde Damis
in wanhoop, niet om de godjes, maar wel om zich.
Maar Melytta sloeg hard op een gong en alle slaven, slavinnen liepen van alle
kanten aan.
- Chloë, riep Melytta haar vertrouwde slavin en huishoudster toe. Gauw, laat die
twee liefdegodjes toch verzorgen en reinigen en te bedde leggen en geef ze
kamillebloesem, en dan Chloë, hoor; ik moet oogenblikkelijk een bruid hebben voor
dezen jongman, die zich Frygiesch koopman noemt, maar de zoon is van een Archont,
en niet gehuwd is: hij is nog zoo jong! Jong is hij, o Chloë, begrijp je, niet getrouwd
is hij: hij is nog zoo jong! Jong is hij, o Chloë, een Archontenzoon, schatrijk, en wat
is hij mooi, o Chloë, wat een mooie jongen is hij, hij is mooier dan Lyzias, mijn
hartelief, hij is mooi en jong en rijk, maar o Chloë, hij is niet getrouwd, en ik kan
mijn belofte aan Afrodite niet schenden! O Chloë, o lieve Chloë, met goud zal ik je
overstelpen; geen arbeid zal je meer te verrichten hebben in mijn huis, maar vind
mij een bruid, vind mij een bruid voor dezen jongman, opdat wij hem dadelijk,
onverwijld uithuwen kunnen, o Chloë!! Hier in huis, o Chloë, zijn niet anders dan
mijn slavinnen en ik en slavinnen mogen zoo min huwen als hetaïren; o Chloë, lieve
Chloë, VIND mij een vrij meisje, een bruid voor mijn minnaar, o dadelijk!!
Zoo drong Melytta haar trouwe slavin, en terwijl de liefdegodjes in twee bedjes
werden verzorgd en kamillethee hun werd toegediend, bedacht Chloë zich even, en
fluisterde:
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- Ik weet wel een bruid voor dezen jongen man, maar het is een eenvoudig meisje
uit het volk; beter is het echter hem dit niet te zeggen, en hem in den waan te laten,
dat zij evenboortig hem is....
- En wie is dat meisje, Chloë? vroeg Melytta, sidderend van verwachting, en geheel
ontroerd na àl hare bedwongen aandoening.
- Rhodope, het kleine dochtertje van den veerman uit het heiligdom! fluisterde
slim de trouwe Chloë.
Haal haar dadelijk hier! riep Melytta. Geef haar geld, geef haar vader geld, maar
haal haar hier.... en zeg haar, dat zij een koopman uit Frygië trouwen zal, die eigenlijk
de zoon is van een Archont!
Bevelen werden gegeven en Melytta naderde Damis, die opeen bedde was
neêrgezonken, het gelaat in de handen verborgen.
- O Melytta! weeklaagde hij. O dierbare Melytta.... de godjes zullen sterven!
- Neen, mijn lieveling! fluisterde in koorts Melytta. Ze zullen niet sterven; ik heb
je te lief! O, ik heb je zoo lief, maar alleen.... heb geduld, heb geduld, mijn lieveling!
Tot ik je bruid je heb voorgesteld, tot ik je uitgehuwd heb, o lieveling.... Heb geduld:
neen, omhels mij nog niet! Denk, dat ik een gelofte deed, en Afrodite niet toornig
wil maken! En opdat de tijd ons niet te lang schijne, zal ik bevelen, dat men ons een
avondmaal voor zette, en zal er muziek om ons zijn, en dans! Hola daar, breng wijn,
pauwbraad en ortolanen, breng ooft en sneeuw; stem de harpen, dans den sluierdans!
Hola daar, hola daar, vlug!
Overal werden lichten ontstoken, en de slaven haastten zich het maal voor te zetten,
nieuwe geur werd op de cassoletten ontbrand, en op der harpen melodie sluierden
en ontsluierden zich twee slavinnen, rythmiesch en sierlijk, terwijl Melytta Damis
naast zich op een bedde deed zitten en haar armen vlocht om zijn hoofd en met hare
lippen zijn lippen làng zegelde, in kussen zonder einde.
- O Melytta! weeklaagde Damis. Als mijn bruid te lang talmt.... sterven de godjes!
- Neen! fluisterde Melytta teeder. Zoo wreed zal de godin niet zijn! Onze kussen
zullen hen in leven houden, tot je bruid komt, o mijn lieveling....
Daar, plots, haastte Chloë zich aan en riep:
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- Zij komt! De bruid komt! Daar is zij!
En zij wees naar den zuilengang, waar een kleine optocht verscheen.
Het was Rhodope, het honigblonde dochtertje van den veerman, door Melytta's
vrouwen haastig in fijne sluiers gekleed, een myrtekrans op de lokken en zij werd
geleid door brandende flambouwen dragende slavinnen.
- En de priester? riep Melytta. Zij hebben den priester vergeten!
Maar Chloë had aan den priester gedacht. Het was den priester van Afrodite's
heiligdom, dien zij te gelijk met Rhodope had weten over te halen haar naar Melytta
te verzellen, en voor der godinne huisaltaar, in het atrium, bereidde de priester al wat
voor de offering noodig zoû zijn, en bracht zijn dienaar twee duiven.
Maar Damis, zeer verbaasd, herkende Rhodope, en Rhodope, zeer verbaasd,
herkende, terwijl de harpen om hen werden getokkeld, Damis, den mandenmaker,
dien zij lief had en die haar terug had gestooten.
Zij zagen elkander aan, maar zeiden niets, want Rhodope, wier hart klopte van
geluk, vond het beter niet te spreken, en Damis, slechts verlangend snel te huwen,
vond het geraden Melytta te laten in den waan, dat hij Rhodope wel een aanzienlijke
bruid vond.
Zoo zwegen Damis en Rhodope, terwijl zij elkander de hand namen en men in
optocht hen voerde naar het altaar, waar de priester de offering deed, hen samen bond
in eén sluier, rijst korrelde over hunne hoofden, en de aan de pooten vastgebonden
duiven losliet en weg deed fladderen, ter eere van de godin, in de liefdezwoele nacht.
Rhodope en Damis waren gehuwd, maar Melytta beval dadelijk de jonge vrouw,
die niet voor de eerste ure der volgende nacht door haar gemaal mocht worden
bezocht, naar huis terug te voeren. Zij ontbond dus zelve den sluier....
En wond, zoodra zij alleen waren, om Damis hare armen....
Zoo, listiglijk, wist de arme mandenmaker eene der schitterende, hem eerst
onbereikbare hetaïren te naderen, en hoewel hij den volgenden morgen door Melytta
als een bedrieger werd uitgekreten, omdat hij géen drieduizend ptolomeeën had en
de was aan de wiekjes der liefdegodjes in hunne bedjes geheel was gesmolten, vergaf
zij haar minnaar toch....

Groot Nederland. Jaargang 8

525
En toen hij vertrok met de twee niet meer zieke, maar wieklooze liefdegodjes, om
naar zijn jonge vrouw te gaan, met wie hij wettig gehuwd was, fluisterde Melytta,
verzoend, hem in:
- Kom morgen avond terug....
Zoo luidt, wel een beetje onzedelijk, het antieke verhaaltje van Damis, den
mandenmaker, die woonde met vader en moeder en tal van broêrtjes en zusjes in een
leemen huisje, aan het meer van Mareotis, onder de schaduw der sycomoren, wier
allee leidt naar de schitterende villa's van Alexandrië's hetairen.

Een morgen vol anekdoten.
A.D. 263.
Ze waren binnen de Basilica Julia de trap opgestommeld naar de omgang der eerste
verdieping, waar in de immense bogen de standbeelden zich rijden en rijden, en zij
drongen, duwden, lachten, scholden, en de dikke slavenkoopman Autronius, zijn
kaal geschoren kop rood van inspanning, nat van zweet, rond als een volle maan,
dwarsbreed door een wijd lachenden mond gespalkt, riep:
- Hier Tullia, hier lieve meid; Servianus, hièr Servianus, hier is een raam om te
kijken!
Hij haastte zich, gehinderd door zijn puilende buik, de laatste treden op; hij
struikelde over zijn toga, die al was gescheurd, hij vloekte, hij schold tegen vier
andere kerels, die hem van het boograam wèg wilden duwen, maar zijn buik was
het, die duwde hèn weg; zijn buik was het, die triomfeerde en zich breeder nog
welfde, geheel de eéne nog vrije ruimte tusschen de boog en het beeld vullende met
een toga-overspannen massa, en zijn spalkende mond brulde van zege en hij riep en
herhaalde:
- Hier Tullia, kom toch hier, lief dier; hier Servianus, kom hier!
Zijn vette hand wuifde hen toe; in het gedrang waren zij van hem gescheiden, zijn
meid en zijn neef, die kwam van Aquilea, die vreemdeling was in Rome, die niets
van Rome wist, en dien Hij nu de boel eens zou wijzen. En in zijn bulderende
blijdschap, dat hij zoo eén mooi raam, de hèlft van zoo een mooi raam vrij had
gevonden, tusschen een boog en een beeld, met een breed
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voetstuk om op te leunen, zag hij niet, dat zijn neef, die van buiten kwam, een knappe
jongen, dien hij tot zich nam, om den slavenhandel te leeren, en die hem goed helpen
zoû, nu zijn buik iederen dag dikker werd - dat zijn neef, Servianus, Tullia, de rossig
blonde deerne, in het gedrang, op de treden, onder het voorwendsel haar òp te stuwen,
pakte met volle hand, waar hij pakken kon, zoo dat zij gichelde, gilde, struikelde, in
een voorpret al bedenkend hoe zij, achter Autronius' rug, het er samen van nemen
zouden.
De slavenkoopman merkte het niet. Hij was te opgewonden, opgewonden als heel
Rome was, wanneer er wat moois was te zien. Bedenk toch, gisteren was uit het
Oosten, uit Byzantium, de keizer Gallienus teruggekeerd, om na de verdelging van
die stad, zijn Triomf binnen Rome te vieren, te gelijker tijd met het tiende jaar van
zijn regeering.
En geheel Rome overvulde het Forum, om dien morgen den Triomf te zien.
- Servianus! bulderde de dikke slavenkoopman. Je komt in een lolligen tijd! Er
was nooit zoo een tijd in Rome! Er was nooit zoo een tijd in het Romeinsche Rijk!
Wel donder kerel, het is allemaal pret en pleizier! En iedereen roept iedereen tot
keizer uit! Zoo wat dertig Romeinsche keizers zijn over de wereld uitgeroepen! Wel
Servianus, roep jij mij uit, dan roep ik jou uit, Servianus!
- En dan roepen jullie mij uit, tot keizerin! riep de rossige deerne Tullia.
Zij had zich op het voetstuk genesteld, waar Autronius' buik haar plaats had
gemaakt, en hare geschilderde oogen kwijnden, omdat zij Servianus' adem voelde
in haar nek.
- Wij kunnen ten minste hier prachtig zien, oom Autronius! zei Servianus. Wel
zoo, zijn er dèrtig keizers!
- Ik kan ze niet tellen, jongen; misschien zijn er nog wel meer. Je hebt Odenatus,
die is keizer van het Oosten, die is in Palmyra, met Zenobia, zijn vrouw.
- En verbeeld je, Servianus, die is zoo een kuische dame, dat ze alleen bij Odenatus
komt slapen, als ze een kind wil hebben, en anders niet, zei Tullia en schaterde van
de jool.
- Emilianus, die is in Egypte keizer, zei oom Autronius, die vond, dat zijn
provinciaal van een neef toch op de hoogte moest
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zijn. Gekke kerels, die van Egypte. Om niets maken ze dadelijk herrie! Als dollen
doen ze, om een nietigheid. Als je een Egyptenaar niet heel hoffelijk groet, wordt
hij razend en slaat je dood! In Egypte? Er zijn altijd standjes! Als ze hier komen, in
Rome, in de Thermen, moeten ze baden voor iedereen. Altijd den voorrang hebben.
Weet je hoe Emilianus nu keizer van Egypte is uitgeroepen? O, het is zoo een leuke
tijd, Servianus, door de heele wereld: alles is leuk! Emilianus? Een slaaf van den
curator, die over Alexandrië heerschte, was afgeranseld door de soldaten, omdat hij
beweerde, dat ZIJN schoenen beter waren dan de hunne! Dadelijk oploop in
Alexandrië, wat zeg ik, oproèr, opstand; het volk dringt voor het paleis van den dux
Emilianus; ze smijten den veldheer met steenen, ze dreigen hem met dolken en
zwaarden, en Emilianus, in het nauw gedreven, overtuigd, dat je tòch eenmaal sterven
moet, laat zich door zijn soldaten tot keizer uitroepen! Vond, dat hij het wel kon
probeeren! Neen maar, Servianus, hoe vind je dàt!
- Ik roep jou tot keizer uit, oom! riep Servianus vol pret. Maar wanneer komt nu
de Triomf?
En, om naar beneden te zien, duwde hij in den rug van Tullia, zoo dat zij gilde,
en riep, dat zij naar beneden zoû vallen.
- Kom Tullia, gil toch zoo niet! riep ontevreden Autronius; jullie wijven maken
altijd zoo een lawaai, dat wij, mannen, nooit een verstandig woord kunnen zeggen.
Servianus komt van Aquilea; dénk je, dat de kerel daar iets gehoord heeft? Weet je
wie in het Oosten nog meer zijn uitgeroepen, Servianus? Weet je het niet? Wel,
Macrianus met zijn twee zonen -, den jongen Macrianus en Quietus. Een fijne familie,
hoor. Ze stammen af van Alexander den Groote. Stel je voor, dat de mannen in die
familie op hun ringen, op hun zilverwerk altijd het portret hadden gegraveerd van
Alexander, en de vrouwen ook op haar haartooi en armbanden en geborduurd zelfs
op haar stolae en mantels: groót, wel zoo groot, gestikt met schitterende kleuren.
Nou, zijn dat nou geen grappige dingen om te weten? Zie je ergens anders dan in
Rome matronen wandelen met portretten van Alexander den Groote gestikt op haar
jurken? In Aquilea zeér zeker niet!
- Het portret van Alexander den Groote brengt altijd geluk aan, zei Tullia.
- En in Gallië zijn ook standjes, niet waar oom? vroeg Ser-

Groot Nederland. Jaargang 8

528
vianus, doende of hij nieuwsgierig zich helde, over Tullia's ronden, molligen
schouder....
- In Gallië heb je Posthumius, met zijn zoon, den jongen Posthumius; de vader
een flink generaal; de jongen, hoe jong ook, een redenaar als er weinigen zijn, beiden
uitgeroepen tot keizer, vader naast zoon, zoon naast vader. Voór dien tijd was
Gallienus’ zoon Saloninus in Gallië, onder voogdijschap van den ouden Posthumius.
Weet je wat de rakker eens heeft gedaan? Op een festijn, toen de officieren hun
gordels hadden ontgespt, hun gordels met gouden sterren en spijkers, heeft Saloninus
àl die gordels gekaapt en je weet, wat er ten Hove ‘verdwijnt’, kan geen sterveling
meer terug eischen: sedert weigeren de officieren, als ze bij den keizer of den prins
feesten, hun gordels af te doen. ‘Neen’ zeggen ze dan ‘we hoûen liever onze gordels
maar aan’. O beste jongen, het is een grappige tijd. Kijk, de een houdt den ander
altijd voor den gek in het leven; maar zoo als tegenwoordig we allemaal elkander....
- Oom, protesteerde Servianus; ik zweer u, dat ik u noóit zal....
- Beste Autronius, zei Tullia ernstig; ik hoû niet van grove woorden....
- Neen, je bent een fijne, zei Autronius.
- Maar dàt verzeker ik je, dat IK je nooit voor den gek zal houden. En dat ik dat
van Servianus ook geloof....
- Nou, IK mijn klanten wel, zei Autronius ernstig vertrouwend. Als ik ze een oude
slavin kan verkoopen voor een piepjonge, of een jongen in Ostia geboren, voor een
jeugdig knaapje, dat ik uitdos als kwam hij régelrecht van Syrië of Alexandrië, dan
zie ik mijn klant in den nek zoo goed als iedereen iedereen in den nek ziet.... Kom,
ieder voor zich, de goden voor allen; het leven is maar een grapje. Denk je, dat al
die legers van Rome, die over de heele wereld bij de dertig tyrannen uitroepen, iets
anders er in zien dan een grapje? Pleizier hebben in je leven, dat is alles, mijn jongen.
Heb pleizier, neefje uit Aquilea! Weet je waarom in Mcezië Regillianus tot keizer
is uitgeroepen? Omdat zijn officieren aan een maal voor de aardigheid gingen
verbuigen: Rex, regis, regi.... Regillianus....!! riepen de anderen uit. Rex, regis, regi....
Vàn den koning, aàn den koning.... Regillianus is onze koning....!! riepen de dronken
helden. En Regillianus was tot keizer geroepen.... Ernstiger gaat het niet....
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- Waarom zoû het ernstiger gaan! riep Tullia vroolijk. Onze keizer Gallienus geeft
het voorbeeld!
- Gallienus is zeker een vroolijke baas! riep Autronius. Een geestige vent! Altijd
grapjes, weet je, en zoó moet het leven zijn een grap: meer is de boel niet waard!
Dat is MIJN wijsbegeerte! En die van onzen keizer. Toen hij hoorde, dat Emilianus
in Egypte was uitgeroepen.... denk je, dat hij zich kwaad bloed maakte? Wel neen!
‘Dàn zullen we het zonder Egyptiesch lijnwaad doen voortaan!’ riep hij uit, en ging
dineeren. Toen ze hem vertelden, dat Klein-Azië door aardbevingen was geteisterd,
en door de Scythen overrompeld, zei Gallienus luchtig: ‘Nu, dan doen we het voortaan
maar zònder nitrium!’ En toen Posthumius zich in Gallië had tot keizer verklaard,
zei Gallienus: ‘Het is wel jammer; ik had juist een nieuw tapijt willen hebben voor
mijn slaapkamer, uit Atrebatis!’
- Kom, zei Tullia; de keizer heeft gelijk! Het Romeinsche Rijk is veel te groot.
Als Rome er maar is - voor ons! Wat kan dan Egypte ons schelen, of Gallië, of
Klein-Azië....
- Maar komt de Triomf nag niet! riep Servianus ongeduldig.
- Jongen uit Aquilea! riep Autronius uit. Als je in Rome niet geduldig wachten
wilt, nadat je een goede plaats hebt veroverd, zie je nooit iets: geen spel en geen
optocht, en nooit een Triomf! Denk je, dat we iedere maand ‘triomfeeren’? Maar als
het je te lang duurt, kunnen we sina's-appelen eten. Heu daar, jij jog, die sina's-appelen
verkoopt: hier heb je een as: gooi eens drie appelen op....
- Drie appelen voor twee as! riep de jongen, van beneden, waar de menigte zich
verdrong op de Sacra Via, vooruitgestuwd door de veliten van het Stedelijk Cohort,
die den weg schoonmaakten. En vlug, want ze komen, hoor!
- Ze komen, ze komen! riep Tullia en klapte in haarhanden, terwijl de jongen drie
sina's-appelen opgooide en Autronius in zijn fruitmand een paar koperstukken deed
vallen. En daar heb je Lollia en daar Cynthia! Cynthia, Lollia, komt toch! Komt
binnen in de baziliek! Komt de trap op! Hier is plaats! Hier is plaats!
Twee andere rossig-blonde meiden, met geschilderde oogen, wenkten uit de
menigte, en riepen, dat zij pogen zouden te komen.
- Ach wat! riep Autronius ontevreden. Wat roep je die meiden
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toch! We zijn juist gezellig met elkaâr. Jullie vrouwen smoezen ook altijd met elkander
het liefst....
- Autronius! zei beleedigd Tullia. IK smoes niet met vrouwen. Maar ik dacht,
Servianus zal zich vervelen, zoo zonder meisje bij zich, want IK tel niet, niet waar
Autronius: ik ben jou meisje, mijn beste Autronius, en ik riep Lollia en Cynthia hier,
voor Servianus; die kan dan kiezen....
En te gelijker tijd rekende ze wel, dat zij veel mooier was dan Cynthia en zelfs
dan Lollia, en drukte haar sandaal die van Servianus.
- Daar komen ze! riep de menigte, beneden samengepakt achter de veliten.
- Daar komen ze! riep de menigte op terrassen, estraden en daken.
- Daar komen ze! riep de menigte onder de portieken vande Basilica Julia.
- Daar komen ze! riep Tullia en schreeuwde.
- Ze komen! Ze komen! gilden Lollia en Cynthia, zich een weg duwend, de trap
op, en nu door Autronius, die zijn neef uit Aquilea voor de verleidingen van Rome
wilde behoeden, in zijn eigen armen ontvangen.
- Ik heb geen sina's-appels meer, maar mijn buik is mollig kussen voor twee! riep
hij uit, en hij plaatste vóor zich de twee meiden, Lollia en Cynthia, terwijl Servianus,
nu allen overhelden en ùitzagen, dit oogenblik benutte om Tullia te zoenen in haar
nek.
- Ze komen nog niet! zei Autronius, de twee gichelende meiden voor zich. Zeg,
Servianus, ging hij voort: wil ik je een andere mop van de keizer vertellen? Eens, in
de arena, liet hij een kolossalen stier los, en de jager, die hem bevechten moest, kon
zelfs in tièn malen het beest niet dooden. Toen zond Gallienus den jager een eerekrans,
en liet uitroepen door den curio: Het is moeilijk een stier zoo veel malen te missen!
- Vertel van den kapoen! riepen de drie meiden uit. Autronius, vertel van den
kapoen!
Autronius, blij om zijn succes, schaterbulderde breed.
- Kom, oom, zei Servianus, die Tullia bijna hield op zijn schoot, zijn handen in
de plooien van haar stola: vertel nu van den kapoen....
- Het was een juwelier, zei Autronius; die had aan de keizerin
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valsche juweelen verkocht voor echte. Stukken glas, als gemmen geslepen. Het werd
ontdekt....
- De stommeling ook! riepen de meiden. De ezel! De kapoen!! En zij stikten van
het lachen, tegen Autronius' buik en Tullia op Servianus' knieën.
- Gallienus, ging Autronius voort; liet den koopman grijpen, naar het scheen, om
hem voor de leeuwen te gooien. Maar uit de keizerlijke loge werd alleen.... een
kapoen losgelaten! Iedereen verbaasde zich, maar Gallienus liet uitroepen door den
curio: ‘Zóo wordt de bedrieger bedrogen!’
De meiden wrongen zich van het lachen.
- O, de keizer! gilden zij uit. Wat is de keizer altijd grappig!
Servianus vond dat van den kapoen nu niet zoo verschrikkelijk grappig, maar
omdat hij kwam uit Aquilea, meende hij, dat de Romeinsche geest hem wel eens
ontging, en er fijnheden waren, die hij niet snapte, en hij bulderde het dus mede uit
van het lachen, en zij schaterden alle vijf, en zij riepen alle vijf uit:
- O, die kapoen.... o die kapoen! ‘De bedrieger.... de bedrieger.... bedrogen....!’
Een kapoen!! Stel je voor: een kapoen!
Zij vielen over elkaar van het lachen, Tullia gooide zich achterover op Servianus,
en Autronius voorover op Lollia en Cynthia, en Servianus bedacht bij zichzelven,
hoe hij in een intiem oogenblik, waarop hij hoopte, toch Tullia eens moest vragen,
waarom in Rome een kapoen zoo een vreeslijk grappig beest was!
- Gallienus, ging Autronius voort; verzint ten minste dingen, beste jongen, die je
niet in Aquilea verzinnen zoû. Ja, wij, in Rome, mòeten dat hebben: fantazie bij onze
keizers. Als ze geen fantazie hadden, hielden ze het niet lang bij ons uit. Gallienus
heeft fantazie. Hij heeft zomerslaapvertrekken laten bouwen van rozen, en pavillioenen
van vruchtenboomen, voor den herfst.... Meloenen eet hij in den winter, en most
drinkt hij het heèle jaar. Dàt kunnen wij, voor veél geld, doen in Rome, beste jongen:
dat doen ze nooit in Aquilea. Allerlei fruit, buiten het seizoen. Altijd heeft hij gouden
tafellakens, en als er vrouwen komen aan het Hof, om zijn hand te kussen, geeft hij
ze goudstukken, die zijn naam dragen: vièr gallienussen ieder!
- En mooie versjes, die de keizer maakt, niet waar lieve Autronius? zei Tullia.
- O! dweepten de andere meiden; zoo mooi!
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- Ja, zei Autronius; voor zijn beide neven, bij gelegenheid van hun gemeenschappelijke
bruiloft, maakte hij een epithalamium.... hoe klinkt het ook weêr, Tullia?
- ‘Gaat, o knapen!’ declameerde Tullia. Geniet, en spaart niet uw merg, opdat....
- ‘Opdat de duiven niet beter kirren dan gij!’ vulde Lollia aan. - ‘Opdat geen klimop
hechter strengele dan uw armen verliefd!’ vulde-aan op hare beurt Cynthia.
- ‘Opdàt.... riepen zij allen drie, dwepende, uit aan Servianus' oor; ‘geen schelp
vaster sluit aan de schelp, dan uw lippen sluiten, als ge kust!’
- Is dat niet mooi, van onzen keizer? riep Autronius, met een gebaar van zijn vette
vingers, alsof hij een vlindertje greep bij de vleugels. Is dat niet fijn, en elegant??
- Het is lang niet min! zei Servianus waardeerend, bedenkend, dat je in Rome,
wilde je niet geheel voor een provinciaal worden uitgekreten, gevoel voor poëzie
moest hebben. Hoe is het ook weêr....? ‘Spaart niet uw merg, opdat....’
- ‘Opdat de duiven niet beter kirren dan gij....
Geen klimop hechter strengele dan uw armen verliefd!
Geen schelp vaster sluit aan de schelp,
Dan uw lippen sluiten, als ge kust!1)
riepen te gelijker tijd, dwepend, de drie meiden, terwijl Autronius het rythmus
scandeerde met het vlinderige gebaar van zijn vette vingers.... Maar een storm van
verwachting stak op.
- Daar komen ze! Daar komen ze!! Daar komen ze!!! schreeuwde het van overal,
over den weg, uit de bazilieken, over daken en van estrades.
- Ik wil zien, Tullia, hijgde, nu inderdaad nieuwsgierig, de jongen uit Aquilea en
drong.
- Leun op mij, mijn schat! fluisterde Tullia. Hier dichter, dichter, mijn lieveling!
Zij waren nu, de twee mannen, de drie meiden, eén enkele klomp, om te kijken.
De trompetten schaterden, de bazuinen

1)

Item agite, o pueri, panter sudate medullis
Omnibus inter vos; non murmura vestra columbae,
Brachia non hederae, non vincam oscula conchae.
Dit epithalamium, door Trebellius Pollio, een der schrijvers van de Historia Augusta,
toegeschreven aan keizer Gallienus, wordt door anderen aan Petronius toegeschreven.
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toeterden, een razend gejuich ging op. De optocht naderde, werd zichtbaar, komende
door den Boog van Titus, gaande langs het Huis der Vestalen, den Tempel van Castor
en Pollux. De getoga-de Vaders, - de senatoren -, de Orde der Ridders, en het Leger;
alle soldaten in het wit....
- Dàt is nooit gezien! riep Autronius. Kijk, Servianus, àlle soldaten spier in het
wit!!
- O! riepen de vrouwen. Kijk, wat een fakkeldraagsters.... Allemaal naakte vrouwen!
- O.... oh! schertste Tullia. Niet kijken, Servianus!
- Jongen uit Aquilea! spotte Autronius. Kuisch neefje uit de provincie.... Hoû je
oogen dicht!
- Jawel, oom! antwoordde neefje kuisch, maar liet zijn handen niet thuis.
- Wat een vrouwen! riepen Cynthia en Lollia. En allen met flambouwen, en luchters,
òp haar hoofd! Zoo gek, het is toch over dag!
- Goden! riep Autronius. Wat een geloei! Het zijn buffels! Wat een buffels! Burger!
riep hij maar beneden. Weet JIJ hoe veel buffels het zijn?
- Hònderd, riep de burger terug.
- Kijk, Servianus, zei Tullia en trok Servianus dichter op. Honderd witte buffels!
En allemaal met gouden juk en gouden kettingsi Zie je?! En kijk, over hun ruggen,
dekkleeden van zij! Mooi hè! Ze worden geofferd, àllemaal!
- Kijk, Servianus! riep Autronius. Witte schapen! Hoe veel, burger? riep hij naar
beneden.
- Tweehonderd schapen, burger! riep de benedenburger terug.
- O.... oh! juichten de vrouwen drie. Kijk.... Olifanten! Olifanten!!! We kunnen
ze tellen.... Vier, vijf, zes.... er zijn er tien! Tièn olifanten!!
- Tièn olifanten!! verbaasden zij zich, de meiden en Autronius.
De jongen uit Aquilea keek zijn oogen uit zijn gezicht. Zijn handen vergaten Tullia,
bleven van verbazing inert onder de plooien van haar stola.
- Tien olifanten.... murmelde Autronius na, in stupefactie.
- O.... oh! schreeuwden de vrouwen. Daar heb je de gladiatoren! Servianus, kijk!
De gladiatoren!
- IK weet, riep Lollia opgetogen, rood; hoe veel gladiatoren
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er zijn! Er zijn er twaalfhonderd! Mijn twee broêrs zijn er onder! Daar heb je ze al!
Sexius! Cassius!!Da ... àg! Da ... àg!
Zij juichten de gladiatoren met breede gebaren toe, en de beide broeders van Lollia
juichten terug. Er gingen inderdaad voorbij tweehonderd rijen van gladiatoren, elk
met een gouden mantel gesierd.
- Ze zijn pràchtig! riep Servianus.
- Wat een mooie kerels! riepen de vrouwen om strijd.
- Lollia! riep Tullia. Wat een mooie kerels zijn je broêrs!
- Daar heb je Carus! riep Cynthia uit. Dien vind ik de mooiste, die er bij is....
- En daar heb je Maximilianus!
- En daar heb je Emilianus!
- Salvius!
- Servilius!
- Pampilius, daar, de neger!
Van alle kanten klonken de namen, der gladiatoren.
- Gouden mantels! riep Autronius. Jongen van Aquilea, heb je in Aquilea ooit
gladiatoren gezien, met gouden mantels??
- O, kijk! gilden de vrouwen. Allerlei vreemde beesten! Pràchtig! Opgetuigde
vreemde beesten! Wat zijn het? Hippopotamen en giraffen! Elanden en roode
struisvogels! Wat een boèl! Wat is dat voor een beest, in een gouden kooi? Een wild
beest, dat niet is te temmen??
- Kijk! riep Autronius. De narren met àl de mimen, tooneelspelers en dansers! Zie
je ze goed, Servianus?
- Kijk de narren! riep Tullia. Ze zijn als Cyclopen verkleed! Met eén oog in hun
voorhoofd!
Maar een razend gejuich orkaande omhoog.
Tusschen wierook en een wacht van gouden katafractariï verscheen, op zegekar,
getrokken door zestien schimmels, de keizer Gallienus. Hij was gekleed als de Zon;
zijn mantel sleepte tot op straat; om zijn blond hoofd, overpoeierd met goudstof,
straalde een immense stralenkrans uit.
- Heil! Heil Gallienus! bulderde het van alle kanten.
- Hij overwon Byzantium! Hij overwon de Scythen! Hij overwon Victorinus! Hij
zal allen overwinnen! Hij zal dèrtig tyrannen overwinnen! Hij zal in Egypte Emilianus
overwinnen! Odenatus in het Oosten! Regillianus en Posthumius! Cyrias en Ingenuus!
Marius, de smid en Aureolus! Allen zal hij ze overwinnen! Heil,
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heil Gallienus! Hij is geestig, de geestigste keizer, die is gezien.... De kapoen, de
kapoen, de kapoen! Haha, de kapoen! ‘Het is moeilijk een stier zoo veel malen te
missen!’ Haha.... haha Heil, heil Gallienus!!!
De keizer, voor de Basilica Julia, blij, omdat men juichte, groette vriendelijk. En
Autronius, de meiden hoorden hem zeggen tot zijn gunstelingen
- Welke spelen zijn er voor morgen bereid in de Arena? En wat zullen we straks
eten? Weten jullie het menu?
De meiden gìlden van het lachen.
- Wat is er gebeurd?? riep Servianus, wiens handen Tullia vergaten, omdat hij zich
de oogen uit het hoofd zag, en niets dan oogen was en geen handen meer. Zèg dan,
Tullia, zeg het me dan toch; Autronius, wat is er gebeurd? Waarom lachen jullie??
Maar de dikke slavenkoopman en de drie meiden vielen over elkaar van het lachen,
schreeuwden, huilden van het lachen. Allen rondom hen schreeuwden en huilden
van het lachen.
- Heb je het gehoord!? Heb je het gehoord!?
Zij lachten, zij wrongen van het lachen, rood, ziek, doòd van het lachen.
- Vervloekt dan toch, Tullia! drong Servianus. Zèg me dan toch, waarom jullie
zoo bulken!
- Hij heeft gevraagd.... hokte Tullia.
Maar de andere vrouwen en Autronius schaterden op nieuw, en Servianus verstond
niet...
- Hij heeft gevraagd.... bracht Tullia, eindelijk, uit; wat het menu.... voor.... van
avond is....!!
- Maar is dàt dan zoó aardig?? vroeg Servianus onweêrhoudbaar boos, omdat hij
niet begreep.
Een Homeriesch lachen, al om rond. Eindelijk roept Autronius, die medelijden
heeft:
- Maar jongen van Aquilea.... Een keizer.... een keizer van Ròme.... van ROME....
een Heerscher over de Wereld.... die op zijn Triomf.... vlàk.... vlàk onder het
Capitolium.... vraàgt.... vrààgt.... wat.... het menu is voor zijn diner.... voor van
avond....!! O Goden.... o Goden.... Hij begrijpt het nòg niet.... De jongen van Aquilea
snapt het nòg niet!!
De jongen van Aquilea snapte het misschien nog niet heélemaal, maar hij begreep,
dat als iedereen iedereen dan toch voor den
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gek hield, en keizer Gallienus zijn heéle volk, maar zoó, dat zij er zich dood om
lachten, hij ten minste zijn oom maar bedotten zoû, en nu zijn oogen hadden gezien,
begonnen zijn handen weêr te herleven.
Maar achter de zegekar des keizers was plots een oproer, vlak onder het Capitolium.
De jongen van Aquilea had er echter genoeg van: achter het beeld, waartegen zij
leunden, omhelsde hij Tullia, op den mond. En hij hoorde niet de uitlegging, die de
burger beneden toeschreeuwde aan Autronius, op diens vraag, wat er toch gebeurd
was:
- Het zijn de narren! riep de burger-beneden tot Autronius, die Cynthia en Lollia
plat perste tusschen zijn buik en de balustrade. Het zijn de narren!! Ze deden of ze
zochten naar den vader van onzen keizer, maar den armen ouden Valerianus, die al
sedert jaren verzucht in gevangenschap bij de Perzen! Waar zijn gebogen rug als
voetschabel dient, wanneer de koning Sapor te paard stijgt....
- Dat weet ik, burger, maar waarom zòchten de narren naar 's keizers vader?
- Omdat de keizer door slàven - heb je dat dan niet gezien?? - den koning der
Perzen, Sapor, en het Perzische leger, liet voorstellen als of hij ze verwonnen had!
Achter zijn wagen aan kwamen ze! Het was een komedie! En daarom zochten de
narren, ondeugend, naar Valerianus, naar 's keizers vader, aan wien hij zich al heel
weinig heeft gelegen laten liggen! En dat heeft de keizer gehoord, en nu is hij zoo
razend geworden, dat hij de narren laat oppakken, en ze levend wil laten verbranden!!!
- Levend?? De narren worden levend verbrand!? riepen de twee meiden, riep
Autronius, riep àl het volk, daar zich verdringende op de bovengalerij der Basilica
Julia.
- Er bij zijn! Kijken! Naar beneden! De trap af! De narren worden gepakt! De
narren zochten naar 's keizers vader! Arme Valerianus! Die brutale narren dan ook!
De keizer heeft gelijk! Gallienus heeft gelijk! Branden zullen de narren! Kijken! We
willen ze zien branden! Ze zien branden! Ze zièn branden!!
In heftig tumult stommelde, drong, duwde het volk naar beneden. Autronius, in
den eenen arm Lollia, Cynthia in den andere, viel over zijn gescheurde toga, rolde
eindelijk als een ronde massa de trap af. De twee vrouwen wrongen zich van het
lachen....
- Kijk hem rollen! Kijk hem rollen! Een ton! Een tòn!
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Achter het standbeeld, tegen het voetstuk, bleven Servianus en Tullia. Hij had haar
vast in zijn armen. Hare armen waren om hem heen:
- ‘Opdat de duiven niet beter kirren dan gij....!’ kreunde Tullia.
- ‘Opdat geen klimop hechter strengele.... dan uw armen verliefd!’ kermde zacht
Servianus.
- ‘Geen schelp vaster sluit - aan de schelp, murmelde, stervend in een langen zoen,
Tullia; dan uw lippen sluiten, als ge kust....
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Late liefde
Door Albertine de Haas.
Norsch stond hij voor 't gordijnlooze raam van zijn ontvangers kantoor.
Weer had hij last van zijn gal.
Uitgevallen tegen van Balen om die paar druppels melk die er waren
neergeknoeid.... al die kerels ook met 'er fiesschen melk.... net zuigelingen.
....dan dat gezicht van dien volontair dat je om je had te dulden....
....goed - goed.... maar van Balen die al ellende genoeg had met die zieke vrouw
en een kazerne kinders....
Quints gezicht versomberde nog meer. Zijn wenkbrauwenborstels rezen overend
naar elkaar toe, zijn lippen, gewoonlijk wat uiteen, nepen zich samen.
Hij stond - donkre forsche krachtfiguur - vereenzaamd in 't groot vlak van 't raam;
't breede lichtgat als een weggeslagen muur, in het flets kantoor van versleten
houtkleuren.
Vóór hem als uitzicht zich duwend voor het venster, hing uitgezakt, de
mos-glibberige steenen beer, waar een brokstuk tuinmuur zwaar tegen leunde.... Daar
keek hij naar en in het rottig tuintje.... 'n lapje grond dat nooit de zon nog had gezien....
de idiote vent die dat hokkerige huis zette, had daar voor gezorgd.
Ontvanger Quint keek de lucht in, waaruit een vuile motregen sproeide. Zijn
gedachten waren voor 't moment uitgefoeterd en met dikke wrevelrimpels, de barsche
snor neerhangend, stond hij - weerloos aan zijn zwartgalligheid overgegeven in de
nuchtere kalmte van zijn ordelijk kantoor.
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Achter zijn rug krasten regelmatig de pennen.
Wat drommels.... wat had hij toch?....
Zijn eigen lichaam voelde hij drenzerig blokken daar voor het raam....
Als een luchtig schouwspel van enkel pleizierig vertier, die heele hokjesbuurt
inden Maandagmorgen: één tumult van wasschen.
En alleen zijn eigen lichaam, zijn eigen kantoor of 't vol van levensgedrein was
en zware neerdrukkendheid.
Dat had hij wel meer, zoo'n wormstekig humeur, ja maar toch nooit zóó.... wéken
aaneen, als nu deze weken dat hij was geëngageerd....
In zijn stemming van verbittering klom dat feit weer nijdig in hem op.
Zijn handen die hij op zijn rug had samengevuist, nam hij weg en terwijl hij zijn
eene hand met 't glimmend ringvlakje bekeek, wist hij 't dan nòg eens: ja, hij wàs
geëngageerd, maar wat hij,daarvan verwacht had als levens-verrijking was
uitgebleven....
Weer zag hij 't tuintje in, waar altijd de grond zwart was van vocht en de struiken
armetierig verwilderd over elkaar neerhingen of schriel zich tegen de hooge muur
naar boven rekten.
't Pennegekras gaf hem een weeïg gevoel.
De kuch van den volontair sloeg verwaten door de stilte.
De vingers van zijn linkerhand schoof hij langs elkaar heen, de aangrenzende
vingers wreven langs 't harde knobbeltje van den ring.
In vijandige vreemdheid voelde hij den ring.
Als hij 't op dit oogenblik beslissen mocht, dan deed hij het ding subiet af.... als
hij 't beslissen mocht?!.... maar dat mocht hij immers niet.... wat voor reden zou hij
hebben ..., hij had er immers géén.... als hij goed nadacht.... geen ènkel!
Vanavond moest hij wandelen met zijn meisje.
Dat was afgesproken.
En een afspraak moest je houden.
Hij zòu gaàn ***

Met zijn norsche kop had hij zich van 't raam weggewend, liep langs de ouderwetsche
schoorsteen-uitbouw, en terwijl hij zijn hoed nam van de marmerplaat, ergerde hem
voor de zooveelste maal de fluitspeler, die door druk lofwerk omgeven in 't vlak
boven de
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schoorsteen, aanstellerig zijn fluit voor de mond hief met vervelendcoquette
handenstrekking.
De klerken met een bedenkelijk bleeke snuitjes-trekken, keken naar hem, hij wist
dat wel....
Zijn uitval om die melk broeide nog na.... zijn grove mop, dat ze hier een koe
moesten stallen en om beurten melken.
‘Môgen....’ bromde Quint en langs van Balen gaand nog eens apart: ‘môgen van
Balen.. ..’
In de morsig-witte gang stond hij.
Een verver was daar bezig.... die ging de oude kast nog opverven.
De man, stilletjes luierikkend vervend, zijn mond genepen tot een zacht fluiten
dat, den heelen morgen al, tot in 't kantoor had doorgedrensd, met loonre
handzwieping op en neer strijkend, zag hem komen uit de lange gang, zette zich
zoowat in een postuur.
In Quint ging het om, met prikkende verveeldheid, dat hij zelf nog minder uitvoerde
de laatste dagen.... dan zoo'n nuttelooze kwibus.
Toen met opluchting uit de omklemming van 't kantoor zag hij in de opening van
de aàn-staande deur de zwierige straatbeweging van twaalf uur voorbij joelen. Die
kwam op hem aan, toen hij in de verruiming van de straat trad en daar stond hij
ineens, weerloos, in opgenomen.
De paardentrem tjingelde als een gek om de schoolkinders, die hier en daar, uit
een paar scholen losbraken en vol meidenjaponnen kleurde de straat.... meiden die
om boodschappen jachtten en lawaaierige praatjes hielden, even vastklampend
mekander en dan vlinderachtig wegreppend.... de witte mutse-kroontjes-dansend
mee.
‘Bonjour, Quint, wel en hoe maakt het je meisje.... voor vrinden geen tijd meer,
hè?’
Quint keek op, zijn oogen loerden wantrouwig-klein; het was hem of ieder iets
ironisch had, als er zoo werd geïnformeerd naar z'n meisje of naar hem;.... of ieder
voelde dat 't hem was tegengevallen....
En die Griethuysen vooral....
‘Loop - door -’ had hij graag teruggegeven. Maar waarachtig de vent wachtte naar
antwoord, liep ook nog op.
‘We maken het best,’ zei hij koel en alsof 't hem interesseerde het te constateeren:
‘'k heb jou niet op onze receptie gezien, wèl?’
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De ander begon met excuses, uitleggingen: zeil-wedstrijd mòcht hij niet ontbreken....
droeg nou eenmaal 'n klassieke naam bij dat vermaak....
‘Jawel.... jawel,’ lachte Quint duf; jovialerig deed hij nu:.... ‘'t is niet om wat te
zeggen kerel, ‘vrijheid, blijheid.... mijn leer ten minste!’
Toen snapte hij fijntjes, de zijstraat in, wèg.
***
Maar op zijn kamer was het of de landerigheid zich zwaarder nog in hem neerdrukte.
Het was of zijn eigen dwingend dreinen hem tegen kwam uit de grauwe verveling
der dingen.... het fletse meubilair van de verhuurkamer.... of er een leedvermaak in
die kamer hem ontving.... eenzaamheid: verhard in de dingen.
Moe, of hij zwaar lichaamswerk had uit den weg gezet, viel hij in de crapaud, de
loome armen languit op de leuningen, zijn looden beenen weggeworpen voor zich
uit.
In de gang had hij de koffie geroken. Daar rinkelde wat.
A-ja, het sabel-dier van de voorkamer kreeg weer eerst zijn voer. Natuurlijk. 't
Was of door de muren heen, de koffiegeur, als een krachtgevend aroom in zijn neus
drong. Als ze nu maar sterk was, niet die asphalt-kleur, waar hij gister op was
getracteerd.
Zijn oogen, wachtend naar de deur, dwaalden neer op 't vinnig goud streepje aan
zijn hand.... 't Liep àf, voor.... Och tegen zoo'n ring kon je toch eigenlijk niets hebben,
dacht hij nu, mild in de poovere opleving om die koffie....
't Was wat kudde-achtig.... dat was al.
Je voelde je zoo gemerkt.
Zat je ergens, dan werd je daadlijk geschift: ringen en rietringen.... je droeg als 't
waar je eigen dwangbevel van braafheid rond....
Anders wel 'n lief symbool..... een ring.... och ja.... maar een symbool.... als je over
de veertig raakte....
De meid morrelde aan de deur.
‘'k Zal je helpen,’ vloog hij gedienstig op.
Bedaard en waardig als een volgorde van ceremonieel spreidde de deftige
huishoudster 't servet, plaatste ze de schaaltjes, éen
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voor éen.... langde toen rustig wegtrippend op 'r platte pantoffelzolen uit de gang 'n
klein blaadje, waar op een snel, kleurloos spiritusvlampje, beweeglijk licht-tongetje,
de koffiepot stond, belovend. Dan kalm overzag ze haar tafel nog eens met de keurend
strenge brille-oogen, vriendelijk wegkijkend uit 't gezicht.... precies 'n
hoofdonderwijzeres van een meisjesschool.... dacht Quint voor de zooveelste maal,
als hij haar doen zoo zag.... alleen was deze vroùw....
Ja en nu ging ze weer weg hier.... trouwen;.... de eenige attractie in dit heele
pension. ‘Dientje?’ vroeg hij, om wat te vragen eigenlijk meer, ‘heb je nog
gelegenheid gehad voor mijn planten?’
‘Nee, meneer,’ bekende ze grif met haar vriendelijke onderkin, en de smakelijke
mond in dat gedecideerd bewegen: ‘vandaag heb ik ook niet meer den tijd, of u zou
't moeten goedvinden....’
‘Nou wat?’
‘Dat ik direct na uw lunch kwam, als u er nog is.’
‘Nou wel ja, vooruit maar,’ zei hij onverschillig.
‘Ja, maar 't is onaangenaam, als u in uw boeken zit, dat gedraai om u heen,’ lachte
ze.
Quint zag naar haar, opmerkzaam; vreemd was dit toch, dat altijd weeraan, die
meid het won, met haar zonnig kijken, met haar kalm, inzichzelf tevreden, nooit zich
opdringende manier van doen.
‘Je komt dadelijk maar, Dientje, zoo'n matrone als jij bent, kalmeert me, zelfs als
ze draait,’ zei hij stijfjes, onbeholpen grappend; innerlijk voelde hij zijn stuurschheid
geweken.
Er lagen ditmaal geen brieven naast zijn bordje.
Goddank dat die felicitaties nu opraakten, al die quasi-feestelijkheid opgedroogd....
Die fuiverij om jaardagen, verlovingen, 25-jarigen ambtsvervullingen, zilveren
bruiloften - dat hing hem altijd de keel uit.... die verdienstelijkheid van verouderen
of veranderen.
Om zijn meisje, om haar familie had hij zich geschikt in die receptie-flauwiteit....
neen eigenlijk hierom: Omdat hij A had gezegd, had hij gevoeld B te moeten zeggen.
En nu 't alphabet verder.
Vanavond, direct na den eten wandelen....
't Drong weer versch zich aan hem op.
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De teleurstelling van gisteren, toen hij voor eerst eens vrijuit alleen met haar was
geweest, nu eens geen zusjes en broertjes, geen vriendinnen, geen familie.... geen
conversatie.
Toen - toch het uitblijven van dat eene.... het vreemde tusschen hen, inplaats van
de vertrouwdheid-met-een-vrouw.
Hij zuchtte, was ineens weer zijn genoegelijkheid kwijt.
Dit was iets waar hij niet op had gerekend.
De groote stap was geweest eindelijk te besluiten een meisje te vragen, te
realiseeren wat in vage verlangens zoo lang in hem had gedroomd... . een gezellig
leven met een vrouw.
Aan een teleurstelling als deze had hij daarbij niet gedacht.
Wel aan andere dingen die 't huwelijk meebracht.
De vorming van een gezin.... kinderen....
Daar had hij dikwijls over loopen tobben in zichzelf, dat hij wel een vrouw
begeerde, maar geen kinderen.... Dat hij voor een huwelijk nog niet, maar voor kinders
wel te oud was.
In 't reine met zichzelf was hij met dit denken nooit gekomen, had 't maar van zich
afgeschoven als iets wat de toekomst wel zou klaren.
Zoo waren er meer aarzelende onzekerheden in 't zich verbeelden van zijn
toekomst-met-een-vrouw.... ook materieele overwegingen.... als man wist je niet wat
zoo'n vrouw wel aankon.... als je bijvoorbeeld van Druten zag....
De vrouw, gekleed als een pauwin en hij met gekeerde pakjes, sjofel soms de vent.
En hij - Quint - een gekeerd pakje, dat had hij toch voor de beste vrouw niet over;
dan zijn liefhebberijen nog: zijn plantenverzameling, zijn boeken-koopen....
Al die zorgjes leken hem soms wel kruiëniersgedachten, bemoeiziek in de toekomst
wroetend, die weg moesten vallen bij dat genot van heerlijke huiselijkheid: al het
goede van een huwelijk.
Dit was zeker, hij had in het vaste vertrouwen geleefd, dat, hàd hij eenmaal een
meisje, alles wel zou vlotten.
Dit was nu tegengevallen.
Het gekste was, dat hij nergens schuld zag.
Dat Marie zoo'n goed, best meisje was.
Waar iederèen 't mee vinden kon, die letterlijk niets dan vrienden had.
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Ze hielden daar allemaal van haar in huis.
Voor zijn oogen zag hij het meisje weer, zooals ze ouwelijk een beetje tusschen
de jongere zusters, de studente en de overmoedige Fanny, met 'er uitwapp'rend haar,
heur stille vrouwefiguurtje bewoog.
Hij keek voor zich uit, in den donk'ren behangwand toen weer, peinzend in zijn
koffie, waar zijn hand loom het lepeltje door heen en weer trok.
In het troebelende vochtvlakje van de koffie keek hij of dieper hij daar zijn niet
te verduwen ervaringen van den vorigen dag ìn tuurde.
Geen herinnering van woorden-vervelendheid kwam tot hem... haar
deemoedsfiguurtje zag hij nu maar, klein tusschen 't rumoer van 't gezin; haar vlugge
stem viel telkens in, bij 't drukke gekwetter van allemaal, maar ook met bezige oogen
bedisselde ze allerlei huishoudelijke zorgen.... het zich werende oudste meisje in een
groot gezin.
....Een stil, vervlietend meisjesbestaan, doelloos weggeleefd, in kleine zorgjes
voor de schoolgaande kinderen, de zusters, die studeeren wilden....
Een leeg meisjesleven waarin toch ook dat verlangen wel kon zijn naar het eigen
thuis....
....Echte genegenheid tot een huwelijk.... Zóó had hij tenminste van haar gedacht,
toen hij haar zag....
Dan, in het zoete zich omspinnen van dit bedenken; in het dóórdroomen op deze
geluks-verwachtingen, zonk ontstellend in Quint de vreemdheid met haar, de
gedwongenheid van de wandelingen tot nu toe, wanneer ze maar ratelde, maar
doorratelde, zàg hij deze vreemdheid in het intieme samenzijn van het huwelijk.
Alleen dien avond op dat partijtje toen zij zoo stilletjes-huiselijk met 'er getrouwde
vriendin zat te babbelen in de serre, van heel de ridicule vertooning die zoo'n partijtje
was, geïsoleerd, had hij gevoeld: 'n Soort vrouw voor mij.
En later nog eens in den schemeravond alleen in den tuin met haar, in den
zwijgzamen lenteavond, was het gevoel voor de vrouw, dat hij zoo spoedig onderging
maar dat zij niet in hem wekte, waarop hij vast als een vanzelfheid had gerekend,
toch in hem opgewaakt.
Voorzichtig had hij 't in zich laten groeien dat gevoel, aldoor
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zijn oogen maar op haar gericht, alsof hij haar vormen voor zich riep, zich lijnend
in de contour van de japon.
Zij bewoog over 't gras van den tuin en knipte met opgeheven armen van de hooge
stammetjes de rozen.
Voorin den tuin stond hij, somber-stil, voedend moedwillig zijn opkomende passie;
als een dief die met zijn oogen steelt, was hij haar met zijn blik gevolgd, trachtend
haar te begeeren.
En toen was hij eindelijk naar haar toe gegaan. Doorgaand op zijn eigen stemming
had hij van haar een belovend lachje verwacht.... een kijken van haar oogen, hij had
haar graag dan aan zijn borst gedrukt.
Maar toen hij nader kwam was 't ineens weer begonnen, het grenzelooze snateren;
kinderachtige praatjes, onrustige, mekaar nawapperende woorden over visites die
waren geweest en visites die zij maken moesten later; over conversatie voor later....
God weet waarover nog.... 't was alles weggevlot op haar woordenvloed, heel zijn
sentimenteele bui. En zulke stemmingen had hij wezenlijk niet te veel meer. 't Gevoel
voor de vrouw in haar was in hem weggevlucht toen, 't leek wel voor goed....
't Eerste woord al dadelijk was een stoot geweest; een dood-steek voor die eerste
verliefdheid die zij in hem had opgewekt, waarvan hij zich had voelen volstroomen.
Nijdig was hij niet geweest, och, wel nee, dat meisje kon 't niet helpen dat zijn
liefde zoo spaarzaam was, zoo vlug gedoofd.
Quint in dit pijnlijk weer overdenken, voelde toch zich naderen wat, weer tot het
meisje, zocht schuld bij zichzelf alleen. Was het zijn leeftijd misschien....?
Op je twintigste kon je verliefdheid nog alles slikken, op je dertigste was je al
kritisch, maar zooals hij: drie-en-veertig.... hyper-kritisch als een ouwe dertiger en
vergoelijkend als een twintiger.... niet van verliefdheid maar van louter gebrek aan
fut.
....Dat hij niet verliefder was, lag aan zijn leeftijd; aan 't weinig gewend zijn met
dergelijke beschaafde meisjes om te gaan, misschien ook.... Hij moest toch eigenlijk
nog wel een groot vertrouwen hebben dat 't nog wel eens goed kon gaan.... Een ander
had 't misschien al afgemaakt als 't zoo slecht vlotte, en hij had braaf gefoeterd ook,
maar ondertusschen volgehouden. De eerste onwennigste weken waren nu toch stellig
voorbij.... Zij was zoo weinig rustig nog met hem tot nu toe; zij zag nog
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hem niet misschien zooals hij was: heel eenvoudig en weinig eischend, een man die
een meisje had gezocht om een rustig, harmonieus leven te samen te leiden....
waarvoor ze in 't geheel niet bijzonder hoefde te kunnen converseeren.... enkel
doodgewoon te zijn.... wat de bèste waarborg gaf. ... hij was niet zoo romantisch,
voor een stralend mooi gezichtje zijn kalme leven op 't spel te zetten....
....Hòe was het dan toch mogelijk dat hij op dit eenvoudige meisje niet verliefder
was, hij, die al jaren naar 't huwelijk had verlangd en voor wien dit meisje ineens
had geschenen de rechte vrouw, zoo, dat zijn aanzoek hem was ontvlucht?
***
In het wat loonre gevoel, na zijn goede lunch, gemakkelijk achterover leunend in
zijn stoel, met zijn ellebogen op de leuningen en de vingers naar elkander toegespitst,
overdacht hij nu, koud-onderzoekend, hoe dit zoo was en terug dwaalde hij langs de
korte lijn van zijn bekendheid met haar.... Wel een jaar, ja wel een jaar had hij
geloopen met de namen van een paar meisjes, stiekum in zich bewaard als wel
geschikte vrouwen....
Zij dan - Marie -; Lize van Burg en dat andere meisje, deksels hoe heette ze ook
weer - dat meisje van de Markt.
Het toeval had toen welbezien de keus gedaan.... dat partijtje waarop hij Marie
ineens vroeg.... toen zij geen oogenblik aarzelde.... dadelijk wilde.... dàdelijk wilde
en wàt graag.
En zich herinnerend zijn lichte teleurstelling van toen, bij de directe graagheid
van zijn meisje dacht Quint: Als ze eens niet zóó graag had gewild, zou hij dan nu
misschien verliefder voelen....?
Weer dacht hij aan die andere meisjes, Lize van Burg en dat meisje van de Markt
- toe nou die naam - met die lachende oogen dat meisje.
Met een kleine wrangheid in zijn voelen als was hem iets ontgaan, zag hij haar in
zijn verbeeldingszien weer in die nauwe straat, waar hij ze eens op een morgen dat
hij vroeg naar kantoor ging, was tegen gekomen.
Het was of de tinteling van die oogen nog weer naar hem toekwam. Maar het
genietend herdenken van de glanzend veerkrachtige levenslust dier verschijning joeg
ook een andere waardeering in hem terug: de geschiktheid voor een alledaagsch
huwelijksleven
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dat hij wenschte, heel eenvoudig en gewoon, waaraan zoo'n stralend meisje wel niet
beantwoorden zou.
Een oogenblik was er nog tegenstrijdigheid in hem; gedachteverwarring.
Of die degelijkheid van Zijn Marie eigenlijk nog in 't geheel niet bewezen - een
fictie - was, zooals een man zijn huwelijkskeus nu eenmaal met de meest gewenschte
eigenschappen van zijn eigen ijdelheid ziet.... en dat andere meisje wel eens even
degelijk zijn kon, met 't surplus van een paar prachtige oogen...?
Of hij dus toch nog verkeerd was beland...?
En of het daardoor kwam dat hij niet verliefder voelde...?
Maar de warsheid van diepzinnigheid, 't idee zoo graag door hem aanvaard, dat
er van een mooi meisje altijd wat kon afgetrokken worden aan degelijkheid en 't
‘ongezonde’ dat hij vond in allerlei zielkundige napluizerij dreef die
gedachte-oplevingen weg.
Opnieuw nam hij zich voor: dat hij zich moest houden aan wat hij oorspronkelijk
wilde - een kalm vriendschappelijk huwelijksleven.
En zakelijk zette hij 't in zich vast: Marie was 'n goed, 'n gewoon meisje, dat bij
zijn gewoonheid paste, een meisje tegenover wie hij in allen geval niet dat wantrouwen
voelde, een wantrouwen in de vrouw, dat zich na 'n ervaring in zijn jonge jaren in
hem had vastgezet: 't verraad van 't meisje met wie hij was geëngageerd, dat hij
verafgoodde en dat hem om zijn weinige vooruitzichten had afgedankt.
En tegen 't gemis aan verliefdheid op Marie, dat hij aldoor voelen bleef, braniede
zijn verstand: Iedere dag had een mensch een andere stemming; je kwam er niet uit:
je was geen artiest die verzen erover moest schrijven.... elk zielsbuitenissigheidje
begrijpelijk cultiveerde.
***
Met een cordaat klopje kwam Dientje binnen om af te halen. Stil ruimde ze de boel
weg. Kleine gezellige geluiden waren in de kamer van 't zorgelijk bewegen van
vrouwehanden tusschen 't broze van porceleinen koffie-gerij.
Zacht drentelde ze de kamer door; 't gezette lichaam deinend in den genoegelijken
gang van corpulenten, die met hun dikte wèl weten om te gaan.
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Toen ze 't volle blad had buiten de kamer gezet, keerde ze en begon nu gansch bedaard
de planten na te zien, die in dubbele rijen in de vensterbanken stonden.
En rustig, in de zorg waarmee ze alles deed, zag Quint haar de stolpjes nemen van
zijn kostbare plantengroei en ze observeeren precies als hij dat deed; met haar
keurende, kennende goedheidsblik van gezellige dikke vrouw.
Dit vond hij nu een van de beste oogenblikken van den dag....
....die Dientje met dat prettig gedecideerde en dat net-burgerlijke.
Dertig jaar was ze; drie jaar ouder maar dan zijn meisje.
Maar wat een vròuw!
Die man, die haar kreeg, die verver, had er een goeie aan, waarachtig met dat
Dientje kon die vrijer 't best uithouden....
Hij had er wel voor willen teekenen, zoo'n type om hem heen en hij dan zijn
gewone leventje....
Toch ook mogelijk dat 't niet meeviel, zoo in de manieren, als je eens ergens was
met haar.... en zoo'n heele burger-familie, die je meetrouwde natuurlijk....
Het standverschil zat er te veel tusschen.... de beschaving.
Met waardeering, voelde Quint, moest hij toch.... om de beschaving van zijn meisje
denken, haar goeien stand.
Quint staarde voor zich uit, 't licht in van 't raam.
Dientje stond de fuchsia's na te pluizen, in dezelfde verzonkenheid, waarmee ze
den hond nakeek eens in de week.
Haar vriendelijke mond, de lippen wat vooruit, had nu de tevreeë onbewustheid
van een rustige moeder, wier blik op haar kinderen neervalt.
En weer dacht Quint: wat een vròuw is ze, vergeleken bij dat meisje van mij....
Het werd zijn tijd; hij begon zich klaar te maken.
Langzaam schoof hij zijn handschoenen aan.
Hèl afstekend tegen 't matte vleesch, tegen 't doffe handschoenengrijs, glom de
ring van louter fonkelende nieuwheid.
....Ja, zijn meisje was voor haar jaren heel kinderlijk.... met al haar beschaving zoo
kinderachtig soms....
Neen, een vrouw was ze niet, niet de vrouw die hij zich gedacht had als de rustige
gezellin van zijn afgebroken vrijgezellenleven, waar hij een gevoel van liefde-behoefte
mee gemeen had. Maar terwijl hij zijn handschoen over de hand heentrok, troostte
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hij zich.... 't was zoo nieuw nog hun band.... zoo vreemd en zoo nieuw als die ring
aan zijn vinger.
***
Komaan.... maar weer naar 't kantoor, en daar, voor-dendrommel, poot-aan-spelen
na dat omlummelen van van morgen.
***
's Middags dineerde hij geregeld, met twee zelfde vrienden in altijd 't zelfde restaurant.
De een was een dokter in oude talen, 'n cynicus, tevens patergoed-leven, interend
op zijn geestelijke bagage van gedoctoreerde.
De ander was conservator aan een der laboratoria, een man van wetenschap, ruim
van begrip, maar in 't dagelijksch leven hinderlijk aristocraat.
Met zijn drieën hadden ze ongeveer dezelfde opinies, levensinzichten en 't zelfde
dédain van welgesteld celibatair.
Maar meer dan eens had Quint zich, na 't gebruikelijke kleintje koffie dat ze steevast
namen en dat het discours langer nog rekte, zoo gauw mogelijk van hun gezelschap
weggerukt.
Hun zoogenaamd superieur cynisme - zonder relief van eenig gevoel, berustend
doodeenvoudig op bot egoïsme, was hem soms onberedeneerd-onverdragelijk.
Er. sinds zijn haperend engagement voelde hij een besliste wrevel tegen hen. Dat
die kerels gelijk kregen met hun niet-trouwen-willen, met hun smalen op de vrouw
en 't huwelijk...
Hij bewaakte zich zelf, niet door 't minste, zijn innerlijke teleurstelling te laten
blijken, hun die triomf te gunnen.
Quint zat zich hiertoe opnieuw op te scherpen terwijl hij met vijandige weerzin
de twee roode eet-hoofden bekeek, 't preciese doen zag van den doktor, die
och-zoo-graag in alles zoo uiterst correct wilde schijnen.
Hoor, hoe die vent zich nou weer uitdrukte met die geaffecteerde stem: ‘het wil
mij voorkomen....’
Quint keek voor zich neer. Met trage handbeweging schepte hij zich wat groente
op,.... ‘ontegenzeggelijk, ontegenzeggelijk....’ hoorde hij den dokter.... het was een
lievelingswoord van hem en Quint kon het niet uitstaan.
Dàt zou een opluchting zijn als hij eens niet meer at met deze twee....
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Als je 't eens goed analyseerde, wat bestond er eigenlijk tusschen hen, wat was dat
beetje oppervlakkige vriendschap eigenlijk dan wat overeenkomst: ongeveer gelijke
maatschappelijke hoogte.... ongeveer zelfde beschaving.... zelfde financiën....
Dat was de kern van een vriendschap, waar hij jarenlang genoegen mee had
genomen.... dan schimpten zij op een huwelijk.... begrepen niets van zijn hang naar
intimiteit, tevreden als ze waren met dat beetje amicale gemoedelijkheid.
Quint was klaar met eten; aangenaam-traag werkten de twee anderen voort.
't Ging door hem heen: hoe gloriënd-gelukkig zou hij nu kunnen zijn, als hij met
zijn meisje nu eens wat anders was....
....Enfin....
Hij zuchtte, rees langzaam op.
‘Jij verlangt natuurlijk al naar de wittebroodsweken,’ lachte de conservator goeiïg.
‘Bar,’ zei Quint strak.
En kalm in dat masker van onverstoorbaarheid, de twee het te gissen latend of hij
bedwongen-overgelukkig was of in 't geheel niet, liep hij tusschen de tafeltjes door,
langs de altijd zelfde vaste groepjes, waaruit even een opkijken was naar hem en een
teruggaan van hoofden in een smoezend kringetje.
***
In de open, lichte Juni-avond stond hij.
Er was daar op de stoep nog weeïg de restauratie-lucht die uit de gang aanstuwde.
Achteloos, met spelende vingers wipte hij 't horloge uit zijn vestzakje; in een
zwaaitje viel 't in zijn handpalm neer. Met zijn oogen rustend in 't horlogerondetje
bestudeerde hij kalmpjes den tijd: - half zeven.
Dan - opgemarcheerd.
Door de nauwe lange winkelstraat liep hij, waar de tremrails in mee boogden.
Er was in die zelfde straat altijd een druk heen en weer geloop van jongelui,
winkeldames, studenten, dienstmeisjes. Uit allerlei leeftijd en allerlei stand liepen
ze daar: de menschen die graag zoo in de avonduren wat met hun oogen flirtten; in
't aldoor op en neerloopen dezelfde oogen zochten of weer anderen.
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Daar hadden zij ook aan meegedaan met z'n drieën, tafelvrienden, maar daar 't gemak
hen diende, op een gemakkelijke manier.
Zittend voor 'n koffiehuis, achter de breede klimopbakken en 's winters bitterend
achter 't groote vlak van de spiegelruit.... meestal spottend met alles wat aan vrouw
voorbijtrok, maar tersluiks loerend toch ook.
Hoe hartgrondig - Quint voelde-'n-et weer - had hij dat jongensachtige kritikasteren
gehàat.
En terwijl hij daar het raam juist zag, hun bitterraam van 's winters - een paar
studentenkoppen zaten er nu te zwammen - wist hij ineens in een hevig physiek
voelen met zijn oogen op dat raam dat hij nu naderde, hoe hij de laatste jaren
gehunkerd had naar een meisje.... een eigen vrouw voor hem....
't Was geweest soms dat zij zaten op te snijden van hun vrije leven en terwijl....
terwijl.... hij althans....
Een verongelijkt gevoel alsof het leven hem niet gaf wat hij behoefde, had zich
in hem neergedrukt, en terwijl hij om zich 't gegons van de mannengroepjes, de
schutterige kelnerroepen vernam, droomde 't in hem van kamerrust.... een
licht-overschenen tafel en de vredige levenstroost van een eigen vrouw....
Dan had hij opgekeken, en in de menschenwoeling op straat onbewust gezocht,
opmerkzaam de vrouwen die langs trokken als met een innerlijk doorschouwen van
zijn oogen betast, en als zoo uiterlijk een fatsoenlijke vrouw langs trok, had in hem
dit ernstige begeeren gewoeld:... als dit nu eens een vrouw voor me was....
Hij had dan sterk even gefixeerd, zijn willende blik op een vrouwengezicht....
Maar hetzelfde gezichtje was vlug daarna weer langs gekomen, maar wufter ineens
en ronduit, durvend-brutaal lachend, somtijds.
En zijn vragende ernst was in hem teruggevlucht; weer voor lang weggezonken
en terug had hij geglimlacht.... een knikje gaf zijn hoofd er nog op toe.
Neen, van de straat haalde je je vrouw niet.
De conservator, die met zijn dubbelen naam en zijn relaties, wèl bezien, de deftigste
was, had eens op een avond 't gehad over families, waar niet-te-ontkennen ràs inzat....
waar je veilig een meisje uit kon trouwen, zonder aan een hysterica, of een coquette
of een stille drankzuchtige - God weet waar je in kon loopen - vast te zitten.
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En op zijn vingers aftellend had hij opgesomd....
Ze waren in Quint blijven hangen die familienamen, met een ongewilde
hardnekkigheid....
Nu hij een meisje uit een van die families had, moest Quint onwillekeurig
terugdenken aan dien avond.
't Was of hij zijn oude verlangen voelde.
Of hij weer naar zwervende oogen zocht van vreemde vrouwen, die zoo
geheimzinnig hem trekken konden....
Het leek hem zoo vreemd en als veraf dat hij een meisje had... een meisje dat hem
zou geven kunnen wat die oogen hadden beloofd.
Tot nog toe.... neen.... een gelukkig uur had hij nog niet gekend....
Weer was 't of hij het bitter proefde, of in de Juni-avond, deze zomersche avond
dat wrange van zijn teleurstelling bewoog.
Langs den waterkant van een kade liep hij voort. Weinig menschen liepen er.
Hoog-strak stond de trotsche muur van de deftige gevel-rij; maar vredig gezinsleven
was in de roefjes van de schepen, die dicht aaneen aan de wal lagen gemeerd.
Uit de stemmen van de schippers, van de vrouwen kwam een klank van
tevredenheid, van zich goed voelen in den mooien avond. Er was zoo'n stil beweeg
op al die schepen, of niemand de avond storen wilde.
Langs de rij boomen liep Quint voort, waarvan de stammen forsch uit het
klinkerpaadje van den kade-kant opbraken. De steenen lagen rond den boomstam
opgebrokkeld en telkens stapte Quint zorgzaam over zoo'n klinker-ruggetje heen.
Zijn lichaam voelde hij behagelijk gaan in de luchte, frissche avond, langs den
stillen kade-kant; hij zag op naar den wijdenijlen avondhemel, waar rustig 't licht
over alle dingen uit neervloeide, en over 't donkere grachtwater een rimpeling van
glans trilde.
De boomen ruizelden aldoor van aanhoudende zacht aangevaren windtocht.
Met langzamer passen ging Quint in talmende genieting om den avond en in de
tevredenheid van veràf nog haar huis te zien, welde het week in hem op, die behoefte
die hij nooit nog zich zoo bewust was geweest, naar een metgezel, het verdere leven
door....
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Dit moest hij nu maar goed in zich dringen, dat zij nog zoo'n kind was, niet een
wetende vrouw als hij had verwacht....
Met al haar beschaving dan, een kinderachtig meisje soms....
En in een groeiende begeerte naar een zich effenen van de stroeve verhouding,
die tusschen Marie en hem bestond, zocht hij weer ijverig naar oorzaken.... lag het
soms aan hem; alléén aan hem? Hij was niet makkelijk, geen vlotte baas, strak en
kortaf dikwijls....
Dichtbij nu, groot, wit-blokkend verrees haar huis. Het was of het koud-statige
van dat huis zich vijandig kantte tegen de mildheid van zijn stemming.
Maar hij verzette zich. En duidelijk meende hij te voelen, dat 't gemis van
verliefdheid te vergoeden was door een sterk, voor nemen om gelukkig te zijn.... ja,
hij moest nu al zijn goede wil oproepen, want ging dit engagement af.... een tweeden
keer zou hij den moed niet meer hebben voor zoo'n experiment.
Quint belde.
En terwijl dat belgeluid zwaar de gang doorgalmde, nam hij zich voor in de
gedachte-samengrijping als van iemand voor de deur van een examengebouw, nu
eens gòed te willen; nu eens met al den ernst, die in hem was - op een onverzettelijke
manier, - haar te begrijpen, te volgen in haar gedachten en als 't zoover kwam, haar
eens een flinke kus te geven.
Als hun dat maar eens éens overkwam.
Dan was het goed, dan kwam het in orde.
Terwijl hij op de stoep te wachten stond, zag hij die waarheid diep in.... als er maar
één keer de vertrouwelijkheid eens was....
Hij tuurde de kade af, die hij gegaan was.
Zoo leeg lei die voor hem uit.
Een vroeg lichtje was op een schuit gekomen.
Het hoorde nog heelemaal bij den avond niet, dat bleeke gloedlooze licht.... de
wimpel van een mast dreef in een komend windtochtje uit.
Gedempt naderden met regelmatig sliffend geluid de meidenvoeten uit de gang.
Quint keerde zich, zijn oogen in verwachting van 't opendoen, op het vensterraam
naast de deur.
....Toen, met scherper aandacht keek hij bewust op dat raam.... Bewoog daar wat?
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Ja, hij wist het.... Zèker Aan de dichte vitrage-afsluiting van de gordijnen had een hand bewogen.... 'n
Vrouwenhand.... onduidelijk bewoog een gestalte....
Ja, zij, zij was het.... zij moest het zijn.... mevrouw niet, die was groot en
zwaargebouwd, de coquette zusjes ook niet....
Zij.... zij.... het bescheiden, stille staan van haar figuurtje.
Een volheid van vreugd viel in hem.
Wat een vreemde avond.
Of een strakheid in eens in hem lag gebroken. Dat het nog alles goed kon worden,
voelde hij ineens als 'n zekerheid.
Met breede zwaai haalde de oude meid de groote deur naar zich toe.... och daar
stond ze - het meisje.... zijn meisje dat op hem gewacht had....
Quint in een onbewust gebaar, strekte zijn hand uit, zij deed dit ook.
Ze hoorden hun beider namen zeggen door elkander.... met een als ver weg
klinkende stem van klanklooze onwezenlijkheid.
Een groote gedwongenheid was er in dit korte oogenblik van stilstaan in hun eerste
ontmoeten.
Waarachtig - schold Quint in zichzelf - alweer als de vorige keer die idioterie van
een hand.
De oude meid liep breed-uit, kalm, de lange loopergang uit.
Verlegen en zonder vertrouwelijkheid keken hun gezichten met verwarde oorsen
elkaar aan.
Toen bukte Quint zich snel, wilde kussen.
Maar onhandig zaten hun neuzen in den weg.
Doorzettend drukte hij toch een zoen neer, waar die dan ook neer zou komen.
En weer zei hij, niets anders wetend en toch in behoefte naar een liefkoozing, haar
naam: ‘Marie’.
En zij plechtig terug met een gewild-vriendelijk haaltje in haar stem: ‘Leendert’.
Of zijn zoen te vurig was geweest of te mat, dat wist hij nooit.
Met een lichte bevreemding keek zij gewoonlijk op; nu ook weer.... ze zweeg een
poosje....
Er haperde wat aan zijn zoen, wist Quint.
Hij voelde het zelf in de opzettelijkheid waarmee hij hem gaf.
Zijn hand in de hare, liepen ze door de lange gang, regelrecht nu op de dubbele
bruine deuren toe, aan 't eind.
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't Schoot Quint ineens in de gedachte, terwijl hij zich meehaastte met haar luchten
tred, huppend over de witte steenen opzij, wijl hij koninklijk den looper beliep, wat
het zusje had gezegd, de bijdehande bakvisch:.... ‘zooals jullie nu zijn geëngageerd,
gaat het zeker ook bij vorstelijke personen....’
Aan de gang kwam geen eind, met dat aanstellerige van die handen.
Het meisje voelde 't ook, liet los.
***
In de tuinkamer zat de heele familie.
Mijnheer, mevrouw, alle drie de jongens, kleine apen nog, waar hij zijn houding
niet tegenover wist, omdat hij oud genoeg was om hun vader te zijn en waar hij dus
zoo'n beetje tegen grapte; Fanny was er ook nog, de coquette bakvisch; Betsy gelukkig
weg.
Alsof de leeftijd dat vanzelf zoo indeelde, ging Quint bij de ouders zitten.
In goedige ontferming begon mijnheer dan met hem te praten omdat ieder zich
met hem en hij zich met ieder ongemakkelijk voelde.
Mevrouw zette wel eens een gesprek op, om een zekere moederlijkheid tegenover
hem te toonen, vroeg naar zijn hospita en mat breed uit het ongezellige dat zijn leven
hebben moest, zoo zonder vrouw.
Over de leegte van al dat praten heen, hoorde hij soms zijn eigen stem gaan: een
zwaarte van zakelijk verhandelen, moeilijke woorden die het vlottende van een
gesprek drukten.
Mijnheer alleen, daar hij mee opschoot. Die praatte goed en graag.
Hun gesprek scheidde hen beiden gewoonlijk van de anderen af.
De jongens waren altijd in gedempt, krieuwend praten, de hoofden hangend over
hun boeken als ze aan tafel zaten, en eruit oploerend met brutale wipneuzen en
aanmatigende oogen naar hem: Quint.
Mevrouw en Fanny waren een op de tafel uitgelegd handwerk aan 't bestudeeren.
Quint zag zijn meisje, in zichzelf gekeerd het verstelwerk waaraan ze doende was
geweest, opvouwen.
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Haar hoofd gaf een vriendelijk knikje naar hem heen van klaar te zijn en mee te
kunnen nu.
Hij knikte terug, bleef onder 't praten door haar volgen met zijn blik....
Hij dacht alleen aan haar.... verlangde dezen keer er bepaald naar alleen met Marie
te zijn.
Een eigenaardig corrigeerend kijken van mevrouw bracht hem te binnen dat hij
wel wat beleefder kon zijn en zijn meisje helpen met haar mantel.
Toen hij toeschoot, met de ijver van een onhandige hoveling, lachte zijn meisje....
ze was al klaar.
Dat lachje deed ze nog even naar hem uitschijnen, het was of zij een aardige
gedachte voelde en die uitte in haar lach.
Langzaam-gewichtig zei mevrouw nu en haar woorden klonken Quint altijd in de
ooren als een vriendelijk bevel: ‘'t is wel de langste dag vandaag Leendert, maar
jullie moesten nu toch maar vlug opstappen.... dan komen je hier terug theedrinken.’
Wat stuursch, want hij wende nooit aan die bevelende toon, stond hij star voor
zich weg te staren, wijl zijn meisje nu weer voor de spiegel zich keerde en draaide.
Toen kwam ze naar hem toe, met dat belovende lachje om haar mond.
‘Nou Quint, denk je derom,’ riep mijnheer joviaal, in zijn gesprek doorgaand: ‘op
de bibliotheek vin je die boeken.’
‘Dag kinderen,’ groette de ma wee.
De jongens mompelde, Fanny trok een grimas.
***
Door stille avondstraten liepen zij.
Het meisje was direct begonnen te babbelen van een comediestukje dat ze aan 't
instudeeren waren, voor de jaardag van een tante - die een heele partij altijd van haar
jaardag maakte.... hij wist wel die tante die die witte rozenmand had gestuurd op hun
receptie.... die zelf niet komen kon.... omdat ze de familie van de gouvernante uit
haarjeugd.... verbeel je hoe vergezocht... wou gaan opzoeken als die in Amsterdam
kwamen.... nou voor die tante dan een comediestukje.... waar ze haar de
ouwe-damesrol in wilden geven.... ze was nou ook wel de oudste.... zeven-
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en-twintig en allemaal zulke kinderen, maar daar was het niet om, het was dat zij
met schmink zoo'n echt ouwe-damesgezicht kon krijgen.... en ook omdat....
Haar lichte stemmetje huppelde voort met de nonsens.
Het leek Quint een voortloopen van redeneering, in een voortdurend nieuwen
uitleg die nooit sloot.
‘Ruik die flier eens,’ zei hij bezadigd.
En om met volle aandacht te ruiken, stond hij even stil.
Voorzichtig, want haar rustende hand benauwde hem ineens op zijn arm, trok hij
wat met zijn arm, zacht op en neer.
Maar in felle berouwspijt, zag hij Marie hevig kleuren en haar hand wegnemen
van zijn jasmouw.
Ze zweeg toen, bot-stil, 't heele verhaal van de tante rustte pijnlijk.
Als mekaniekjes liepen zij voort op den weg, in de gedwongen verplichting van
hun verhouding.
Op den langen, leegen weg langs 't rechte kanaal.
Hun voeten knerpten de kiezels, daar versch gestrooid.... toch ging boven dat
gerucht uit, het hoorbare van hun zwijgen.
Soms raakten in het moeilijk en wat onberekenbare van het voetenzinken in de
dikke kiezellaag hun handen elkaar of schuurde zijn arm tegen de hare.
Dit gaf hun beiden, een onaangename sensatie, een vijandig lichaamsgevoel.
Maar in hem bleef toch als een groot gebeuren een niet uit te wisschen
bizonderheid, dat bewegen van daarstraks aan het gordijn, de voorstelling hoe zijn
meisje daar moest hebben uitgekeken, gewacht op hem.
In stilte liep hij zich hevige verwijten te maken, dat hij een beschaafd meisje niet
waard was.... dat 't hem nooit naar den zin te maken zou zijn.
Even, ging het door zijn hoofd, zich dat van die tante te herinneren en erop door
te vragen.
Maar waarachtig. ... hij wist het niet meer....
....van een gouvernante was hem blijven hangen.... en van een ouwe-damesgezicht.
In korte oogenblikken ging hem van àllerlei door het hoofd.... of hij zeggen zou,
want nu herinnerde hij 't zich eenigszins dat ze niets had van een oude dame en naar
haar hand zijn arm strekken.... 'n complimentje zeggen dan, dat vanzelf komen zou
als zij opkeek....
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wat van 'er blond krullend haar.... of iets anders; het warrelde in hem rond....
.... dan weer, voelde hij een verheuging in de teleurstelling, dat ze de kilte voèlde
althans tusschen hen.... dat het niet zoo vermattend ellendig was als gister, toen ze
niets.... niets van zijn verdrietig zwijgen begrepen had en verder en verder was van
hem weggeijld met al die woorden....
en eindelijk besloot hij; een haar willen kinderlijk-zien.... heel jong nog, naast
hem; een jeugd waarvoor hij dankbaar moest zijn, waaraan hij in ruil dan ook geen
geestelijke eischen mocht stellen.... Geestelijke eischen?
Maar die had hij immers niet.
Hij had geen eischen.... wenschte alleen vertrouwelijkheid.... een verwantschap
voelen zooals de eerste avond had beloofd toen ze sprak niet-van-tennissen-te-houden
en zoo.... dat hij allemaal zoo degelijk vond en ernstig - en bij hem passend.
Terwijl Quint dacht aan den eersten avond voelde hij weer toenadering groeien....
Weer raakten hun kleeden.... De vijandigheid der aanraking was er uit weg. Zou
hij haar hand grijpen?
‘Vin-je niet dat we terug moeten gaan?’ vroeg het meisje. Hij merkte op, hoe
weinig durvend haar stem nu klonk, niets erin van het onbevangen ratelend babbelen.
‘Ik wou het juist voorstellen’, zei hij deftig, maar dan in het stille van haar stem
zich vrijer voelend: ‘je Ma wacht ons met de thee en we moeten zoet zijn....’
Ze had een gezichtsvertrekking van lachen.
Op het eindelooze rechte van 't jaagpad keerden zij.
Aan den anderen kant was de hemel grijs geworden, van dreigende avondregen.
Kaal en desolaat lei de wegstreep naast het grauwe kanaal.
Een groote eenzaamheid was om hen met de stad ver....
Quint keek eens tersluiks opzij; of het meisje alleen liep door een verlaten landschap
leek zij te gaan, haar wit gezichtje stil geheven en starend ver.
Het was toen ineens of de leegte van de weg en de eenzaamheid rondom hem,
suggereerend nader tot zijn meisje dreef. Of er een gevoelseenheid was in hun daar
te zamen zijn op den leegen buitenweg.
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En wrang verweet hij zich: dàt hij weer met hersenschimmen in zichzelf omspookte,
terwijl hij toch een meisje had om meer geluk te vinden.... terwijl er toch ook geluk
was, bij zoo'n eenvoudig, goed meisje voor een eenzame man als hij.
En het vreemde, o het vreemde van gisteren was er nu toch niet.
Zijn hoofd weer op het aldoor verzetten van zijn voeten gericht, of even snel terzij
glurend naar 't geheven profieltje van zijn meisje, liet hij dit diep in zich dringen: dat
het niet zóó vreemd tusschen hen was als gister.
Kort kuchte hij telkens, een zacht schrapend geluid als van iemand die wil gaan
praten maar eerst zijn stem klaart.
Zij was langzamer gaan loopen, ja stellig langzamer.
Haar rok woei wat uit en tegen zijn been.
De wind kwam met stille hevigheid langs het grauwe kanaalwater gegleden op
hen toe.
Weer woei de rok, klapp'rend tegen zijn been.
Flauwtjes, met loonre handbeweging hield zij terug.
Als ze een pas opzij was gegaan, op 't in het gras platgetreden voetpaadje was gaan
loopen, had zij dit wegwaaien van de rok tegen hem aan kunnen vermijden, rekende
Quint uit.
Zij deed dit niet.
Opnieuw, heerlijk duwde de wind: de rokken wapperden tegen hem aan.
Hij zag hoe haar been-vorm omlijnd werd in het krachtig voortstappen.
Er kwam nu in Quint hetzelfde gevoel van den eersten avond... een ongeweten
liefdesdrang, door niets opgeroepen, maar onbewust in hem werkend en zoo gretig
bereid.
Toen was het of het weg-leege, de eenzaamheid rond hen twee plots de bedwelming
in hem stiet tot een daad.
‘Marie’ zei hij stilstaand.
Zij keek daadlijk op - of ze op dit oogenblik dat hij zelf nog niet kende - had
gewacht.
‘Mag ik je eens een zoen geven?’
In de vervaring van zijn vraag hief hij onbeholpen zijn handen wat op. Of die haar
hoofd hadden willen vatten, maar waren gestremd gebleven... zijn gezicht was stroef
en donker zijn oogen van begeeren.
Met een lief gebaar, de oogen wat dicht, reikte zij hem haar mand vooruit: een
strakgetrokken meisjesmond.
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Een heerlijkheid rukte in hem, een felle gloed van hartstochtleven, waarin hij in eens
wankel stond.
Ernstig, bevend bracht hij zijn mond tot hare, voorzichtig gaf hij haar een korten
zoen.
Ze liepen toen weer verder, ongearmd, in kleine zelfde talmende passen.
De stad naderde snel in het rekken van hun zwijgen, dat een tusschen hen groeiend
verlangen werd.
***
In de stille straten praatten zij vertrouwelijk.
Hij vertelde, dat hij zoo van wandelen hield, nooit iemand mee kon krijgen.... zijn
vrienden.... ja.... net ouwe heeren zooals hij....
Een oogenblik van aarzelen was in zijn stem als wachtte hij.
‘Oud?’ zei ze.... ‘ik heb 't uitgerekend, we zijn net zoo oud als 't hoort, ten minste
bijna...., de helft van de leeftijd van een man en daar zeven bij, zoo oud moet een
vrouw zijn.’
‘Is dat de formule?’ lachte hij.
‘Van een broer van ma heb ik 't eens gehoord, nou, die is advocaat....’
‘Ja, die zal 't wel weten.’
‘Mijn vriendin en ik hebben 't dikwijls geprobeerd.... Bij ons klopt het.... hààst....
de helft van drie en veertig is een en twintig, en zeven is acht en twintig, en met
December wor ik het al.’
‘Ja, maar dan ben ik al vier en veertig.’
‘Dan slaan we jou jaardag een keer over.’
Hij drukte haar arm inniger tegen zich, verguld.... O.... o.... wat was dit een goede
avond. Ze waren in de straat, waar straks hun zwijgen was begonnen: in de verte
wenkte de witte kop van de bloeiende vlier, waar hij haar geratel had gestremd.
Weer ging haar babbeltje; licht en lucht rezen de kleine vlugge woordjes....
eindeloos reeksten ze weer aan elkaar, en haar vingers drukten als een accentueering
zich telkens neer in zijn arm.... dan dwaalde zijn hand daarheen en streelde die vingers.
't Ging nu weer over een andere tante, die met alle geweld voor haar borduren
wilde.... ‘voor mijn uitzet.... zie je.... voor mijn uitzet....’
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Als muziekklanken, uit elkaar vervloeiend, klonk hem in zijn verliefdheid nu, dat
tintelende rhytme van die meisjesstem....
.... hoe.... hàd hem dat kunnen irriteeren....
wat gaf hij erom, wáar ze over praatte....
wat zou dat ooit hem nog hinderen kunnen.... nu hij dat gebaar wist van straks....
dat toereiken van die mond in het sluiten van de oogen.
Wat zou hij er ooit om malen of ze weer haar lieve nonsens van de voor- en
nadeelen van winter en zomer.... en al dat praten van gister, langs de zonnige singel,
waar hij als een schoolmeester op had liggen vitten, weer opnieuw wou beginnen....
.... Een botterik was hij geweest die in het voortstroomen van een melodietje, de
notenbalken had willen voelen.... die al haar woorden had gewogen.... en niet den
klank geweten, den veilig zich wanenden klank van liefdes-vertrouwdheid.
.... ‘En mijn vriendinnen die willen.... nee - je zou het niet raden kunnen....
verbeel-je-ook-is.... een lappendeken voor me maken.... je begrijpt dat zeker niet
hé.... in sommige landen is dat mode, in Roemenië of zoo, misschien wel in Finland....
een deken en daar moet ieder een stukje van maken.... de een heeft bijv. een mooi
stukje brocaat, de ander bewerkt een stuk zij.... en weer een ander....’
Zijn hand die haar bewegende vingers had gestreeld, was daar blijven liggen, nam
nu met een drukje die vingers vast.
‘Kindje, kindje,’ zei hij, ‘wat ratel je toch druk, ik kan geen touw meer aan die
lappendeken vast krijgen.’
Maar zij: ‘wat touw!, met touw gaan werken aan mijn brocaat en zij!’
Haar stem lachte, joelde, en met doffe grommen, lachte hij mee, heelemaal uit zijn
plooi.
Nu was hij àlle gedachten kwijt, zichzelf kwijt en al zijn minzaam en filosofisch
begrijpen - nu voelde hij alleen een groote liefdesdrang.
Driftig was zijn arm om haar heen, hij kuste haar, voelde haar mond en voelde
groot begeeren, maar het weten van de straat deed hem zich beheerschen.
Zij keken rond. - Doffe pakhuizen stonden aan weerszij.... een enkel huisje. Een
klein kind op een stoepje dichtbij, stond verdiept in zijn neusje te morrelen.
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‘Enkel dat kind,’ zei het meisje teleurgesteld.
Met de armen innig in elkaar, dicht hun lijven bijeen, liepen zij door den avond.
Er was een geluk tusschen hen, een bevrediging, en vooral een belofte; vroolijk
en plechtig, dichtbij en ver....
Het witte huis blokte ginds, grauwig in den verdonkerde avond, in vertrouwelijke
dreiging van groote goedigheid stond het.
‘Als we getrouwd zijn, zei het meisje, kunnen we 's avonds zoo laat thuiskomen
als we willen.’
‘Al wilden we den nacht doorwandelen.’
‘Hè....’
‘Niet goed?’
Op de stoep, wachtend op het langzaam nadersloffen van de oude meid, had Quint
behoefte zijn meisje te zeggen hòe heerlijk hij de avond had gevonden.
Zij stonden tegenover elkaar en zagen elkaar rechtuit in 't gezicht.... zijn oogen
waren bol-groot van nog niet bekomen verrassing om den avond van geluk.
‘Zeg, wat was 't in 't begin koel tusschen ons,’ begon het meisje, toen ze hem zag
naar zijn woorden zoeken om 't zelfde te zeggen.
‘Ik dacht heel den tijd, dat je me zoo onbeduidend vond, maar met mijn vriendin
Cato schoot je toch ook niet op, dat was een troost....
‘Ja, want ik bèn onbeduidend....’
Er was een bewust lachje om haar mond zooals ze deze negatie met triumph dorst
zeggen.
En Quint voelde het; er was een zekerheid tusschen hen gekomen, die dat verdragen
kon, ze leerden elkander verstaan, hun ongecompliceerde karakters zouden het samen
wel vinden.... later.
Quint tuurde haar aan, zijn mond lachte nog om haar woorden.... Voor hem, in
deze stemming van verliefdheid, hadden ze geklonken als een geestigheid, door een
uitdagend mooie vrouw gezegd....
***
In de altijd-zelfde geforceerde breede zwaai schoot de zware voordeur naar binnen
toe open.
De donkere gang traden ze in.
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De scheemring, waarin ze stonden plots, uit de lichtende wijdte van den buitenavond,
viel als een vertrouwelijkheid dicht om hen toe.
Ze lieten de meid wegsloffen, talmden in den donker van die gang. Ze zagen elkaar
haast niet, hun lichamen in schaduwen weg, zonder verstoringen van licht-onthulling,
zonder scherpte en duidelijkheid in hun gezichtswaarneming.
En hun gevoel groeide een oogenblik uit.
De duidelijke wil van een innerlijk bewegen drong hen naar elkander toe.... verloren
stonden ze een oogenblik in veraf naderende passie.
***
Hij zat weer met mijnheer te praten.
Mevrouw had hem al een paar malen een kopje thee toegereikt, zich even ook in
't gesprek gemengd.
De jongere kinderen waren niet in de kamer; boven op de leerkamer met hun werk
bezig, had Mevrouw verteld.
Zoo vreugdig-rustig voelde zich Quint.
Zijn meisje zat weer te handwerken, lachtte hem nu en dan toe. Dan boog haar
hoofd weer neer.
Quint, in luisterende meegaandheid voor het hevig politizeeren van den vader, zat
maar aldoor met zijn groot-kalme geluksblik de bewegingen van het meisje te volgen,
knikte dan weer eens toestemmend den ouden heer toe, die met kleine rukjes zijn
gouden bril verzette telkens in zijn dringend betoog.
Mevrouw scheen ook van politiek op de hoogte, begon langzamerhand zich mee
op te winden.
Quint hoorde zijn eigen stem, in dat gedrang van steile overtuigingswoorden, van
hevige afkeuringen, met schijn van belangstelling zeggen, een voortdurend herhaald:
‘ja zeker, zeker, o-ja, ja - ja - o-ja’.
Telkens met andere intonaties om zijn lauwheid te verbergen.
Zijn meisje geeuwde verholen.
Een fijn lachje van verstandhouding vonkte uit zijn oogen naar haar toe, terwijl
zijn effen gezicht met de ouders mee redeneerde....: ‘zeker.... zeker....’
Dat heftige praten over politiek was hem antipathiek en dat mevrouw zich voor
politiek ook al zoo warm maakte!.... Zijn
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vrouw zou in haar huwelijk daar niet veel van te hooren komen door hem....
Politiek.... vrouwenkiesrecht.... je liep er overal tegenaan tegenwoordig.... overal
werd daar over gebazeld, met strijdgezichten over gediscussieerd.
Hij zag zijn meisje's blond hoofd dieper gebogen over haar handwerk.... zag dat
licht overschenen hoofd in een stille kamer bij hem.... hij zat te determineeren, zijn
boeken rond hem....
Ieder rustig in zijn werk.... af en toe een woordje.... ontelbare lekkre kopjes thee....
andre thee dan waar ze hem in het pension mee afscheepten.... andre thee ook dan
die van ‘avondjes’: niet zoo bitter.... thee, die....
‘Zou u denken!’ vroeg hij nu met beleefd ongeloof, machinaalweg, die uitroep
van belangstelling richtend, op den stemklank van den ouden heer.
‘Natùurlijk,’ voer mijnheer uit. En de tafel bekloppend, hoogrood 't vriendelijk
geleerde-gezicht: ‘je zult het zien Quint - je zùlt het zien....’
‘Ja, ik geloof het ook,’ zei mevrouw met volmaakte stelligheid, ‘er wordt zoo
gekonkeld aan dien rechtschen kant.’
Marie boog ineens heel diep haar hoofd. Quint loerde ernaar.... zeker gaapte ze
weer.... groot gelijk dat kind.... Stel je eens voor dat zij ook daar aan mee deed, aan
dien gruwel van politiek; ook heur mond roerde over rechts en links.... Kuyper als
een bagatel neergooide, zooals mevrouw dat zoo handig deed, of ze een vies slablaadje
uit den bak neerkwekte....
Waardig en als in overreding begon nu mijnheer zijn politieke wrevel te vieren.
Met woorden van onbetwiste stelligheid, hitste mevrouw hem kalm op.
En in Quint uit de geïrriteerde verwondering waarom men zich zoo warm liep
over iets dat toch in de verte slechts iemand raken kon.... droomde het weg:.... het
perspectief van zijn huwelijksleven.... de rustige sfeer van vertrouwelijk leven... de
avonden... de lange gezellige avonden.... het altijd te zamen zijn met een vrouw....
met Marie....
***
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Tegelijk met den volontair, die met zijn badientje zwiepte, of hij op de stal van zijn
buitenverblijf toetrad, ging Quint het voordeurgat van het kantoor in.
Hij had geen zin in wauwelen, stapte strak langs den volontair, wiens mond altijd
naar een praatje gaapte, de lange leege huisgang door.
Op 't kantoor viel hij in zijn stoel neer, doodmoe was hij.
Marie had hem tot vlak bij 't kantoor gebracht; voor haar had hij zich weten goed
te houden; zijn moeheid niet getoond. - Vrouwen waren ongetwijfeld van een ander
maaksel; zooals dat meisje van hem tenminste daar tegen kon.... dat stalen zien...
uitzoeken.... passen en dat combineerend verwerken van maten van kleeden,
gordijnstof met maten van ramen, kamers.... een goochelarij in de hersens eenvoudig....
.... En nu weer dit andere huis;.... gelijk had Marie.... beter op 't laatste nippertje
nog af te zien van een heerlijk balcon en een grooten tuin dan in een vochtig huis te
kruipen.... ‘vocht bedierf al je goed.... het kòn niet’.... hij hoorde 't haar nog zeggen,
zooals ze hem weerlegd had toen hij - ja eigenlijk om hàar, - voor 't balcon en den
grooten tuin had gepleit. Wonderlijk zoo'n overleg bij zoo'n jong meisje.... ja een
degelijk meisje.... uitmuntend meisje.... zeldzaam....
‘Hebt u die acte van verkoop al geregistreerd mijnheer?’ vroeg van Balen.
Quint uit zijn suffend soezen weg, of hij tot het werk was aangezet door die vraag,
begon ineens; hij mocht wel wat voortmaken, zei hij zichzelf, 't was druk vandaag.
Maar zijn gedachten dwaalden telkens weer af.
Tjonges, gek idee, dacht hij, vandaag over een week getrouwd! Precies vijf
maanden waren ze dan geëngageerd geweest.
Lang genoeg. Een vervelende toestand: een engagement.
Een voogdijschap van ouders, waar je je niet meer in kon schikken; een beschaming
voor liefdesmomenten, die je voelde, waaraan je dan niet toegeven mocht.... een
conventieovereenkomst, maar die door zijn aanstaande schoonmoeder met al haar
vrijgevochten denkbeelden, vrouwelijk-bekrompen als iets echts werd gevoeld van
verplichte kuischheid enzoovoorts.
Quint met zijn acte klaargekomen, gaf het zware register aan den wachtenden
klerk. Hij keek naar buiten.
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Alweer regen.
Als de lucht dan maar schoon geregend was, als hij op reis ging.
Zijn plezier was toch maar matig.
Dat was iets, dat dat kind maar niet begrijpen kon.... dat hij 't liefst maar dadelijk
met haar getrouwd in een kamer zat.... Heerlijke-rustige winter zou dat worden.
Quint schurkte zijn rug tegen de leuning van zijn kantoorstoel van genot.... 't
eenzame kamerleven, 't zwerven in café's.... dat nam nu een eind.... getrouwd.... toch
nog getrouwd!.... Al was dit dan een ander geluk dan hij zich vroeger gedacht had:....
het heftig begeeren dat zijn jonge jaren had gekend....
.... Een bèter geluk was dit, meende hij.... een vèiliger geluk, deze zekere rust van
een goede verstandhouding met een eenvoudige, vrouw.... een vrouw zonder veel
pretenties, die veel liefs gàf....
De regen tikkelde in vleugen van kwaadaardigheid tegen de ruiten; het dood hout
van de wingerd rilde, de armelijke houtwrongels, de dunne takslierten slingerden
met ied'ren windstoot tegen de muur....
Zoo innerlijk tevreden en goed te moe voelde zich Quint. Voldaan over zijn
huwelijkskeus.
En nog weer vlotte ze aan, die verre liefde, maar in de vale kleur van een
langvoorbijen levenstijd.
Het heftig begeeren, de liefde-kracht was lang in hem weggeleefd, hij kon aan die
liefdesverhouding van toen, nu niet anders terugdenken dan met een geringschatting.
Alleen het verraad ervan was in hem bezonken.
Met teederheid dacht hij nu aan 'n verhaal van Marie, het onbeduidende verhaaltje
dat ze hem met veel omslag en plechtigheid in 't meedeelen, had toevertrouwd....
attenties van iemand die bij hun aan huis kwam, maar die op slot van rekening niet
gemeend bleken geweest;.... goed en - wel, had ze zich zelf beschuldigd.... maar zij
had er toch in gelòofd.... het was al jaren geleden, daarmee moest Leendert zich maar
troosten; daarna was er nooit meer iets geweest.... dan hij: Leendert.
‘Goed kind,’ dacht Quint in zichzelf en een meelij om die ongecompliceerde,
trouwe vrouwtjes-aard van zijn meisje voelde hij vaag.... Als hij eens niet was
gekomen en zij daar maar door had geleefd een doelloos leven voor anderen.... onder
die heerschzuchtige moeder.... huilend soms stilletjes - ook dàt was
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een bekentenis - over een eigen man, waarvoor ze zorgen mocht.
‘Wat een weer, wat een weer,’ kreunde van Balen hardop; alsof hij in 't warme
kantoor persoonlijke last ervan ondervond.
Zijn gedrukt zorgen-leven thuis uitte zich in een gereede meewarigheid als er iets
te beklagen viel.
Quint knikte met instemming.
Ja, 't was bar, het weer.
De wind loeide in dat tuintje of je aan zee stond.
‘Als het....’ begon van Balen met een aanzetting van stem.
Het werd even heel stil in 't kantoor.
Quint voelde, dat er een toespeling moest komen.
‘Als-et vandaag over een week maar wat beter is,’ zei van Balen met vriendelijken
nadruk. In de stilte van 't kantoor leek het, of hij in dat gezegde woordvoerder was.
De surnumerair stootte zijn gewichtige keel-kuch uit, de pen van de klerk stond
stil.
Quint kleurde.
't Was of hij zichzelf het trouwcoupeetje in zag wippen, vlug, schuw.... om de
omstanders, die nooit ontbraken bij zoo'n vertooning....
Of hij de oogen van die toeschouwers al in zijn rug voelde
Want ja.... daar had hij zich om zijn meisje te plezieren maar in geschikt.... in die
malle frats.
In bruidstoilet wou ze trouwen. In de kerk.
Bij háar dominee.
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Feit en droom in de historie.
Een studie naar aanleiding van Anatole France's werk over Jeanne
d'Arc1)
Door Just. Havelaar.
‘Certains, sans doute, s'apercevaient au contraire, qu'elle n'était pas une
femme différente des autres, mais c'étaient des gens qui ne croyaient: à
rien.’
(Dl. II pag. 168.)
Een figuur als Anatole France te leeren kennen heeft voor ons zijn bizondere bekoring.
Op zoek naar geestelijke curiositeiten, in staat zich in veel-soortige
beschavings-vormen terug te vinden, minnaar van kunst, wetenschap en filosofie,
en van Homerus zoo goed als van Verlaine, van Plato zoo goed als van Schopenhauer,
is hij een man geworden, niet van sterk opbouwende kracht, maar zeker van zeldzaam
universeel begrip. Overal heeft hij veel waarheid gevonden en veel bij-geloof:- hij
zèlf staat voor niets meer in.... Overal zag hij groote verwachtingen die tot kleine
resultaten hebben geleid; hij zelf zegt: toch àardig nog iemand te zien die in de
toekomst gelooft.... Hij zelf kijkt maar toe; hij geniet wel in zijn eentje en.... hij
glimlacht! Onwillekeurig vraagt men zich af: hoe is zoo'n man ooit jong geweest?
Hij zelf geeft 't antwoord; steeds hijzelf, want in bijna al zijn boeken is hij-zelf de
sympathieke hoofdfiguur; en ook daar waar het niet is bedoeld!
In ‘Le livre de mon Ami’ vertelt hij, zoo aardig als slechts een ouder mensch
vertellen kàn, die futiele en ontzettende gebeurtenisjes na uit een kleinkinder-leven.
Die zekere toon van weemoed al, die de toon der herinnering is, duidt het boek aan
als een

1) Anatole France: Vie de Jeanne d'Arc. 2 vol. in 8o Ed. Calmann-Levy.
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auto-biografie. Er zijn wel prachtig fijne en diepe en precieze schetsjes bij, maar hoe
bedenkelijk is dat ventje, wat kuiërt-ie stilletjes door het huis en langs de groote
straten van Parijs! Nu en dan worden die fragmentjes dan ook van een akelig-wijze,
redeneerige levenloosheid. Men krijgt dan lust zoo'n neuswijs baasje door elkaar te
rammelen. Zeven jaar en al pedant? en al sceptisch?
Maar dit boek niet alleen geeft ons antwoord op de vraag naar Anatole France's
jonge jaren. In een zijner vroegere romans, ‘Le Crime de Sylvestre Bonnard’ beschrijft
hij het leven van een zeer grijzen, zeer geleerden, zeer minzamen snuffelaar in oude
handschriften. Alle bij-figuren, het 18-jarige meisje, de vurige jongeling, zij blijven
vaag en stereotiep. Maar hoe duidelijk zien we dien Bonnard zelf, dien sympathieken
ouden-heer met zijn artiestieke wetenschappelijkheid, wiens humor filosofie en wiens
filosofie weer humor wordt! In zijn jeugd portretteerde de schrijver zijn eigen
gezicht.... zooals dat na een kwart eeuw worden zou. Wat men liefheeft is men ook
zèlf! Die fijn-ironische en dichterlijke peinzer, die als een toovenaar zoo luchtig met
Ideeën weet te jongleeren, die Anatole France is van zijn leven nooit jong gewèest!
In zijn jonge jaren wist hij niet dwaas te zijn; we zullen straks zien, hoe dit hem
verhindert bewonderenswaardig wijs te worden in den ouderdom.
De dagen der jeugd, die nu eenmaal niet over te springen zijn, voorbij, heeft een
dergelijk menschen-type echter veel vóor. Hij kon, op zijn letterkundige zwerf-tochten,
zooveel kaf van koren onderscheiden, dat alles wat hij schrijft, zooal niet mooi, dan
toch zeker belangwekkend zal zijn. Hij is er nooit geheel nàast. Hij geeft zich nooit
en te nimmer bloot. Niets zou hem afschuwelijker lijken, dan een mal figuur te
slaan.... Hoor zijn ingehouden, hijgerig-benauwden lach waar hij (in ‘Le jardin
d'Epicure’ geloof ik) Zola's dubbelen flater even aanhaalt: ‘Ik ben maar een man van
wetenschap....’ Hij is iemand van goede manieren. Hij uit zich in dien eigenaardig
vlotten, lichten en puntigen betoog-stijl, die bekend staat als ‘echt-Fransch’, den stijl
van een La Bruyère b.v. Maar vooral: hij heeft de gave van den glimlach. Hierin uit
zich zijn poëzie, zijn al-verzoenend levensbegrip: de glimlach, die de pedanterie
beminnelijk maakt, de geleerdheid vermenschelijkt, het ongeloof verontschuldigt,
die ons den twijfel, dien doods-vijand van
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het leven, net doet vergeten als we er boos om konden worden. Ja, meer dan de overal
door-flitsende ironie, lijkt mij die goedaardige humor het wezen te zijn van dezen,
zoo eigenaardig-fascineerenden auteur.
Of iemand, die nooit jong is geweest en veel glimlacht, tot breeder werk kan
komen, lijkt zeker twijfelachtig. Maar dat juist hij, de veel-belezene, niet rusten zou
voor een monumentaler geschrift te hebben nagelaten, is duidelijk, we zouden bijna
zeggen: is vergeeflijk. Even duidelijk, misschien wat minder vergeeflijk, is dat hij,
geestes-antiquair, zijn grootheid zocht te uiten in de zuivere historie. En toch vind
ik iets treffends in die energie, welke hem zooveel zelf-overwinning moet hebben
gekost. Zijn zoo speelsche verbeelding, zijn fijne tact van vertellen, ach, tot die poëzie
van den glimlach zelf, had hij af te zweren, of althans diep te onderwerpen aan de
kracht van 't historische feit. Hij deed 't; hij deed 't zelfs met een ijver die, naar ik
hoop aan te toonen, de geschiedenis zelf tot schade werd.
Heel zijn werkzaam leven door heeft France geknibbeld met die hem verlokkende
en weer afstootende historie. 't Is als voelde hij tòch noodlottig doorheen te moeten,
in weerwil van zijn zwieriger neigingen. Reeds in ‘Sylvestre Bonnard’ lezen we het
volgend dialoogje:
‘“C'est un livre historique, me dit-il en souriant, un livre d'histoire véritable.”
‘“En ce cas, répondis-je, il est très ennuyeux. Car les livres d'histoire qui ne mentent
pas sont fort maussades. J'écris moi-même de véridiques....”’.
Later schreef hij zijn geestig-bizarre ‘Histoire contemporaine’, ‘Monsieur Bergeret
à Paris’ o.a. En bij zijn laatste, nog weer nà de ‘Jeanne d'Arc’ verschenen boek1), dat
een persiflage wil zijn der wereldgeschiedenis, gaf hij als voorrede een fantasie van
den historicus, klein, krom en geel-geworden ventje, dat, gevangen in zijn studeer-cel,
door een onvoorzichtige beweging van zijn nieuwsgierigen bezoeker, bedolven raakt
en sterft onder de plotseling van alle wanden neer-ruischenden, neer-ritselenden
stortvloed zijner eens zoo ijverig verzamelde en geclassificeerde documenten. Neen
wer-

1) L'Ile des Pingouins.
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kelijk, de naargeestigste zedemeesters hebben gelijk: men kan niet straffeloos spotten!
Men kan althans moeielijk inniger verwantschap toonen met wat dan ook, dan juist
door daar telkens op te smalen!
De waarde, de ideeële schoonheid der wetenschap toont zich eigenaardig in de vrees
van bijna al haar adepten voor 't idee, dat hun werk van practisch nut zou moeten
zijn. Niets is verkwikkelijker, dan de stille verontwaardiging te zien verschijnen op
't gelaat van den man der wetenschap, wanneer men zoo vrij is hem argeloos te vragen
in hoe ver hij hoopt met al zijn eenzame moeite het menschelijk geluk te kunnen
vermeerderen of ondersteunen. Toch bestaat elke wetenschap (de sterre-kunde
inkluis!) juist alleen in dat verborgen nut. Toch bestaat de wetenschap om de toekomst
alleen. In zoover zou Geschiedenis, die wetenschap van 't verleden, ons wel eens wat
verdacht kunnen lijken. Geschiedenis werkt remmend. Geschiedenis schakelt ons
vast aan lang vergeten toestanden, bedaart onze illusie, tempert onze voortvarende
kracht, brengt ons van de actie in de reflexie. En was 't niet, dat we voelen die
terug-werking hard noodig te hebben, hard noodig te hebben 't genereus besef dat
ook vóor ons menschen leefden in hoofdzaak zoo zielig gelijk aan ons, hard noodig
te hebben een overzichtelijk begrip van ons eigen blinde doen, we zouden allicht
geneigd zijn alle geschiedenisboeken tot den brandstapel te doemen.
De historicus preekt voorzichtigheid. Waar de kunstenaar ons zegt ruim lief te
hebben 't hedendaagsch-eeuwige zijn, waar de hervormer ons rusteloos vooruitjaagt,
alles in ons aanwakkerend wat moedig is en strijdvaardig.... daar kijkt de
geschiedkundige ons medelijdend aan, zegt hij ons zachtjes: ga verder, maar niet te
ver! Hij toont ons hoe telkens hetzelfde en telkens zooveel is gehoopt, waarvan
telkens zoo weinig terecht kwam; hij bewijst ons, dat alle verandering zoo oneindig
langzaam tot stand kwam en zàl komen; hij bouwt ons een enkele helden-figuur op,
maar om daarna met gezag van feiten te constateeren hoe weinig ten slotte ook deze
enkeling richting heeft kunnen geven aan dien onverzettelijken en langzaam
voortvloeienden stroom, dien we naief en plechtig noemen: samenloop der
omstandigheden.
Maar hij heeft meer te doen: wie een zelf-ervaren gebeurtenis wil vertellen, voelt
onmiddellijk hoe lastig het is dat gebeurde
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geheel juist weer te geven. De enkele feiten vermelden niet ons bewogen gemoed
als integreerend deel vàn 't gebeurde. De biecht alleen van wat leefde in ons hart,
ontwringt zich te zwierig aan de klem der objectieve waarheid, is onduidelijk,
onbegrensd, wordt fantasie. En het lijkt me een feit, een verrukkelijk feit, dat wij alle
historische helden vanzelf in hun wel vage, maar ook grootalgemeene omtrekken
gaan zien, dat we ze zien leven in de Droomwereld der legende. Hadden we Alva en
den Zwijger in levenden lijve gekend, we zouden ons allicht nog eens bedenken,
voor hen met een enkele lijn te karakteriseeren, we zouden den éen niet zoo
schandelijk, den ander niet zoo heilig vinden, ze niet zoo mooikarakter-vol vinden,
ze zeker niet zoo vast als bronzen beelden voor ons zien. Wij leven als kinderen: in
sprookjes! De Roem en de Fabel zijn nauw-verwante machten en groote kunstenaars!
En geen wetenschap ter wereld zal ons ooit dat mooi geluk ontnemen. Want kunnen
wij éen legende niet gerust meer na-vertellen, wij maken er tien andere voor in ruil!
Gelooven en vereeren is ons zoo noodig als zonneschijn voor de bloemen.
Intusschen: het schoolmeesters-vak is respectabel en nuttig. En evenals in de kunst
telkens een oorspronkelijk denkend mensch optreedt om ons te toonen, dat die gehate
of beminde figuur toch nog wel wat anders was, dan wij ons naïevelijk verbeelden,
zoo ook tracht de eerlijke geschiedschrijver een al te fantastisch uitgegroeid verhaal
binnen de grenzen der feitelijke waarheid terug te dringen, in de onbewuste hoop,
dat zoo'n evenwichts-herstel per slot nuttig zal zijn, dat zoo'n bedaarde waarheid
misschien nog belangwekkender zal blijken dan de meest romantische fantasie der
eeuwen, in de overtuiging vooral dat, om de klippen van scepticisme te ontzeilen,
wij-zelf toch vooral dienen te gelóoven in de wezenlijkheid van onzen droom.
Beurtelings wordt de geschiedenis gebruikt door den Dichter, den Priester, den
Socialen Hervormer en den Wijsgeer. Maar elk van hen wil overtuigd zijn zich niet
aan een mooie leugen te wijden. En alleen door 't eerbiedige werk van den
scherp-wetenschappelijken historicus is hun streven mogelijk gemaakt.
Bijna pijnlijk echter doet 't aan, een man van wijsgeerigen en dichterlijken aanleg,
een droomachtig levend mensch, een boek te zien schrijven, dat zeker gewetensvol
is, uitvoerig en zoo objectief als ons, geboren politici slechts mogelijk is, maar dat
in hoofdzaak toch
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mooi compilatie-werk blijft1). - De groot-rechtvaardige geschiedschrijver zal
wetenschappelijk en artistiek beide moeten zijn. Hij zal met den wetenschappelijke
gemeen hebben die dapper-onderdanige aanvaarding van èlk feit, èlke waarheid, in
tegenstelling tot den kunstenaar, die van nature juist ziftend te werk gaat, die wegdenkt
wat hem hindert. Maar aan den anderen kant zal hij gevoel hebben voor taal, d.i.
voor uitdrukkings-kracht, zal hij de schoonheid zoeken der evenwichtigheid, der
verhouding, en zal hij intuïtie en fantasie genoeg hebben om uit de dorre feiten de
ziel van mensch of tijd weder op te bouwen. Is er dan ook niet nauw verband tusschen
den psychologischen roman en 't geschiedenis-boek? Wie dit betwijfelt kan de
biografie als brug tusschen beide in zetten2).
De geheel-objectieve geschiedkunde bestaat niet. Stel, men moet de verklaring
geven van eenig feit, neen: men moet dat feit eenvoudig mededeelen... en in de wijze
waarop dit gedaan wordt geeft de schrijver niet anders, kàn hij niet anders geven,
dan zijn eigen, persoonlijk begrip, dat de uiting is van zijn diepste levensaanvoeling.
De éen zal zeggen: Jeanne d'Arc hoorde in haar jeugd stemmen, die haar maanden
het land uit de vijandelijke overmacht te bevrijden en den koning ter inwijding naar
Reims te voeren. Een ander zegt: ze méende die stemmen te hooren; een derde: ze
wendde vóor stemmen te hooren. En ìets móet gezegd!
Wij willen waarheid. Maar wij wèten de waarheid niet. Wij vervormen haar, elk
weer anders, elk naar de macht, de inzichtsdiepte en den aard van zijn innerlijk
bestaan.
Zoo ooit een historische helden-figuur aanleiding gaf tot de vorming eener schoone
legende, dan is het die van 't boerenmeisje dat, opgewekt door goddelijke vizioenen,
haar ouders verliet, den Dauphin zijn plicht voorhield, om dan zelf, aan het hoofd
der weer dapper geworden troepen, den vijand van stad tot stad te verjagen, den nog
nooit ingewijden prins triomfantelijk ter kroning

1) Naar ik sedert vernam heeft Chesterton aangetoond dat de betrouwbaarheid van France's
arbeid nog al te wenschen overlaat.
2) Flaubert b.v., bouwer van aaneengesloten geheelen, koel beschouwer van 't leven, hij met
zijn scrupuleus respect voor 't concrete feit en voor den lokalen toestand, met zijn nuchtere
en doordringende psychologie, met zijn schitterende verbeelding, Flaubert, als hij gewild
had, ware allicht een superieur geschiedschrijver geweest.
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naar 't heroverde Reims te voeren, tot ze, door diens onoverwinnelijke laksheid tot
niets-doen genoopt, aan 't hoofd van een feodaal troepje roekeloos het vijandelijk
leger bestormt, gevangen genomen wordt en eindelijk den martelaarsdood sterft. Het
lijkt te wonderlijk om waar te zijn. En in alle tijden is aan Jeanne d'Arc's grootheid
getwijfeld. Echter heeft men over haar zooveel nauwkeurige mededeelingen, dat
men in zekeren zin meer van haar af kan weten, dan van Keizer Wilhelm II of welk
anderen beroemden tijdgenoot ook. En hoe meer we 't alles weten en begrijpen, des
te grooter wordt onze verbazing.
Maar de verbazing is bij uitstek subjectief! Anatole France b.v., na eindelooze
studie, heeft een in mooi-koelen toon gehouden, uit twee zware deelen bestaand werk
voltooid, dat duidelijk betoogt: een dapper en typisch meisje wàs die Jeanne, en alles
wat ge van haar weet is ook wel wáar.... maar daarom hoeft ze nog volstrekt niet zoo
buitengewoon te zijn. Ach, ook dat eigenaardig moderne plezier in de secure
kleineering, is en blijft iets bizonder subjectiefs....
Anatole France heeft twee dingen gedaan: Jeanne d'Arc beschreven en den tijd
waarin zij leefde. Neen, hij deed meer: hij zette Jeanne d'Arc midden in haren tijd.
De vernieuwde belangstelling voor de middeleeuwen is een eigenaardig fenomeen
in onze nuchter-positieve eeuw1). Maar wat weten we van die middeleeuwen af? Wij,
de leeken n.l., wij kennen het werk der Vlaamsche en Duitsche primitieven; wij
kennende kerken van romaanschen en gothischen stijl, waartusschen, naar Huysmans'
uitdrukking, als het verschil is van 't oude en nieuwe testament; wij kennen de
kasteelen, de somber-grijze burchten, soms nog gaaf, met heel de zware pracht van
torens, vesting-muren, nauwe poorten en geheimzinnige omgangen, maar meestal
in verbrokkelden bouwval en als saamgegroeid met de rots, waaruit ze verrijzen; wij
kennen enkele burger-huizen in steen en hout; tamelijk wat gebruiks-kunst; wij
kennen een beetje gedichten, ‘spelen’ en godsdienstige geschriften uìt - en wat
moderne literatuur óver dien tijd. - Het beste, n.l. de resultaten van gepraat en
gefantaseer van vrinden-onder-

1) Met ‘middeleeuwen’ worden meestal de allerlaatste jaren van dat tijdperk bedoeld, de laatste
bloei net voor de renaissance als een krachtig-bruisende stroom de westelijke landen van
Europa overgolfde. De tijd der kruistochten, toen het Katholicisme veel forscher en schooner
heerschte dan in de eeuw die Husz tot opstand bracht, vindt veel flauwer bewondering.
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elkaar, nu liever dáar gelaten, kunnen wij er dus toch nog genoeg van beseffen: het
maatschappelijk en godsdienstig leven voor zoover dit zich in de vormen der
architectuur, schilder-kunst, gebruiks-kunst en literatuur uitsprak; dus: voor zoover
het zich tot ‘schoonheid’ kristalliseerde. Volgens de nu algemeene opvatting zou van
alles alleen de schoone abstractie het wezenlijke zijn. Dit is een gedachte zóo
verleidelijk, dat we heel licht bereid zijn er ons aan over te geven. En toch: niets is
onwezenlijker! Wij, die bedaard denken aan ‘Sainte Marguerite’, voelen ook nooit
Jeanne d'Arc's ontroering na als deze heilige haar verschijnt, noch de diepte van haar
smart als ze beseft door haar verlaten te zijn; net zoo min als wij, die niet vóor alles
asceet willen zijn, een schilderij van Memlinck ooit meer geheel en àl zullen zien.
Laten we toch eerlijk blijven, wij die roemen op onze eerlijkheid als op onze grootste
deugd. En bovendien, wanneer wij eens stilletjes nagaan de meening van ons eigen
bestaan... wie durft beweren, dat alleen de gevoelens die in hem ruischen een
heerlijken avond aan zee, zijn eigenlijk leven vormen, en niet evengoed de flauwheid,
de valschheid, de kleingeestige haat, die in den omgang met menschen, gedurende
den roezigen dag, woekeren in zijn hart? Het is wel een lokkendmooie droom, dat
alleen de schoonheid essentieel zou zijn, maar wie in ernst er naar leven wilde, zou
noodzakelijk een huichelaar, een decadent, een bang mensch moeten worden. En er
zìjn er die het willen, en dat wórden ook.... slachtoffers! Laten we ons met heel onze
ziel verdiepen in de middeleeuwsche kunst, laten we niet ophouden te hopen dat
weer opnieuw een diep-krachtig geloof orde zal brengen in onze verwilderde wereld....
maar vergeten we niet, dat de toekomst toch nog altijd heel anders zal zijn, dan welk
schoon verleden ook!
Anatole France toont ons van de middeleeuwsche mystiek heel weinig, voor zijn
doel zelfs veel te weinig; maar wel wijst hij ons het maatschappelijk, het krijgs- en
kerkelijk leven van Jeanne d'Arc's omgeving. Beschrijft hij ons de
volkeren-beheerschende eenheid van godsdienst, die, trots alle oorlogen, ‘faisait de
l'Europe une république spirituelle n'ayant qu'une doctrine et qu'une langue et qui se
gouvernait par les Conciles’... hij laat er op volgen: ‘Rien n'était alors plus méprisable
et plus odieux qu'une idée singulière’1).

1) Dl. I pag. 447.
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Dat de pracht der kathedraals, de diepte van 't 13e en 14e eeuwsch gemoedsleven óok
een gevolg is van die eenheid, zegt hij ons niet. Trouwens, de figuur-zelf van Jeanne
d'Arc was toen mogelijk, zou 't nu niet meer zijn. Zij wordt gedragen door 't geloof
van hen, die òm haar staan, 't geloof in haar heilige zending, waardoor het leger onder
haar bevel doet, wat geen veldheer, hoe krachtig, ervan gedaan krijgen kon; terwijl,
aan den anderen kant, de Engelschen, door diezelfde religieuse suggestie, als lam
geslagen worden bij haar nadering. 't Is of we den schrijver, met professorale
beminnelijkheid, hooren meesmuilen: ‘'n typische tijd... nòg wat maller dan de onze!’
- ‘En ce temps-l'à Dieu se faisait beaucoup craindre’1), zegt hij lakoniek-weg. ‘Rien
plus méprisable qu'une idée singulière....’ De dagen der hooge Maria-vereering waren
voorbij. Christus scheen zoo ongeveer vergeten... En God werd meer gevreesd dan
verheerlijkt.
Het is mij onmogelijk hier in te gaan op de tallooze trekjes en feitjes waaruit de
innerlijke voosheid van 't laat-middeleeuwsche geestes-leven blijkt, naast veel, dat
toen grootscher was dan nu. Ik noem maar even het officieel aanvaarde medelijden
met wie in zonde was vervallen, (het woord ‘pitié’ beteekende toen immers nog
‘deernis’ en ‘schande’ tegelijk) medelijden, dat zeker bij de inquisitie wel eens een
zonderling karakter aannam, zich uitend door wreedheid en opzettelijk bedrog, maar
dat er in zich zelf niet minder echt om was.
Daareven zei ik al met een enkel woord, dat Jeanne d'Arc in dit boek niet wordt
beschreven buiten, niet boven, maar midden in, maar nauw verbonden mèt haren
tijd. En Anatole France gaat hierin zoover, dat hij zich voortdurend beijvert aan te
toonen hoe niet zij, maar de omstandigheden, maar de groote tijds-machten over den
loop der dingen beslisten2). Dit betoog vangt al aan bij de beschrijving harer jeugd.
Zij, kind van 13 jaar, hoorde stemmen,

1) Dl. I pag. 135.
2) Waar de macht-hebbenden zelden Jeanne's feitelijken raad opvolgen, waar zij meer als
talisman in den strijd vooraan gaat, schijnt de schrijver zelf in voortdurende verbazing dat
zij tòch haar rol zoo grootsch weet uit te spelen en toch, als bij toeval, alles gebeurt zooals
zij 't aangeeft: wonderbaarlijk! Het doet even denken aan de aardige verwondering van een
fietser, die, dwars door de roezige stad, door 't gewoel van rijtuigen, trams en auto's sturend,
elk moment vreest omvergereden te worden of tusschen twee wagens beklemd te raken, en
die toch telkens ‘net op 't nippertje’ 't leven er afbrengt!
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meent ge, stemmen in den tuin van haar ouderlijk huis, bij 't droomerig luiden van
de dorpsklok? Ze was in zulk een staat van vervoering, dat ze telkens de stemmen
hoorde der door haar meest vereerde heiligen? Hoe naïef! Neen, maar de priesters,
die haar moed kenden, die in dit geval voor ‘une idée singulière’ al bizonder weinig
minachting toonden, bootsten die stemmen na, stonden verstopt achter de kerk,
fluisterden haar vier jaar lang de woorden toe, die haar eindelijk zullen doen optrekken
naar haar koning, ‘le gentil Dauphin’1). Hoe naïef, zeggen wij op onze beurt, hoe
naïef kan zoo een geleerde man nog zijn! Het eigenaardig nadeel van zulk een
bedaarde slimmigheid blijft niet uit. Na de bevrijding van Orleans klaagt Jeanne den
Koning dat zijn veldheeren haar zoo weinig vertrouwen. Ze getuigt: ‘Mon oraison
faite, aussitôt j'entends une voix qui me dit: Fille de Dieu, va! Et à l'entendre j'ai
grand’ joie. Et même je voudrais toujours rester en cet état’2). En die haar hoorden
verwonderden zich over den verrukkelijken glans, die toen in haar oogen straalde.
De hypothese, dat de priesters van Domremy haar bij alle omzwervingen heimelijk
volgen, zich in elke kerk, waar ze de mis bijwoont, schuilhouden om haar de
zendingswoorden toe te fluisteren, is moeielijk vol te houden. Dus zegt France: ‘cet
air de ravissement, dont s'émerveillait monseigneur le Bâtard, ce n'était pas une
extase, c'était l'imitation d'une extase’... etc. Na zulke brutale uitspraken verwacht
men eenige motiveering. Maar vergeefs!
Nu dienen wij twee mogelijkheden te stellen: òf Jeanne was een puur-egoïste en
wild-eerzuchtige veroveraarster, een soort vrouwelijke Napoleon, iemand die een
gecompliceerd stelsel van list, intrigue en comedie-spel voor de realiseering harer
plannen noodig had - òf ze was waarlijk het hartstochtelijk-vrome, het extatische
meisje, dat in haar visioenen en goddelijke roeping heeft geloofd, even vast als wij
gelooven in de wezenlijkheid van ons lijf. En tusschen deze twee veronderstellingen
is elk compromis eenvoudig onbestaanbaar.
In Jeanne d'Arc de avonturierster te zien, zou zelfs een XXste eeuwsch erudiet te
zwaar vallen: haar telkens blijkende goede-trouw, haar prachtige, eerlijke eenvoud,
haar grootmoedigheid weerspreken eiken wereldsch-eerzuchtigen zin. Vóor de
inwijding te Reims zegt

1) Dl. I pag. 52.
2) Dl. I pag. 391.
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ze den koning, dat een engel in de groote kathedraal zal dalen om hem een
hemels-heerlijke kroon op 't hoofd te drukken. Ze wordt natuurlijk in haar
verwachtingen teleurgesteld. Maar hoe ondenkbaar dom ware 't van haar geweest
zulk een voorspelling te wagen, indien zij zelf de verwerkelijking een onmogelijkheid
wist. Anatole France, die zoo'n plezier heeft in haar bezonnenheid, zou trouwens de
eerste zijn om 't in te zien. En voortdurend in dit boek herkennen we dan ook dien
twijfel bij hem, die niet recht in haar gelooven wìl en toch wel móet. ‘La petite Sainte’
noemt hij haar bij voorkeur met die grootvaderlijke sentimentaliteit, waaraan de
ironie niet vreemd meer is. 't Lijkt, of hij tracht te gehoorzamen aan den wensch van
't publiek, dat haar min of meer als een ‘heilige’ voelt. En die overal weerkeerende
zorg haar toch te geven, wat haar krachtens de traditie, zelfs krachtens het pauselijk
besluit van verleden jaar toekomt, kan zijn ongeloof slechts aanwakkeren. Men ziet
dikwijls bij niet moedige, maar brave twijfelaars dien zonderlingen ijver zich
schijnbaar aan de officiëele meening te onderwerpen. De grove menigte is
gerust-gesteld en de scepticus zelf geniet te fijner zijn innerlijken spot. Wie beter
dan een Anatole France kent en proeft alle schakeeringen van 't contrast?
Bij haar latere zwerf-tochten, toen de apathieke vorst naliet zijn leger van 't noodige
voedsel te voorzien, vertelt haar een soldaat bij wijze van grapje, dat 't vleesch,
waarvan ze eet, gestolen is. In een vlaag van woede slaat ze den berichtgever in 't
gezicht, waarschijnlijk dunkt me, daar haar diep geworteld rechtsbesef plotseling in
botsing komt met 't verstandelijk overleg dat 't leger wel genòodzaakt is te leven van
buit. De heer France merkt simpeltjes aan: ‘Les saintes ont de ces emportements’1).
Als weer later, nog een God-geroepene zich als bevrijdster van Frankrijk aanmeldt,
kan Jeanne niet in haar oprechtheid gelooven. ‘Retournez à votre mari faire votre
ménage et nourrir vos enfants’,2) raadt ze aan. ‘Les disputes des saintes sont très âpres
d'ordinaire’ glimlacht France, hoewel hij toegeeft, dat de inspiraties dezer tweede
‘Fille de Dieu’ waren ‘ni très hautes, ni très ordonnées, ni très profondes’ en hoewel
straks ook blijkt, dat ze vrijwel was wat we noemen: ‘een dom geëxalteerde juffer.’
Neen waarachtig, had Anatole France niet zoo stakkerig zijn best gedaan in Jeanne
d'Arc de

1) Dl. II, pag. 57.
2) Dl. II, pag. 100.
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traditioneel passielooze heilige te zien, had hij volstaan haar te toonen als het
geloovige, hartstochtelijke en nobele kind dat ze was, allicht had zijn werk gewonnen
aan kracht, zeker waren we gespaard gebleven voor dien benauwden, dien laffen
lach van een modernen grijsaard.
Hij beschouwt haar, zeide ik, in nauw verband met haar omgeving. Hij toont aan
hoe, bij de verdeeldheid van 't land, ook de katholieke, de algemeen-geheeten kerk,
in twee partijen uitéen viel1), hoe politiek en godsdienst niet meer te scheiden bleken,
zoodat er Fransch- en Engelsch-gezinde heiligen waren, bijna zouden we zeggen:
zoodat er een Fransche en Engelsche God bestond. Hij verklaart, hoe de
konings-gezinde priesters de herderin van Domremy voor hun nationaal geworden
kerk noodig hadden, hoe de veldheeren nauwelijks luisterden naar haar geïnspireerden
raad, meer vertrouwend op 't krijgskundig beleid van hen zelf, dan op dat der heilige
Marguerite, hoe ze haar gebruikten als ‘porte bonheur’, als levend vaandel, waarin
het krijgsvolk blindelings geloofde en dat den vijand schrik aanjoeg - maar hij is er
zoo telkens op uit de kalm-koude berekening der meeste gezaghebbenden psychisch
te verklaren, dat we wel eens zouden vergeten hoe ten slotte een Jeanne d'Arc nog
van een hooger bestaans-recht is, hoe ver zij uitstond boven de priesters, krijgslieden
en burgers die in haar geloofden, maar haar slecht konden vertrouwen, en hoe zij 't
ten slotte was, die door de kracht harer overtuiging, het leger in actie bracht en hield.
Haar nooitrustende ijver, haar behoefte brieven te dicteeren, welke de Engelschen
tot overgave moeten nopen vóór de bloedige slag begint, haar dreigen en smeeken,
't krijgt alles door des schrijvers bitterminzame toespelingen iets lichtelijk belachelijks
van overbodigheid. 't Is of we, in een familie-catastrophe, een der kinderen heftig
zien ageeren, waarschuwen en klagen. Men laat dat baasje zijn gang gaan, men heeft
geen tijd hem tot zwijgen te brengen, een enkele goedhartige oom vindt dien ijver
bijna aardig.... maar niemand die er ernstig aan denkt de bedreigingen van zoo'n
druktemakertje ook maar even te overwegen....
En toch, als we eenmaal de natuur van dit boeren-meisje hebben gevoeld, krijgt
haar geestdriftige daden-drang een zoo subliem karakter, dat we waarachtig het
lachen wel laten.

1) Dl. II, pag. 304.
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In welk maatschappelijk verval was het groote Frankrijk geraakt! De boeren voelden
zich zoo bedreigd, dat ze hun bedrijf er aan gaven, in menigten zich bij 't leger
voegend om soldaat te worden1), 't eenig ambacht dat nog een levens-mogelijkheid
aanbood, terwijl toch zeker elke boer, die de spâ ruilde voor 't zwaard, zijn zoo
gehavende land nog erger verarmde. En naderde een krijgsmacht, de nog thuis
gebleven landlui sneden hun koren af, groen als 't was, liever dan 't vernield te zien
door de bandeloos geworden benden2). De stedelingen voelden zich heen en weer
geslingerd tusschen de twee, beurtelings dreigende lands-partijen. In dollen angst
betuigden ze telkens slaafsche onderdanigheid, gaven ze geld en goud aan den vorst,
wiens leger vóor hun muren stond3). Elk bedrijf was verlamd. Een vaderland ontbrak.
De burcht-heeren regeerden, elk voor zich, met verwilderde kracht. Zooveel kasteelen,
zooveel rijkjes. Hoe 't volk werd uitgezogen en gemarteld door zijn eigen, boven de
wet geplaatste heeren, hoe deze wreed werden uit plezier om wreed te zijn, wij krijgen
er de walgelijkste beschrijving van te lezen4), die te griezeliger aandoet, daar de
schrijver ook hier zijn gratievollen verteltrant niet verliest. (Welk een verschil met
de zooveel zedelijker verschrikking van Huysmans' ‘Là-Bas’, waarin Gilles de Rais
wordt beschreven, eens de ridderlijke vereerder van Jeanne d'Arc, die later berucht
zou worden door zijn kindermoorden, om eindelijk als de legendarische
‘Blauw-Baard’ tot in ònze prentenboeken en baker-hoofden te blijven rondspoken.)
Wie eenig aanzien had, kon, op 't los gerucht van een gesproken woord, een mindere
in stand op den brandstapel brengen5). De bisschop van Reims stal het zilver, dat de
koning bij zijn inwijding aan de kathedraal had geschonken6). En wat niet meer!
France geeft een uitgebreide verzameling feiten, die de verslapte zedeloosheid van
't 15o eeuwsch Frankrijk typeeren. Maar 't eenige nut van zoo'n opsomming: zuiver
en groot de figuur van Jeanne d'Arc uit dezen duisteren chaös op te laten rijzen, hij
maakt er bescheidelijk niet 't minste gebruik van....
Wat moet het dan toch voor een meisje gewéest zijn, opgegroeid onder de boeren,
die van den toestand niet anders begrepen, dan dat roovers en soldaten plunderend
het land doorkruisten? Niemand had eenig besef meer van nationaliteit. Het rijk lag
versnipperd

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

Dl. I, p. 460.
Dl. II, pag. 55 en 57.
Dl. II, pag. 11, 12, 13.
Dl. II, p. 14, 15.
Dl. II, pag. 103.
Dl. I, pag. 527.
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en vernield. Hoe kwam Jeanne aan haar hooge opvatting van patriotisme, aan haar
liefde voor de monarchie ten koste van 't feodaal beginsel? Frankrijk zelf was, naar
men weet, verdeeld in twee partijen: de Armagnacs, trouw aan Karel VII, en de
Bourgondiërs, die met blijdschap de Engelsche legermacht op zagen rukken. Hoe
kwam 't dat Jeanne, vurig aanhangster der koningspartij, nooit de totale onderwerping,
de vernietiging der Bourgondiërs heeft gewild, maar duidelijk een weer tot verzoening
en eenheid gebracht rijk voor oogen had? Waarom verlangde ze, als schapenhoedster
reeds, zoo vurig den koning gekroond te zien, dien koning, verstopt in zijn
reusachtigen burcht van Chinon? Hoe is 't verklaarbaar, dat de alles door-filterende
geest van depravatie haar gemoed, ook onder 't ruwste krijgs-bestaan, geen oogenblik
heeft vergiftigd? dat zij, impressionabel en geheel onwetend meisje, na zooveel
desillusies nog steeds met den zelfden hartstocht haar leger rein van zeden en tot een
Gods-leger heeft willen maken, en ook telkens maken kòn? dat ze dien leelijken en
laffen koning tot in de uiterste benardheid van 't proces heeft geëerd en lief gehad?1)
De moeite, die Anatole France zich geeft haar als eenvoudig en vrij gewoon meisje
voor te stellen, wekt ons wrevelig ongeduld maar op, daar we nu eerst recht niets
meer van haar wezen begrijpen.
O, ik herinner me wel stille, mooie gedeelten in dit boek, stil van toewijding. Wat
leeft ze heerlijk op in haar moedigen aanval te Orleans. ‘Elle fit mieux que les autres,
non qu'elle en sûlt d'avantage; elle en savait moms. Mais elle avait plus grand coeur’2).
En verder, na afloop van 't gevecht: ‘Elle avait tout fait, puisque sans elle on n'aurait
rien fait’. Ik herinner me kalme, zacht bewogen passages, zelfs als verteld wordt van
haar schreiende ontroering in de donkere kerken, waar zij de rust en het geluk vond,
die haar in het ontzaglijk zware krijgs-leven zoo ontbraken, of als haar uitbarstend
medelijden wordt beschreven, dat haar groote hart vervulde, ook midden onder 't
gevecht. Na de afschuwelijke slachting bij Patay, waarin honderden Engelschen
werden afge-

1) Als haar rechter, Maître Guillaume, herhaaldelijk den koning belastert, roept zij eindelijk
hartstochtelijk uit: ‘Par ma foi, messire, révérence gardée, je vous ose bien dire et jurer, sous
peine de ma vie, que c'est le plus noble chrétien de tous les chrétiens, et qui le mieux aime
la foi et l'Eglise, et n'est point tel que vous dites.’
2) Dl. I, pag. 335.
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maakt, komt Jeanne eindelijk, te laat gewaarschuwd, op het slagveld. Ze stijgt van
haar paard, neemt een gewonden Engelschman de biecht af en, zijn hoofd
ondersteunend, spreekt ze hem zachtjes woorden van troost toe: ‘Voilà la part qu'elle
prit à la bataille de Patay. Ce fut celle d'une sainte fille’1). En prachtig is haar rustige,
moedige houding weergegeven gedurende 't folter-proces. Maar kon hij anders doen,
waar we telkens woordelijk weten wat ze heeft gezegd? Een treurig individu, die dit
alles anders dan als iets prachtigs hadde gevoeld! Doch hoeveel keer, daar tegenover,
glipt hij groote momenten gedachteloos voorbij, bedolven als hij is onder een vracht
van documenten (precies als de in ‘l'Isle des Pingouins’ bespotte históricus),
documenten die veel merkwaardigs melden, maar de aandacht afleiden en de
verhouding verbreken. Wat hooren we veel over bij-personen, die bitter weinig met
Jeanne d'Arc hebben uit te staan, maar van wie nu eenmaal dit alles bekend is
gebleven; terwijl zelfs de figuur van den koning zeer vaag voor onze verbeelding
blijft. Bij de eerste ontmoeting tusschen hem en Jeanne, wordt ons wel zijn gehavend
uiterlijk beschreven, maar verder? Was hij de Lodewijk XVI waarvoor wij, het
publiek, hem houden? Hoe is haar vereering begrijpelijk? (Sommige
geschiedschrijvers willen trouwens niet veel kwaad van hem hooren). Maar France's
talent is meer filosofeerend, dan rijk- en sterk-beeldend2).
En wat hadden we graag de acht groote bladzijden gemist waarin de ‘Seigneur de
l'Ours’ bemijmerd wordt, alleen daar Jeanne hem, krijgsgevangene van den vijand,
graag uitgewisseld had.3)
Wat is ons de pijnlijk-nauwkeurige beschrijving van alle torens die Orleans telt,
van de pleintjes en straatjes die Orleans bevat (relaas, dat maar voor een miniatuur
gedeelte met den bevrijdingsstrijd te maken heeft en dat daarenboven door het
uitslaand kaartje vrij overbodig wordt) waar we, ruim 180 pag. verder, heel terloops
de beschrijving krijgen, hoe Jeanne, gezeten op haar witte paard, voorafgegaan door
eveneens schimmels berijdende herauten en gevolgd door den langen stoet van
edellieden en soldaten, 's nachts en in groote stilte de benarde stad binnen trekt.
Eindelijk

1) Dl. I, Pag. 440.
2) De schitterende, bijna forsche roman ‘Le Lys Rouge’ was mij helaas onder 't schrijven dezer
studie nog onbekend.
3) Dl. II, pag. 143-151.
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zou ze haar grooten droom tot werkelijkheid maken! Welk een visioen-mooi tafreel
opent zich aan onzen geest bij deze tooverachtige intrede in de stad, waar ze bij dag
nog niet mocht verschijnen uit vrees voor de geestdrift der hunkerende stedelingen!
Wat een wereld van ontroering moet toen het zoo ontvankelijke kind hebben
beheerscht! En niet alleen toont de schrijver ons, in plaats van een picturaal beeld,
slechts een catalogus, vermeldende namen en nog eens namen.... maar zelfs onthoudt
hij ons de minste toespeling op de plechtigheid van 't moment, op den
gemoedstoestand der 17-jarige heldin zelf. Men zal mij toewerpen: sinds in geen
enkel document daarvan gerept wordt, moet ook de geschiedschrijver elke fantasie
vermijden. Maar wanneer ik uit den tóon van zoo'n passage, uit de psychische
eigenschappen van den stijl zelf, niet de grootschheid der gebeurtenis voel, dan lijkt
mij dat, ook geschiedkundig, onjuist. Veel kleine waarheden verstikken éen groote,
zoodat het eindresultaat een ònwaarheid wordt. En wat ìs dat: het historische feit?
Wat is van uw eigen leven een feitelijkheid? Alleen de datum van uw huwelijk en
het aantal en de namen van uw kroost?
Bij de kroning te Reims, dien tweeden glorieuzen dag in Jeanne d'Arc's prachtig
bestaan, dag zoo groot dat zij een wonder verwachtte, vast overtuigd engelen den
taak der priesters te zullen zien overnemen, ook bij de beschrijving van dit moment,
krijgen we een koud verslag te hooren, een opsomming van namen en verder.... een
leegte! En de plechtigheid had plaats in de meest beroemde kathedraal ter wereld!
Wie zich niet bedenkt, zou 't relaas lezen met de kalmte waarmee men de krant pleegt
in te zien.
Na deze inwijding, door den koning vergeten, nog slechts gesteund door eenige
ridders, die haar macht vrijwel misbruiken, in den tijd toen haar overtuigings-kracht
scheen te verflauwen, heeft zij toch nog één prachtig oogenblik gehad. Het was bij
de verovering van 't stadje St. Pierre1). De Franschen, terug-geslagen, vluchtten reeds,
verstrooid en verschrikt. Jeanne d'Arc alleen hield stand, aan den rand van de gracht.
Een der ridders kwam op haar toe gereden, haar smeekend toch mee te keeren, zich
niet langer bloot te geven aan de pijlen en de kogels. Maar zij, die zich

1) Dl. II, pag. 95.
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gesteund voelde door scharen hemellingen, zij betuigde niet te zullen gaan eer de
stad genomen was. Men schreeuwde haar nu toe snel te vluchten. En: ‘Aux fagots
et aux claies, tout le monde! afin de faire un pont!’ riep ze terug. De manschappen
stonden en keerden en deden wat ze zei: de stad werd veroverd! Dit voorbeeld van
haar buitengewoon suggestieve kracht glipt de schrijver in enkele onverschillige
regels, zonder 't minste commentaar, voorbij. Maar vertelt hij hoe Jeanne kort daarna,
in antwoord op een vraag naar haar toekomst, gezegd heeft: ‘Je voudrais bien qu'il
plût à Dieu que maintenant je me retirasse, laissant là les armes, et que j'allasse servir
mon père et ma mère en gardant les brebis avec mes frères et ma soeur’.... (gedachte,
later nog eens herhaald) dan kan de psychiater niet nalaten met omhaal van plechtige
tirades te komen schoolmeesteren en bewijzen, hoe onmogelijk de vervulling van
dien wensch zou zijn geweest, al had ze de omstandigheden kunnen verzetten. Ja ja, de geleerde heer heeft wel gelijk.... Maar gelijk-hebben is per slot nog zoo weinig!
Waarom nu is de eind-behandeling van 't proces en de beschrijving van haar dood
zooveel krachtiger? Zeker, de schrijver had hier een overvloed van gegevens voor
de hand.... Maar waarom wordt hier de toon van een warmte, van een innige
bewogenheid, die ons soms tot tranen toe roert? Misschien, omdat Anatole France
nu het hem onveilig-schijnende gemoedsterrein van Jeanne's goddelijke zending
verlaat en twee zekerheden tot steun krijgt: er bestaan geen heksen, zoodat het meisje
onschuldig is, màar: de inquisitie geloofde wèl aan hekserij! (Hoe konden de rechters
hieraan twijfelen, redeneert hij, sinds elk van hen minstens tien heksen had
veroordeeld, die ook hun schuld hadden bekend?) Nu kon hij met de rustige
rechtvaardigheid, die hem eigen is, Jeanne d'Arc beschermen tegenover de toch
goed-willende inquisitoren. Maar lang nog is zijn ijver, de kerkelijke en wereldlijke
rechters te begrijpen, van dien aard, dat hij wreeder wordt dan zelfs menigeen onder
die rechtsgeleerden zelf. Maître Jean Lohier, een Normandisch priester, te Rouaan
gekomen om bij 't proces tegenwoordig te zijn, betuigt: ‘Vous voyez comment ils
procèdent. Ils la prendront, s'ils peuvent, par ses propres paroles. Ils tireront avantage
des assertions où elle dit: ‘Je sais de certain’, au sujet de ses apparitions. Mais si elle
disait: ‘Il me semble’, au lieu de ‘je sais de certain’, m'est avis qu'il n'est homme qui
pût la condamner.
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Je m'aperçois bien qu'ils agissent plus par haine que par tout autre sentiment. Ils ont
l'intention de la faire mourir. Aussi ne me tiendrai-je plus ici. Je n'y veux plus être.
Ce que je dis déplaît’1). En den zelfden dag vertrekt hij. Enkele dagen eerder, heeft
een Engelsch edelman, die een zitting bijwoonde, uitgeroepen: ‘Vraiment, c'est une
bonne femme. Que n'est-elle Anglaise!’2) Het duurt lang eer Anatole France zich bij
deze kleine groep van Jeanne's verdedigers aansluiten durft. Telkens twijfelt hij nog.
‘Elle se disait envoyée de Dieu, fille de Dieu, et se manifestait bavarde, vaine, rusée,
glorieuse en ses habits’3). Zij, die, als gevangene haar bezoekers te goed heeft
vertrouwd en die zoo roert, juist in haar grootsten nood, door haar eerlijke, kalme en
onbevangen houding tegenover de gecompliceerde scherpzinnigheid der Fransche
geleerden! Goed verklaart hij, hoe reeds bij de eerste zitting een onoverwinnelijke
antipathie moest ontstaan tusschen de in kloosters opgegroeide geestelijkheid en dit
openhartige meisje in haar wapenrusting, met haar rinkelende sporen, met haar vrij
op de schouders neervallende haren; goed ook hoe de Engelschen in Jeanne d'Arc
den koning hoopten te treffen, door haar, die hem gekroond had, aan wie hij zijn
legers had toevertrouwd, kerkelijk, dus naar opperste rechts-spraak, als heks te laten
vonnissen. O zeker, we begrijpen dat alles uitstekend en we vinden het hoogst
interessant. We begrijpen den haat van Engelschen en Bourgondiërs, we begrijpen
hun plezier in haar benardheid, hun lust haar langzaam te vermoorden. Maar alles
begrijpen is nooit alles billijken. En zooals daar, bij de eerste behandeling van 't
proces, de zinnen gaan, is van eenige opstandigheid geen sprake. Recht is geen
onverschilligheid!
Nog eens: dit alles blijkt zelden uit de feitelijke woorden, maar uit méer: uit den
klank, uit de stèm zouden wij zeggen, uit de stem van des schrijvers stijl, d.i.: uit zijn
gemoeds-gesteldheid. En onmiddellijk wanneer de boosaardigheid dezer plagerige
rechtsspraak als tastbaar gaat blijken en wanneer Jeanne d'Arc, ontmoedigd, dood-ziek,
twijfelend tot aan de heiligheid van haar zending, zich niet anders meer toont dan
als een moedig, onschuldig-veroordeeld en diep-gemarteld meisje met een heel
menschelijk gemoed, dan stijgt ook die toon tot een werkelijk nobele bewogenheid.
Waarlijk groot, groot genoeg althans, kan hij haar te

1) DI. II pag. 283.
2) Dl. II pag. 268.
3) Dl. II pag. 180.

Groot Nederland. Jaargang 8

586
moeielijk zien, maar waar zij, naar hedendaagsch intellectueel begrip, ‘sympathiek’
wordt, geeft hij haar gaarne, en met een zwier die den ouden man eer aandoet, zijn
huldigend medelijden. Maar hier juist blijkt de eenige, doch ook fatale zwakheid van
dit wetenschappelijk geschiedschrijven klaar: het sceptisch staan tegenover dat
droomleven, dat de extase en de geloofs-kracht als ervaren feit erkent. Trouwens:
elke hard-verstandelijke aanraking der stof werkt vernietigend. De strikt objectieve
geschiedkunde bestaat niet; en zoo ze toch wìl bestaan, heeft ze zich van dit soort
probleemen eenvoudig àf te houden! Ontneemt men aan Jeanne d'Arc den luister
harer Goddelijkheid, dan valt ook heel haar innerlijke pracht in puin.
Om niet voor lichtzinnig te moeten doorgaan, heb ik getracht zoo fel mogelijk mijn
traditie-huldigende meening over Jeanne d'Arc te betwijfelen. Maar ik bleef er bij!
Daarom wil ik nog in 't kort en met een kelder-koel hoofd motiveeren. Beschouwen
wij, ieder voor zich, de ons bekende menschen, dan zullen wij hen in vier groepen
kunnen verdeelen. Allereerst, want allerlaatst in rang, zien wij de karakter-loozen,
hen, bij wie de typische eigenschappen zoo verflauwd zijn en in elkaar gevloeid, dat
zij als ongezien aan onze aandacht voorbij gaan. Ze komen trouwens zeldzamer voor,
dan algemeen wordt aangenomen. Het zijn de menschen, die geschikt blijken voor
elk werk, mits het weinig van hen vergt. Daartegenover staan die gelukkigen, die,
met de gave der eenzijdigheid bedeeld, meest bekend staan als: ‘mannen-uit-éen-stuk’
(want het zijn meestal mannen of zeer mannelijke vrouwen). Veel zal buiten hen
omgaan, zal buiten hun begrip, hun aandacht en hun waardeering vallen, maar wat
zij vertegenwoordigen is ook krachtig in hen aanwezig en in 't actieve leven vormen
zij dikwijls de echte en rustige werkers.... Daartusschen in leeft en doolt de breede
schaar der tweeslachtigen, het moderne type bij uitnemendheid, de zoekers en de
dwalers. Interessant zijn ze zeker, de ongelukkigen die twee onverzoenlijke
karakter-principes in zich vereenigd voelen en als de noodlottige vergroeiing vormen
van twee menschen tot éen. Ze leiden een ingewikkeld, meditatief binnenleven, dat
echter zelden geheel tot rijpheid komt, zich zelden in klare gedachten uitspreekt, nog
zeldzamer zich in daden weet om te zetten. Elk beslissend moment vindt hen
machteloos van twijfel.
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Maar als koningen heerschend boven die allen uit huldig ik hen, die bij een
veel-omvattende breedheid van karakter, toch éen zoo hevig-domineerende eigenschap
bezitten, dat de strijd is opgelost tot zuivere, bezige rust. Ze zijn impressionabel en
bezonnen, vluchtig en vast-houdend, prompt en langzaam, royaal en voorzichtig,
heftig en koel, maar de meest verschillende neigingen worden bedwongen en tevens
tot hun hoogste, samenwerkende kracht gebracht, door de overheersching van éen
uitblinkende hartstocht of tot hartstocht geworden grond-trek. (Het spreekt van zelf,
dat zulk een verdeeling het wezen van goed en kwaad niet eens raakt. Er zijn nobele
twijfelaars en zelfs nobele karakter-loozen, naast duivelsche absoluten; en de vraag
of ge de eersten boven de laatsten wilt stellen, lijkt mij een der grootste vragen die
men maar stellen kàn.)
Om die gecompliceerde en toch vaste, gave naturen te verstaan, is het van belang
den sleutel te vinden, die ons de zalen van hun innerlijk zijn, al ware 't maar even,
zullen openen. Daarstraks noemde ik Napoleon. Daar iedereen hem ziet, is hij een
practisch voorbeeld. Ik reken hem onder die absoluten en noem de Eerzucht zijn
al-vereenigende en verklarende karakter-trek.
Maar ook Jeanne d'Arc meen ik veilig onder deze laatste groep te kunnen
rangschikken. Ik zal trachten eerst het vluchtig-mobiele, daarna het diep-krachtige
van haar karakter te schetsen en zal dan soms stil moeten staan, waar Anatole France
overheen glipte en mij met nadruk moeten verwonderen, over wat hem misschien
natuurlijk scheen.
Om in eenvoud te beginnen, konstateer ik alvast haar zonderlinge vergeetachtigheid.
Onder 't proces is ze telkens niet in staat zich woorden en daden te herinneren, die
de meesten in haar plaats nooit van hun leven zouden vergeten kunnen. En dit komt
ook dan voor, wanneer het duidelijk in haar voordeel zou zijn geweest, zich het
gevraagde wèl te herinneren. Deze innerlijke verwarring te wijten aan verlegenheid
of aan de domme truc van sommige beklaagden, die uit vrees van er-in-te-loopen
bot-weg beweren van niets meer af te weten, is onhoudbaar. Haar onbevangen
eerlijkheid, ook tegenover hoog-geplaatsten, blijkt, behalve onder 't proces, al dadelijk
bij het onderzoek der geleerden te Poitiers, die de zuiverheid van haar gemoed en de
echtheid van haar goddelijke zending moeten keuren, vóor Karel haar zijn leger
toevertrouwt. En voortdurend worden we getroffen door die,
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voor een meisje van niet de minste ontwikkeling, zeldzame gevatheid in haar
antwoorden. Wanneer ze niet in droomen en fantasieën opgaat, heeft ze 't typeerend
vermogen elk moment onmiddellijk te doorzien, los van alle voorafgegane ervaringen.
In haar gevangenschap komt ‘de Sire Luxembourg’ haar wijs maken, dat hij gezonden
is om haar terug te koopen, dat hij dit ook dòen kan, mits ze wil belooven nooit de
vijandelijke partij meer te zullen bevechten. ‘En nom Dieu’, zeg ze, ‘vous vous
moquez de moi. Car je sais bien que vous n'avez ni le pouvoir, ni le vouloir’1) (haar
los te koopen). En even later: ‘Je sais bien que ces Anglais me feront mourir, croyant,
après ma mort, gagner le royaume de France.’ En niemand had haar tot daartoe iets
dergelijks ook maar ter loops te verstaan gegeven. Niet door nadenken, maar door
intuïtie doorzag ze hier den huichelaar.
Men stelt haar gecompliceerde, theologische vragen. Men vraagt haar b.v. of ze
gelooft ‘in de gratie Gods’ te zijn. Ze kon dus slechts kiezen tusschen de bekentenis
harer zonde of de betuiging van een in zichzelf diep-zondigen overmoed. Ze doorziet
dit en antwoordt ‘Si je n'y suis, Dieu m'y mette, et si j'y suis, Dieu m'y garde. Je
serais la plus dolente du monde si je savais ne pas être en la grâce de Dieu’2). Een
andere vraag die haar, vereerdster van den koning, klaarblijkelijk in groot gevaar
bracht, was: ‘Pensez-vous et croyez-vous fermement que votre roi fit bien de tuer
monseigneur de Bourgogne?’ ‘Ce fut grand dommage pour le royaume de France’,
zegt ze dadelijk. En ze had gelijk, want immers juist die moord op den hertog van
Bourgondië had de twee partijen tot een zoo bittere onverzoenlijkheid aangehitst.
't Zou mij te ver voeren nog meer voorbeelden aan te halen. Genoeg zij, dat, door
Jeanne's onwetende handigheid van repliek, de in dogmatische spitsvondigheden
zoo treurig uitgeslapen rechters geen oogenblik vat op haar kregen. Uit deze gevatheid
volgt een groote tegenwoordigheid van geest.
Dat een zoo snel-reageerend meisje ook een bizonder aanpassingsvermogen heeft
gehad, spreekt bijna van zelf. We hebben er trouwens de stelligste bewijzen van.
Ieder verbaasde zich hoe vlug

1) Dl. II pag. 231.
2) Dl. II pag. 272.
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ze leerde te paard zitten en de wapens te hanteeren. Zij deed 't, zegt men, als de beste
ridder van haar tijd. Maar ook in den omgang met aanzienlijken toont de gewezen
schapen-hoedster een gemak, een eenvoudige vrijmoedigheid, die ons nu nog verbluft.
Al dadelijk na de bevrijding van Orleans, dus toen ze nog maar sinds enkele maanden
haar dorp verlaten had, ontvangt ze den ridder Guy met de kalme hoffelijkheid der
van huis uit aanzienlijken. Ze biedt hem wijn aan: ‘Je vous en ferai bientôt boire à
Paris’, praatte ze door. Ze vertelt hem van een ring, welken ze een burcht-vrouw, die
haar indertijd vriendelijk ontving, toezond. ‘C'est bien petite chose, ajouta-t-elle avec
grâce. Je lui aurais volontiers envoyé mieux, considéré sa recommandation’1). Ook
uit de bedaardheid, waarmee ze de verheerlijkende hulde van 't volk ontvangt, spreekt
die, voor haar stand, opvoeding en aard, wonderlijk makkelijke toon. Als een
bovennatuurlijk wezen wordt ze aangezien, overal waar ze langs trekt. Zij hield
zichzelf waarschijnlijk voor een sterveling, even zondig als iedereen, maar wonderlijk
door God begenadigd. Telkens vraagt men haar, kinderen ten doop te houden en tot
‘marraine’ te zijn; men vraagt hare voorlichting in de kwestie der drie pausen2); men
smeekt haar een ongedoopt, dood kindje weer ten leven op te wekken3). Onder de
zonderlingste omstandigheden, blijft ze in eenvoud zich zelf. Toen de vrouwen haar
weer eens kleederen en voorwerpen brachten, die ze door aanraking heiligen moest,
zei ze glimlachend tot hare gastvrouw: ‘Touchez-les vous-même. Ils seront aussi
bons par votre toucher que par le mien’4). Een priester, die haar vol vrees naderde
met de vraag of ze door God of door den Duivel gezonden was, antwoordde ze zonder
zweem van drift maar met speelsche spot-lust: ‘approchez hardiment, je ne m'envolerai
pas!’5).
Van haar heftigheid heb ik al hier en daar gerept. ‘Elle se détruit elle-même et se
consomma par sa propre ardeur,’ zegt ergens de schrijver. En ook feitelijk is dit juist.
Uit woede dat de aanval afgeslagen wordt, rent ze met een man of wat blindelings
de Engelschen tegemoet. In een oogenblik is zij omsingeld en gevangen genomen.
Al had ze toen kunnen ontsnappen, het lot was toch onafwendbaar geweest. Haar
onstuimigheid blijkt ook uit

1)
2)
3)
4)
5)

Dl. I, pag. 404.
Dl. II, pag. 41.
Dl. II, pag. 152.
Dl. II, pag. 91.
Dl. I, pag. 486.
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dien onbedwingbaren haat tegen alle vrouwen, welke, mee zwervend met het leger,
er de zede van verslappen. Ze vervolgt ze soms te paard, het zwaard in de opgeheven
vuist; ze dreigt ze met doodstraf zoo ze niet onmiddellijk vertrekken. En tot welken
staat van wilde wanhoop moet het diep-geloovige meisje tijdens haar gevangenschap
gebracht zijn, wanneer ze - tegen den wil harer heiligen in - zich van den toren werpt,
liever stervend in zonde, dan nog langer den gruwel van 't verhoor te moeten lijden.
Ze sterft niet; ze herstelt en kwijnt weg van wroeging.
En ten slotte, als een nog afzonderlijke vorm harer impulsiviteit, noem ik hier den
bruisenden moed, die haar bij den aanval als voortjoeg. Waar iedereen, de dapperste
zelfs, terugdeinsde, stoof zij zonder omzien den helschen vijand tegemoet. Ook dien
dag bij Orleans, toen zij door haar ‘stemmen’ wist gewond te zullen worden, was zij
't, die het meest onbezonnen alle gevaren braveerde. Maar vloeit haar bloed, dan
schijnt zij reddeloos neer te zinken en ligt ze schreiend op den grond, een arm, verlaten
kind, een meisje onder 't ruw soldaten-volk. En een uur later moedigt ze de mannen
weer even triomfantelijk aan! Een held in 't gewoel van den strijd, wordt ze toch
weer zoo volkomen vrouw als de rust der bezinning in haar weer keert. Na elken
slag is 't gezicht der gewonden haar onverdragelijk. Ze helpt hen waar ze kan; ze
schreit bij hun dood. Wel heeft ze geleefd van stemmingen! Hoe hebben niet de
geleerde zede-meesters van Poitiers beurtelings haar ongeduld, haar wrevel en haar
lachlust opgewekt! En ook later, voor haar rechters, wat een vlagen van spottenden
trots! ‘Quand vous voyez cette Voix venir à vous, y a-t-il de la lumière?’ vraagt een
der priesters. Ze antwoordt: ‘Toutes les lumières ne venaient pas à vous, mon beau
seigneur!’1). Velen zal een dergelijke overmoedigheid onaangenaam zijn. Ze hechten
meer aan jonge menschen die zich eer wat onderschatten. Anatole France
waarschijnlijk ook. En meestal hebben deze voorzichtige menschen volkomen gelijk.
Maar soms is ook een kinder-hart vervuld van wereld-groote droomen. En in weerwil
van de onzekere toekomst, dienen we daar eerbied voor te voelen.
Een maand later weet Jeanne d'Arc volstrekt niets meer. Ze is uitgeput, leeg. Ik
was die engel, roept ze klagelijk uit, ik

1) Dl. II, pag. 279.
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reikte immers den koning zijn kroon.... Voor de pijn-bank houdt ze haar onschuld
vol. Maar op 't laatst, wanneer men haar op 't schavot, omringd van duizenden
toeschouwers, het vervloekende vonnis voor gaat lezen, zinkt zij weer in twijfel neer.
Onder vreemd, convulsief lachen teekent ze de erkenning van haar schuld, waardoor
ze in de bescherming der kerk terugkeert. En wat Jeanne d'Arc den nacht, die toen
volgde, heeft doorstaan, wij kunnen er nog maar iets vaags van vermoeden. Tot in
de diepste donkerten van zelfvernedering en smart is ze toen doorgedrongen. Haar
heiligen hadden haar verlaten en God-zelf had ze verguisd door met een leugen haar
kerkelijke redding te koopen. Ze trekt de krijgs-kleeren weer aan, waarvan ze beloofd
had afstand te doen, die ze noodig had bij haar tot dien dag toe zoo stellig verwachte
bevrijding, de wapen-rusting die haar dood is.
Als we hier even stilhouden om de figuur te beschouwen, zooals wij die tot nu toe hoe vluchtig dan ook - hebben aangegeven, dan zien we zeker een meisje, dat door
haar spontane kracht helder boven 't middelmatige uitblinkt. Het is ongeveer zóó,
dat Anatole France haar heeft willen aanvaarden; en erkend dient te worden, dat het
ontworpen beeld belangrijk is: Een temperamentvol, sterk bij 't oogenblik levend,
licht-bewogen, enthousiast en eerlijk meisje, niet vast maar schitterend van karakter,
een meisje, dat - gedragen door zeer bizondere omstandigheden - twee jaar lang een
ontzaglijke, nationale rol kon vervullen. Was zij maar niet zoo onontwikkeld en naïef
geweest, zelfs een Anatole France had haar met zijn volle sympathie kunnen
‘vereeren’. Maar ziet, het ‘toeval’ wilde, dat zij ook nog op een heel andere manier
heel groot zou zijn.
Nadat Jeanne d'Arc nauwelijks eenige uren binnen de muren van Orleans was,
smeekte haar het als waanzinnig geworden volk de belegeraars toch oogenblikkelijk
te bestormen. Had ze toegegeven, de massa zou zich in dolle woede hebben te pletter
geslagen tegen de bolwerken van den vijand. Maar wat kon een zoo romantisch
gestemd meisje natuurlijker lijken dan nu, nu zij de eenige was die nog macht had
over de burgers, en nu hun onbesuisdheid zelf hen tot duivels in de dapperheid maakte,
wat kon haar verlokkender lijken dan hen in een blinde vaart ten strijde te voeren?
Jeanne verschijnt voor het stormige volk, spreekt het toe en leidt het....
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naar de kerk! Ze voelde haar verantwoordelijkheid; ze besefte, dat de moed, die uit
innerlijke bezonkenheid voortkomt, standvastiger is, dan die door haat, ellende en
dweepzucht wordt opgezwiept.
Daar straks zagen we al, hoe zij in opstand kwam wanneer een vrouw van slechte
zeden onder de soldaten gezien werd. In 't begin van haar krijgsleven vond ze een
in alle opzichten gedemoraliseerd leger. De manschappen werden niet krachtig geleid
naar groote, systematische veldtochten: het waren halve roovers, bij groepjes
plunderend en vagabondeerend onder de toevallige macht van een veldheer of ridder.
Van tucht was zelfs geen begrip meer. Wie ontevreden was zocht zelf zijn heil. En
toch, in enkele maanden wist Jeanne d'Arc diezelfde horden te hervormen tot een
sterk, gehoorzaam en enthousiast leger, wist ze 't te zuiveren van alle verslappende
elementen, wist ze 't te overtuigen, dat ze samen vochten voor een God-gewijd doel.
Zeker, van krijgskunde had zij niet 't minste besef. Maar wat komt 't er op aan of
men iets volbrengt met de kennis van den vak-man of door de gave van intuïtie en
geloof? ‘Les mener à confesse, c'était tout son art militaire’1), zegt de schrijver. Wij
zeggen het hem na, maar vinden het volstrekt niet iets minderwaardigs. En niet alleen
dat ze 't deed, lijkt mij verwonderlijk, maar dat ze 't bléef doen, dat ze in dien ijver
nooit verflauwde, zelfs niet, toen juist die z.g.n. al-beheerschende omstandigheden
haar werk feitelijk vernielden, toen zij gedoemd werd te vechten aan den spits van
kleine troepjes, die leefden, die leven moesten van buit. Wel hebben de
omstandigheden ook op haar een onafwendbaren invloed gehad, haar verhinderd te
bereiken wat ze bereiken wilde, haar ten slotte tot den brandstapel gebracht. Maar
het karakter der heldin zelve blijft er even ongeschonden door. Haar streng en vast
zedelijkheidsgevoel neemt eer toe, waar de omstandigheden haar macht verlammen.
Deze zelfde volharding blijkt ook uit het feit, dat ze niet al doende gedrongen werd
tot telkens een verdere daad (zooals b.v. Tolstoi in zijn prachtige ‘Oorlog en Vrede’
ons tot vervelens toe voor redeneert, hoe Napoleon nooit gehandeld heeft naar een
vast program, maar van oorlog tot oorlog, van rang tot rang als werd

1) Dl. I, pag. 309.
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gedréven). Reeds in Domremy, lang vóór zij den ‘gentil Dauphin’ zou ontmoeten,
stond haar besluit vast, dat ze eerst Orleans moest bevrijden, dan den koning voeren
naar Reims, vervolgens Parijs veroveren zou, om eindelijk de Engelschen uit alle
hoeken van het land te verdrijven. Zij wist niet waar Orleans, waar Reims, waar
Parijs lag, ze wist waarschijnlijk niet bij benadering hoe groot dat vaderland was, en
slechts de helft van haar plannen heeft ze ten uitvoer kunnen brengen. Maar tot op
weinige dagen voor haar dood, denkt ze uit de gevangenschap verlost te zullen worden
om Parijs te veroveren en het land te bevrijden uit de vijandelijke heerschappij....
En eindelijk herkennen we nog eens die klare vastheid van haar wezen tot in de
uitingen van haar geestdrift zelf. Dat iemand van een zoo spontaan en emotioneel
karakter, als het hare, de geestdrift heeft gekend als een dagelijksche levens-behoefte,
is makkelijk te begrijpen. Wij kennen ze allen, die licht-ontbrandbare wezens, zooals
er in 't bizonder bij de vrouwen zoo vele en prachtige zijn. Wat voelen wij er ons
dikwijls klein en stumperig bij! Maar ook weten wij hoe licht ze een enthousiasme
omzetten in een vijandschap of..... in een nieuw enthousiasme! Ze zijn kritiek-loos;
of liever: kritiek is bij hen negatie. Dat wat ze heerlijk vinden kritiseeren ze niet;
maar opeens dringt die geest van ontleding, als een leelijk, vernietigend element, in
hun gevoels-denken door en valt ook noodlottig heel 't gebouw hunner vereering in
ruïne. Ook Jeanne d'Arc miste waarschijnlijk de gaaf der onderscheiding. Ze
bewonderde misschien blindelings; maar ze bleef daaraan trouw in weerwil van alle
decepties. Er is iets zoo groots in de liefde, waarmee ze dien leelijken en slappen
koning huldigde en huldigen bleef. Het was dwaas, meent ge? Het was prachtig! Ja,
wat deed hij voor haar, toen 't geluk zich van haar afwendde? Minder dan niets, want
zijn land, zijn koninkrijk, liet hij onbeschermd doorplunderen, was hij vergeten. Zelfs
toen zij nog in volle kracht en vrijheid bij hem was, waarom verflauwde toen zijn
steun, waarom liet hij haar ontzaglijken ijver, haar drang tot handelen ongebruikt?
Het was de ergste hoon, die hij haar aan kon doen. En tot op haar laatste levensdagen
toe, als men een gedeelte harer ‘schuld’ op dien treurigen koning wentelen wil, verzet
ze zich daartegen met de innigste krachten van haar gemoed. ‘De mes faits et dits je
ne charge personne quelconque, ni mon roi ni autre. Et, s'il y
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a quelque faute, c'est à moi et non à autre’1). Op den brandstapel herhaalt ze: ‘Je n'ai
jamais été induite par mon roi à faire ce que j'ai fait, soit bien, soit mal.’2).
Dit vermogen tot de nooit-falende, geestdriftige en edelmoedige overtuiging, het
is 't geheim van haar triomfen. De rechters vragen haar hoe ze 't toch bewerkte, haar
manschappen bij de bestorming der vestingen tot zulk een onmogelijk-schijnenden
moed aan te zetten, dat ze dwars door den dood renden, de muren beklommen, den
vijand in een onweerstaanbaren stormloop verdreven. Ze antwoordt eenvoudig-weg:
‘Je leur disais bien à la fois: Entrez hardiment parmi les Anglais, et j'y entrais
moi-même’3). En er wàs ook geen ander geheim! ‘En nom Dieu, on entrera!’ of:
‘Allez en avant! Ils sont à nous!’ roept ze uit, wanneer de kapiteins haar verklaren,
dat 't niet gewaagd kan worden. En men waagt, en men wint! De Engelschen hadden
gelijk: er wàs betoovering in haar!
Er wordt tegenwoordig veel gepraat, geschreven en gestudeerd over 't
gevangenis-vraagstuk. Moet die straf-vorm zóo gehandhaafd blijven? Er is veel
tegen, er is veel vóor.... De kwestie blijkt gecompliceerd; ze raakt de kern van zedelijk
en maatschappelijk rechts-begrip; ze wordt bemoeielijkt door steeds meer
overwegingen van scherp-praktisch karakter; ze is lang niet onschuldig: wàt men
ook doet, de gevolgen zullen groot zijn. Eens hoorde ik dien philantroop, generaal
Booth, den grootsten optimist misschien van onzen tijd. Hij stond te praten voor een
zee van menschen, een zee die hij bedwong, die hij tot rust dwong met zijn woord.
‘De gevangenissen zùllen verdwijnen!’ riep Booth met een neerstootenden vuist-slag
op de leuning der spreek-tribune. Een dergelijke uiting is beslist niet rijk aan logische
argumenten. Maar wie, onder de aanwezigen, heeft toen niet gevoeld, dat ten slotte
zóo'n man de hervorming tot stand brengt, meer en beter, dan de schrijvers van
voortreffelijke brochures?
En zoo ook was Jeanne d'Arc een heerscheres. Want zij is een klare vlam geweest
van geloof.
Het was in den tijd dat krijgs-leven en godsdienst nog onscheidbaar schenen. Neen,
het was eigenlijk in dien subliemen tijd

1) Dl. II, pag. 362.
2) Dl. II, pag. 392.
3) Dl. II, pag. 296.
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niet meer. Maar Jeanne d'Arc hield 't er voor. En ze lijkt me niet minder om die
achterlijkheid....
Jeanne was bezonnen, in hartstocht bezonnen.
Doch hoe nu die twee beelden van haar zijn, het impressionabele, momenteele,
en het vaste, diep-krachtige, saam te klinken tot éen? Zij is niet het éen 'n beetje en
het ander overheerschend geweest. Zij was het allebei in groote mate, zij was het
allebei in de hartstochtelijkste, beslissendste uren van haar bestaan. Het zou mij
spijten als beroeps-psychologen mijn conclusie, of misschien wel heel mijn ‘systeem’,
ondeugdelijk vonden, maar ik kan niet anders dan de extase, de godsdienstige extase,
de wezens-uiting noemen van haar natuur, de diepe hartstocht, die haar veel-kantigheid
tot éen sterk geheel kon herscheppen. Door haar geloofs-kracht was elk vernielend
ziels-konflikt reeds van te voren in haar opgelost. Want deze als inspiratie ervaren
steun dwong haar van zelf, bij elk kritiek levens-moment, telkens die kracht, die
eigenschap te onderdrukken welke haar zou schaden en die andere te ontwikkelen,
welke haar dan en daar het verste voeren kon. De innerlijke steun, die men soms bij
verrassing ondervindt door den ijzeren drang der omstandigheid, beheerschte hàar
voortdurend, dànk zij haar onwrikbaar geloof. Het publiek, dat Jeanne d'Arc als de
geloofs-heldin der legende beschouwt, heeft dunkt me méer gelijk dan de geleerde
historicus France.
Onder de vereeringen, door Jeanne d'Arc als een schat in zich omgedragen, was een
der mooiste die, welke zij den hertog Karel van Orleans heeft toegewijd. Nooit hebben
zij elkander gezien, want sinds zijn 14e jaar werd hij in Engeland gevangen gehouden,
waar hij, levend binnen de muren van zijn toren-vertrekje, zich overgaf aan lektuur,
aan zijn fijn-ciseleerende dicht-kunst, aan zijn verbeeldingen en gedachten, die - in
tegenstelling met dat kluizenaarsleven - licht en vreedzaam waren. Hij hield van
boeken, van schilderijen, van kostbare tapijten. Met verteedering bijna beschrijft
France dit ingetogen bestaan. Indien Jeanne le duc Charles had gekend, mijmert hij
verder, zouden ze elkaar wel hebben begrepen? Waarschijnlijk niet: ‘La pensée
rustique et franche de Jeanne ne pouvait s'accorder avec la pensée d'un si haut seigneur
et d'un poète si courtois. Ils ne pouvaient s'entendre parce qu'elle était simple et qu'il
était subtil, parce qu'elle était prophétesse et qu'il
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était nourri de gai savoir et de bonnes lettres, parce qu'elle croyait et qu'il était comme
ne croyant pas, parce qu'elle était une fille des communes, et une sainte rapportant
toute souveraineté à Dieu, et qu'il concevait le droit selon les contumes féodales,
usages, alliances et traités; parce qu'ils ne se faisaient pas tous deux la même idée
du monde et de la vie. Le bon duc n'aurait vu goutte au fait de la Pucelle envoyée
par Messire pour recouvrer son duché’1).
Hier hebt ge een klein voorbeeld van den rust-vol levendigen, eenigszins antieken
toon, waarin dit werk is geschreven. Maar dat niet alleen: lees in plaats van ‘le duc
Charles’ M. Anatole France, en verklaard is het boek!
Het is niet dat hij twìjfelt aan haar oprechtheid, waar van haar visioenen verteld
wordt, van haar schreien in de kerk, van haar on-aardsche geluks-vervoeringen, van
haar smachtend verlangen naar de biecht of naar 't bijwonen van den dienst en
eindelijk, bij haar dood, van haar supreme geloof in God, waar 't vertrouwen in haar
heiligen, ja in de machtige kerk zelf, haar ontviel - hoe kon hij twijfelen aan een
oprechtheid, die zich zoo eenvoudig en menschelijk, soms zoo recht tegen haar
persoonlijk voordeel in uitte? Maar het is, dat Anatole France dit alles van minder
belang wil achten. Daardoor blijft het beeld, dat hij van haar ontwierp, verward,
zonder vast belijnden omtrek, niettegenstaande al de door hem aangegeven trekjes
en al zijn listig-zachte psychologie. En waarom haar de heilige genoemd, waar hij
haar als gewoon en dapper meisje het liefste heeft? Neen zeker, er zìjn geen heiligen,
maar heilig is iedereen. Maar wat kan deze oude, intellectueele, Grieksch-gezinde
meneer nog begrijpen van een fervent-geloovig meisje uit 1400? wat kan hij eigenlijk
voelen van welke mystiek dan ook, hij die in zijn laatste werk den oorsprong der
mythe verklaart door bedrog en slim cynisme aan den eenen, angst en domheid aan
den anderen kant? Zoo een kan geestig zijn als Heine, eerlijk als Montaigne,
scherpzinnig als Stendhal.... Om de ziel van 't boerenkind Jeanne d'Arc lief te hebben
is een vromer hart noodig! Hoe zou een Carlyle, hoe een Verlaine haar hebben
aangevoeld? Minder al-zijds rechtvaardig misschien, maar met hoeveel dieper inzicht
en met welk een bewogener gemoed! De weten-

1) DL. I, pag. 422.
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schap kent geen bewogenheid? Dan mag de wetenschap ook niet raken aan het
mooiste dat in ons is. Ziels-vivisectie is verboden! En Jeanne d'Arc verklaren uit
haar omgeving? Wat had Rembrandt gemeen met de heeren Staalmeesters, die hij
portretteerde? Veel, zult ge zeggen. Goed! Niets, zeg ik.... Maar wie zeurt van ‘een
beetje’, dien gelooven we nooit! Er wordt verkondigd, dat de maatschappij
belangrijker is dan het individu. Het schijnt de leuze, de nuttigste wellicht, te worden
dezer eeuw. Maar diep in ons hart voelen we nog iets anders.... En wie Jeanne d'Arc
wil beschrijven als voortbrengsel van haar omgeving, gevormd en gedragen door die
rotte, naargeestige, slimme en domme wereld, welke Frankrijk was in de 15e eeuw,
die verliest de rechtvaardigheid zelf, waarop hij trotsch was.
Het is stellig een zware moeilijkheid de ziel te vatten van het echt katholieke
geloofsleven. Om er nog iets van te beseffen moet men, geloof ik, heel jong zijn en
veel hebben uitgekeken naar de zilver-lichte wolken, die drijven over 't veld. En
Anatole France is heel oud en keek naar boeken. Hij weet 't niet, hij is 't vergeten,
dat er nòg wel menschen zijn, die 's avonds, bij 't zachte luiden van de dorpsklok,
wonderlijke dingen ondervinden en die hun leven wijden aan dat, wat door velen
een illusie wordt genoemd.
Lezen we twee epische werken van dezen tijd, waarin getracht is het kinderlijke,
subtiele en grootsche gemoedsbestaan terug te geven, dat ook een Van der Weyden,
een Fra Angelico, een Palestrina zoo heerlijk heeft vervuld, ‘Le Rêve’ en ‘Warhold’
meen ik, dan krijgen we veel schoons te bewonderen, dan is het wel eens even of
men heel stil en eenzaam staat in een dier troostendmooie kathedralen van Frankrijk,
maar dan dient ook te worden erkend, dat natuurlijkheid niet een hoofd-deugd is
dezer boeken. Het is moeielijk, ja onzinnig moeielijk, te beschrijven wat men mooi
vindt en niet gelooft. Zet men de Aesthetica alleen, afgescheiden van den
levens-stroom, dan kwijnt ze zich dood. En hare ziekte heet heimwee....
Maar hoe oneindig moeilijker nog moet het dan zijn te beschrijven dat, wat men
niet gelooft en wat men òòk niet heel mooi vindt!
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Tropenwee.
Het galgenmaal
Door Henri van Booven.
Hoofdstuk IV1).
Aan mijne vrouw.
De witte was drie dagen in Brazzaville gebleven.
Van Kinchassa had de ‘Lulanga’ hem een ochtend door het roerig voortdringende
water van Stanley Pool daarheen gebracht en hier zou de groote tocht heel naar
Ouesso toe, boven den evenaar, tot dicht bij het Duitsche gebied beginnen. Hij zou
reizen met de ‘Holland’, een oude boot van het Hollandsche huis, die haar laatste
reis zou doen.
Van Dalen die in zijn plaats gaan moest was plotseling ziek geworden en in
Kinchassa achter gebleven.
Zijn eenige blanke reisgenoot was een Franschman, een ‘administrateur des
Colonies’, Fourneau heette hij, die door zijn regeering uitgezonden was om een
spoorweg van Ouesso naar Libreville aan te leggen.
Naast de ‘Holland’ zou een groote, ijzeren boot vastgemaakt worden, bestemd
voor het zwarte werkvolk van Fourneau.
De witte had die drie dagen veel gedwaald rond de tuinen en om de bosschen,
maar hij had het niet gewaagd doelloos te loopen als dien middag van zijn verdwalen
bij Kinchassa. Hij hield altijd den rivieroever om den terugweg niet te kunnen missen.

1) In den nieuwen druk die dit voorjaar verschijnt. Uitgave van de Maatschappij voor goede
en goedkoope Lectuur, te Amsterdam.
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Hij kwam tot heel dicht aan de stroomversnellingen, langs koffieplantages, en velden
vol ananassen die vlak op den gloeienden bodem te geuren stonden.
Zonderling was het, dit afwachtende leven, zonder werk, het geleek een
bestemminglooze reize naar oorden zoo veraf, dat het hem was alsof ze heel niet
bestonden. Het leven was gemakkelijk zoo, wat kon er toch waar zijn van de geruchten
die hij wel terloops van Van Dalen had gehoord:
‘Boven’ hadden de employés van de vennootschap geen leven, zij kregen geen
eten, leden honger en gebrek dat het meer dan schande was, en dáár, ‘boven’, daar
was juist het meeste te doen, daar werden de beste zaken gedaan, het meeste geld
verdiend, schatten, vooral met kaoetsjoek - maar je moest niet vragen hoe, soms met
levensgevaar. Van Dalen had ook een verhaal gedaan van een van de knapste koppen
der Vennootschap die jaren lang, in de buurt van Stanley Falls en aan het
Tanganikameer handel in kaoetsjoek had gedreven. Die man had de staatsposten des
nachts tientallen malen in kanos gepasseerd om verder de rivier op, waar een
reusachtige stapelplaats van rubber lag, ladingen daarvan in te koopen.
Den volgenden nacht trok hij de posten weer voorbij, met zijn dragers soms
overnachtend op zandbanken midden in de rivier. Het was hem alleen maar mogelijk
in enkele maanden van het jaar bij laagsten waterstand van den Congo. Zoo
benadeelde hij den staat die houdster van het monopolie in kaoetsjoek in die streken
was. Deze man had terwijl hij daar midden in de wildernis leefde, eenmaal in ruim
negen maanden geen nieuwe voorraden voedsel van de vennootschap gekregen, al
dien tijd had hij voor eigen kosten levensmiddelen moeten koopen van de negers.
De zware chikwange1), bananen, visch, kippen, mango's, boontjes, meloenen. Toen
was hij de vennootschap gaan bestelen, groote hoeveelheden rubber maakte hij te
gelde op de dichtstbijgelegen, vreemde factorijen, zoo won hij duizenden en met die
winst ging hij naar Europa terug. Later kwam hij weer in Congo als chef van een
Engelsche factorij in Boma.
Maar de witte dacht dat hij het nù nog goed had. 's Morgens bij zonsopgang op,
vond hij een half uur later in de factorij de

1) De cassave uit onze Oost.
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tafel al gedekt, met de gort, het brood, de sterke boter, de ham, de koppen koffie.
Als de anderen naar binnen in de bureaux waren gegaan, nam hij zijn schetsboek,
liep naar de werf waar een groote, nieuwe hopperbarch op stapel stond. Het was daar
een wanorde van gesloopte booten, roestige karkassen van stalen sloepen, brokken
ijzer en houtsplinters, balken schuins in het water, een veldsmidse, tusschen hooge
biezen, palen, die uit het bruine water staken; en wat stond die groote boot daar als
een nutteloos, log ding op de helling, met achteraan de rood geverfde raderen, als
van een watermolen hoog in de lucht. Daar maakte hij, zittend in de schaduw van
een bananaboom schetsen van de werf, en dan keek hij over de rivier naar de rotsen
aan de overzijde; die des avonds zoo roodachtig konden glinsteren en schitteren in
de dalende zon. En langs de beboschte oevers zijn kijken verder dolen latend, tuurde
hij ook dikwijls naar de lage, witte huizen van Kinchassa, waar hij die vreemde
visioenen had van de jonge mannen, zittend voor het morsige laken op de tafel, en
hij peinsde en bedacht wat er wel had kunnen gebeuren, wanneer hij dien avond de
negers niet had ontmoet die hem door den sterrennacht den weg terug hadden
gewezen.
Daar mijmerde hij ook wel van de toekomst, van de groote reis die den volgenden
ochtend zou beginnen met de ‘Holland’. Waar was die ‘Holland’ toch, die oude boot,
waarvan Den Brul hem zooveel kwaads had verteld? 't Was daar aan boord nauwelijks
te houden van de roode mieren en van allerlei andere hinderlijke insecten. Het was
de oudste kast die den Congo nog bevoer. Alle booten van den Belgischen en den
Franschen staat waren minder rot dan de ‘Holland’, en die staatsbooten, dat waren
kasten. Waarom Fourneau nog met dit wrak naar Ouesso ging was hem een raadsel.
Er was zeker gloeiende haast bij dat werkje van dien spoorweg. Hij den Brul, zou
weigeren nog te reizen met dat kreng. Ze wachtten er immers op tot 't ding eindelijk
eens naar den kelder ging, dat zou weer een aardig appeltje voor den dorst zijn voor
de Vennootschap.
De witte had overal op de erf gespeurd naar die ‘Holland’ en ook langs de rivier
in elke inham, in iedere kreek, maar de oude boot had hij niet gevonden.
Het was na die uren lange wandelingen meestal etenstijd. Als de bel luidde,
omstreeks halfeen trokken alle employés uit de
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bureaux naar het woonhuis. Daar werd het noenmaal gegeten in een langwerpige
kamer met gewitte wanden. Meestal zaten een vijftiental menschen van het huis op
banken aan de lange tafel, de hoofdinspecteur was niet bij hen, die at alleen in zijn
woning aan het einde van de groote mangolaan.
Den laatsten ochtend in Brazzaville, had den Brul hem uit naam van zijn chef
uitgenoodigd aan een middagmaal dat de hoofdinspecteur des avonds in zijn huis
geven zou. Hij, den Brul en zijn vriend Van Pel waren ook gevraagd. Zij zouden met
hun vieren zijn. Den Brul gaf hoog op van de goede keuken bij den chef, en van
diens vrijgevigheid. De chef schonk altijd champagne als er een employé de Sangka1)
op moest, heel naar Ouesso, of naar de Kassai of de Oubangi, en hij gaf ook beste
likeur, koffie en uitstekende havanas na tafel. 't Was eigenlijk een beste kerel die
hoofdinspecteur, zeide den Brul, en hij trok even een kluchtig scheef gezicht, wreef
zich in de handen en klapte met de tong: ‘Lekker, lekker’, zeide hij, ‘van avond
lekker wijntje, fijn vleeschje, goed soepie van een best kokkie, en een lekker sigaartje
toe! Da-we-num nog lang magge houwe hoor! Luste zal wel gaan.’ En terwijl den
Brul dat zeide had hij met een lomp gebaar op één hak rondgedraaid en zich toen
tevreden op de knieën geklopt.
De witte vond het leven volkomen zorgeloos in Brazzaville.
Hij liep dien middag met zijn geweer als gewoonlijk langs de rivier, door de
eindelooze koffietuinen, langs de in de heete zon stoovende en zoet geurende
ananassen. Ver in de hitte van den ontzaglijk lichtenden dag, de gele rivier, de
uitbundige en toomelooze geluiden van de insecten, opgestooten, gestadig suizelend,
op- en aanwakkerend als met korte, wreede stooten, of met lang aangehouden zich
heffende en dalende deiningen aangolvend door die van woeste levenskracht
druischende wereld. Het was alsof hier al het goede en voedzame van de aarde, maar
gemakkelijk voor het grijpen lag; de rijpende, frissche, sappige mango's in de
mangolaan, de groote, zoete meloenen tusschen de lage boschjes aan den rivieroever,
de rijen pisangboomen met de reuzige bundels gele bananen tusschen de
monsterachtige groene bladen, en dan langs de paden der koffieplantages de honderden
van

1) Zijrivier van den Congo, op rechter oever. Stroomt door berucht ongezonde streek.
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ananassen, die te sterker geurden, naarmate het vuur van de zon meer onbevangen
neerdaverde.
Later op den middag ging hij naar de factorij terug, zocht een mes en maakte een
paar ananassen los uit de stekelige bladen. De vruchten waren heet van de zon. Er
liepen kleine, roode miertjes overheen, die hij met zijn mes weg tikte. Dan sneed hij
de prachtige, gouden schil er af en at de van geurig zoet sap druipende schijven. Met
den vurigen smaak van de vruchten bijtend op de tong, drentelde hij weer het huis
in, waschte zich. Naar buiten tredend om met den Brul langs een omweg naar de
woning van den hoofdinspecteur te gaan, hoorde hij het gejoel van de
neger-bedienden, die in menigte baadden in een kreek aan den oever van den stroom,
waar het water ondiep was.
Daarheen gingen zij.
Den Brul zeide:
‘De schoonmaak. Iederen avond doen zij dat, dat vinden ze lekker, ze hebben 't
dan ook wel noodig na zoo'n heelen dag van sjouwen. Soms worden er wat al te
overmoedig, kijk die twee daar, die hebben 'n kansje om naar beneden te gaan.’
‘Wat naar beneden, waarom?’ vraagde de witte.
‘Nou as ze te roekeloos worden bij al die speelschheid, dan zwemmen ze mekaar
na tot buiten 't dooie water, en dan kan de stroom ze te pakken krijgen, en dat kost
ze heel wat tijd om weer terug te komen. Meestal is 't daar op die grens niet veilig
ook, want de kaaimannen zijn wel benauwd voor zoo'n heele troep bij mekaar, maar
een of twee afzonderlijk daar zijn ze lang niet vies van, die lusten ze wel. 't Komt
nogal dikwijls voor, dat tuig is zoo bliksems zorgeloos en onvoorzichtig. 't Kan best
gebeuren dat die twee....’
De andere zwarten begonnen dan te fluiten en te gillen, om die beiden terug te
roepen, en dadelijk keerden ze, zwommen ze elkander snel achterna, dat schuim van
de okere rivier en voor de krachtige borsten wegspatte.
Op het ondiepe gedeelte stonden de negers tot aan de heupen in de rivier, joelend
wierpen en spetten zij elkander met het bruine water, dat door het getrappel nog
donkerder kleurde.
De zon zou weldra ondergaan. Weer was de hemel oranje in het Noord-Westen
en door de hooge boomen aan de overzijde der rivier ging het licht van de roode zon
schuins stralen over de glinsterende,
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sterke negerlichamen, die woelig langs elkander en dooreen zich bewogen, zij lachten
en praatten en hunne stemmen klonken luid en schaterend, zoodat het heen en terug
verhalde tusschen de stijle rotswanden van de rivier die hier de kreek omsloten.
Toen de zon achter de bergen daalde, gingen als op een gegeven teeken bijna
gelijktijdig alle negers uit het water, zij zochten in de boschjes en de struiken hunne
pano's, die zij over de natte lijven sloegen, nadat zij eerst hunne kroezige koppen er
mee hadden afgedroogd.
‘Kom,’ zeide den Brul nu, ‘ik begin trek an 'n happie te krijgen, 't wordt etenstijd.
Ja, 'n beetje gauw maar. Hij had gezegd om kwart over zessen en de zon is onder,
en ik mag d'r voor tafel nog wel 'n paar.’
Door het snel komende duister, in de rust van den avond, stapten zij voort door
de mangolaan. De zware stammen der boomen lieten de honderden takken neer die
tot op de aarde gebogen hingen van de vracht der vruchten, enkele takken waren
afgeknakt, den Brul struikelde daar eenmaal over.
Zij liepen, toen de laan was doorgewandeld nog een eindweegs verder langs
bananaboomen en vonden tusschen hoog hout het huis van den hoofd-inspecteur.
De rust in den avond was nu volkomen. Boven hunne hoofden tintelden de sterren
alreeds, zij hoorden de vage geruchten van den nacht ontwaken, een vogel schreeuwde
even in het bosch achter het witte huis.
Toen zij de trap van de verandah opklommen, zagen zij den hoofdinspecteur met
Van Pel in den schemer roerloos zitten aan een ronde tafel op de verandah. De
dispensero had juist jenever en bitter voor hen neergezet en was bezig de
petroleumlamp aan te steken. Dit was al gauw gedaan en hij zette een roode kap op
de lamp, waaromheen onmiddellijk de motten en torren begonnen te fladderen. Ook
in de kamer binnen werd door een andere bediende licht aangestoken; dit, aan den
muur gehangen, deed den witte zien dat de tafel alreeds gedekt was.
Hij had dadelijk de lange gestalte van den inspecteur herkend, zittend achterover
in den rieten armstoel, juist zooals hij hem voor het eerst in zijn bureau ontmoet had,
den morgen van zijn aankomst in Brazzaville.
Toen de witte en den Brul op de verandah stonden, begroette
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hij hen, dan zeide hij: ‘Laten we eerst nog wat klimaat schieten buiten, een opfrisscher
komt ons toe, we hebben 't druk gehad vandaag. Bedien jullie je zelf als je blieft, de
kruik staat op tafel, geef mij ook nog wat als je wilt, wacht even, eerst de bitter, mooi
zoo, tsjin! tsjin!’
De inspecteur bleef aanhoudend doorredeneeren met den Brul over zaken van het
huis.
De witte bekeek hem oplettend, zooals hij hem daar zag praten met den employé,
en iets zonderlings trof hem in het kijken der rustelooze, donker bruine oogen van
den inspecteur. Oplettend bestaarde hij ook diens groote handen met de gezwollen,
lange vingers die de brandende sigarette vasthielden. Het was een paffig dikke, zware,
grove man, die zonder poozen zijn gestrekte beenen heen en weer bewoog. Zijn
gezicht was bleek en te erger scheen die bleekheid door de overvloedigheid van zwart
haar boven zijn hooge voorhoofd. Het trof den witte, dat de inspecteur terwijl hij
sprak niemand aankeek, hij wiebelde met zijn beenen, vatte het glaasje vol jenever,
draaide het op het voetstuk wat rond, nam kleine slokjes, of wel hij streek met zijn
groote handen door zijn glimmende, zwarte haren, en ging telkens verzitten in zijn
stoel.
De bediende stond bij de verandah, naar buiten, in de richting van de mangolaan
te kijken, waar tallooze vuurvliegjes dwaalden door het duister. Hij zat met een been
half op de omrastering en sloeg de muggen weg die hem soms op zijn kuiten begonnen
te steken.
Toen hoorde de witte plotseling fel gekwaak van een kikker, heel nabij. Het geleek
of het dier dicht onder de verandah zat, maar soms was het ook alsof het kwam uit
de kamer waar gegeten moest worden. Weer, maar nu veel verder weg, klonk het
gekwaak en dan verstierf het in de struiken achter het huis, totdat meerdere kikkers
dicht bij, hard, hortend geluid brachten in den nacht.
De inspecteur riep opspringend uit zijn stoel: ‘Ankoli!!’
De neger op de verandah trok zijn been van de omrastering weg en stond, maar
kwam niet nader bij.
De bediende die het licht in de kamer had aangestoken, trad daar nu uit te
voorschijn, en ging na een gebaar van den inspecteur bij de tafel staan.
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‘Laten we naar binnen gaan,’ zeide de inspecteur.
Ankoli zette op de gedekte tafel een andere roodgekapte lamp en stak die aan. De
kamer van den inspecteur was op weelderige, zonderlinge wijze gemeubeld.
Uit het midden van de zoldering hing een donker blauwe draperie die schuins naar
de wanden toegetrokken was, zoodat dit intérieur het inwendige van een vierkante
tent geleek. Onder het doek hingen op den witten wand fotografieën in vergulde
lijsten, ook gekleurde platen, een eikenhouten bureau stond vol portretten achter
glazen standaards, naast het bureau een hooge lamp van gepolijst koper, maar díe
lamp brandde niet. Op den vloer lagen dikke, biezen matten en voor een aantal rood
lederen fauteuils bij een Oostersch tafeltje, waarop kisten sigaren, sigaretten en
lucifers, lag een fraai Perzisch tapijtje. Zij gingen dan met hun vieren aan tafel zitten,
terwijl Ankoli bediende. Ditmaal werd er geen enkel gerecht uit het blik gegeten.
Het waren versche groenten uit den kleinen moestuin achter het huis, soep van
schildpadden uit den Congo, visch óók uit de rivier, en vleesch van een antiloop in
de bosschen geschoten. Er werd geen andere wijn dan champagne geschonken. De
inspecteur at en dronk onmatig. Zijn bleeke, pafferige, groote kop begon te glimmen,
zweetdruppeltjes kwamen er op zijn voorhoofd, hij lachte zwaar en verslikte zich
toen Van Pel iets grappigs vertelde. Zelf schonk hij dikwijls het glas van den witte
vol.
‘Je drinkt niet zeg!’ zeide hij dan, maar hij keek hem daarbij niet aan.
De witte voelde zijn denken onzuiver worden, al zijn gewaarwordingen geraakten
afgestompt, met daartusschen even zeer heldere momenten. Zoo zag hij eens heel
duidelijk den kleinen, blonden Van Pel die strak en als verdwaasd den inspecteur in
de oogen keek, terwijl deze een homp brood stuk brak, een groot brok in zijn
wijdgeopenden mond duwde, en daarop grinnikte met volgepropte wangen, waarna
hij Van Pel onverwacht hard op den rug klopte, zoodat deze begon te hoesten. Of
wel, hij zag de zwarte, vettige vingers van Ankoli die zijn gebruikte bord, mes en
vork, behendig voor hem wegnam, er dan schoon gerei voor in de plaats zette, en hij
rook den zoetigen, sterken lijfgeur van den neger die naakt onder zijn dunnen,
katoenen pano was.
Zijn oogleden werden zwaar, het was of zijne leden verlamd
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geraakten. Hij antwoordde met enkele woorden den inspecteur die met afgewende
oogen vleesch op zijn bord sneed en hem maande toch van den champagne te drinken,
‘die was schaars “boven,” en hij lachte schamper.
De witte dronk wederom van den wijn en voelde zijn afgestomptheid nog toenemen.
Hij grijnsde toen den Brul iets zeide dat hij niet verstaan kon.
De inspecteur glunderde voor het voedsel dat hij zich op zijn bord geladen had en
mompelde dan: ‘Best gebraden, fijn lekker ruggetje van een best beestje. Ankoli kent
het klappen van de zweep. Hij weet waar Abraham de mosterd haalt.’
De witte had een vaag vermoeden dat hij met drie waanzinnigen aan tafel zat en
hij zelf zou weldra ook krankzinnig worden.
Het gierend gonzen van den nacht buiten en het suizen in zijn hoofd scheen nu in
een te warren. Hij lette niet meer op de rond de lamp zwermende torren die hij bij
het begin van den maaltijd zoo hinderlijk had gevonden, zij liepen in zijn nek, in zijn
hemdsmouwen en over zijne handen, maar hij voelde het niet.
Toen het maal was afgeloopen, noodigde de inspecteur hen uit om bij het
rooktafeltje in de gemakkelijke stoelen te gaan zitten. Dat deden zij en Ankoli
presenteerde de sigaren en de koffie en schonk ook likeuren in kleine, kristallen
glaasjes met vergulde figuurtjes er op.
Een wijle hoorde hij de doffe, als achter een voorhang brommende stemmen van
de anderen niet meer, maar hij zag hen zwijgend rooken, en soms met de handen den
rook wuiven naar zich toe.
Ankoli had de tafel alreeds afgenomen en er een donker rood kleed over heen
gelegd, waarop hij de lamp plaatste. De rook begon in de kleine kamer als een vale
sluiering zich uit te spreiden. Ankoli stond in dien nevel rood belicht bij de tafel,
gelijk een standbeeld van zwart metaal, te wachten.
‘Kijk, daar komen ze,’ zeide toen plotseling de inspecteur. Hij had zich in zijn
stoel opgericht en wees met gestrekten arm naar den gekalkten wand bij den ingang.
‘Dat zijn mijn beste vrienden, je ware muggenvangers.’
De witte staarde naar de wanden in rossige schemering, en daar ontwaarde hij
tientallen reusachtige spinnen, die behoedzaam rond kropen, telkens even
bewegingloos, om muggen of vliegen te grijpen.
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Hij hoorde den inspecteur toen eerst geniepig en daarna eensklaps luidop lachen, en
een gruwelijk afgrijzen van alles wat om hem heen was, zette zich tot verholen
razernij in hem uit. Hij had een nijging om op te springen, gillend en schreeuwend
los te ranselen op de zonderlinge wezens die bij hem zaten. Een roodachtige glans
steeg voor zijne oogen, het bonsde en hamerde in zijn verhitte hersens.... Als hij nú
eens krankzinnig werd....
Stil aan bedaarde de witte. Het was voorbij, het verschrikkelijke, alleen als hij de
verraderlijke, sluipende, de harige spinnen zag, die traag de gekromde pooten
bewogen, steeg de afschuw wederom. Een klein klokje dat op het bureau stond,
hoorde hij negen uur slaan, hij rookte heftig het eindje van zijn sigaar en blies er
door, zoodat fijne vonkjes naar voor uitgestooten werden. Een vonkje viel op zijn
hand, dat brandde hem op het vel en de pijn deed hem tot volkomen bezinning
geraken. Hij besefte nu dat hij nog in het geheel niets gesproken had dien avond, en
hij wilde nu iets zeggen gaan.
Daar zag hij dan de beweginglooze gestalte weer van den dispensero, half zittend,
half leunend tegen de tafel. Ankoli scheen te kijken naar den hoek waar Van Pel zat
naast den inspecteur.
Onverwacht vraagde hij den Brul:
‘Een allemachtig lekkere sigaar heb ik hier, heb je ook uit dát kistje genomen?’
Den Brul tilde juist zijn glaasje met likeur op, dronk het leeg. Hij had den witte
schijnbaar niet gehoord. Hij keek gespannen en met wat samengetrokken
wenkbrauwen naar den inspecteur die zwijgend en met een zotte uitdrukking op zijn
gelaat Van Pel de rook van zijn sigaar zat in het gezicht te blazen.
Toen de witte plotseling opstond, keken zij beiden hem aan. ‘Gaan jullie al weg?’
vraagde de inspecteur.
‘Ja, ik moet nog wat pakken voor morgen,’ antwoordde de witte.
‘Ik ga met je mee’ zeide den Brul.
Van Pel bleef zitten.
Zij namen afscheid.
De inspecteur liet hen uit tot aan de verandah en trad toen terug naar binnen.
De witte duizelde terwijl hij de trappen afging.
Toen zij buiten stonden zeide den Brul: ‘Ik ga rechtsaf, ik
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moet nog even op bezoek,’ en met zachter stem en wat gemeenzamer voegde hij er
aan toe: ‘Een afspraakje.’ Dan ging hij voort in het duister, grijs zag de witte nog
even zijn pak.
De witte keek nog een oogwenk naar binnen het huis.
Hij kon de lichte wanden van de kamer zien, de draperie en bij de tafel de roerlooze
gestalte van den negerknaap, schaars verlicht door het schijnsel van de lamp in den
hoek van de kamer.
Het was koel in den nacht, er waaide een felle wind van over de rivier en de boomen
achter het huis ruischten. Het rumoer van de insecten zwol van alle kanten aan. Langs
den hemel jachtten snel donkere wolken, er schemerde wat maanlicht, zoodat hij de
laan van mangoboomen al spoedig gevonden had. De wind schudde soms de vruchten
los, en terwijl hij in het diepste donker voorttastte hoorde hij dof mango's vallen op
den grond, een trof er zijn schouder. Dikwijls trapte hij op neerhangende takken en
vruchten.
Het bloed gonsde hem door zijn van wijn verhitte wezen.
Pijnlijke kloppingen in zijn hersens begonnen te hinderen, zijn hoofd geleek te
gloeien. Weldadig vond hij den wind die langs hem aan tochtte.
Aan het einde van de laan weifelde hij een oogwenk welke richting te gaan, maar
hij ontwaarde een licht ter rechterzijde, dat moest het huis zijn.
De ‘Holland’ was tot in de kreek bij de werf gestoomd. Een oude ontverfde boot,
enkele meters breed, met een groot rad achterop.
De witte en Fourneau hadden twee nauwe dekhutten naast elkander. Al hunne
bagage hadden de bedienden van het huis al aan boord gebracht.
Het was nu drie uur in den namiddag en aan bakboord werd een groote, stalen
sloep stijf tegen de ‘Holland’ gekoppeld, waarin de bedienden en dragers van
Fourneau moesten reizen die de expeditie van den administrateur zouden meemaken.
Enkele uren voor zonsondergang was alles voor de tocht gereed. Op de werf, bij
de nieuwe boot stonden een viertal mannen van het Hollandsche huis en riepen den
witte goeie reis na. Met Fourneau stond hij onder een zeildoeken overkapping op het
dek naar den oever te kijken. Heete luchtgolvingen trokken op het
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water rond hen aan. Den negers, blootshoofds, wanordelijk door elkander zittend in
de sloep, drupte het zweet langs de glimmende, geschoren schedels.
Toen floot er zwakjes, over die eenzame ruimte van het woelige, gele water, de
stoomtoeter drie malen. De zwarte kapitein en de negers boomden de ‘Holland’ naar
het midden van de kreek, en het groote rad achteraan de hopperbarch begon traag en
met naargeestig snerpend geluid te wentelen.
Al gauw was de boot uit het doode water van de kreek geraakt. Nog een paar malen
ging het nietige geluidje van de stoomtoeter en toen gleed de ‘Holland’, den rechter
oever van Stanley Pool houdend, tegen den stroom in.
De negers in de sloep riepen een afscheid aan de mannen op de werf, en ook de
witte en Fourneau bleven op het dek naar de stil aan inkrimpende gestalten op den
oever staren, totdat de boot in de baai van een groot, dichtbeboscht eiland voer.
Langzaam trokken daarvan de hooge, wuivende palmen langs hem heen.
De ‘Holland’ kwam nu recht op de steile, roode rotsen aan, die, dicht bij de plaats
waar de rivier in Stanley Pool mondt, dreigend uit het gele water van den stroom
zich hieven.
De lage zon deed tegen de loodrecht opstaande wanden een wild gespeel van
enorme schaduwen verschuiven, schaduwen die velerlei grillig gevormde, loerende
monsters geleken.
In diepe groeven, onder brokkelige, verweerde overhangsels, stipten de rood
verlichte tippen van scherper uitsteeksels als vonkende, loerende oogen.
Hier kropen de oevers naar elkander toe. Langzaam, gestadig vernauwde zich dit
uitgestrekte watervlak weer tot een rivier, die zóó snel tusschen de bergen zich wrong,
dat de oude, wrakke ‘Holland’ daar bijna niet vorderde.
In het woeste licht van den rooden avond, geleken nu de nabije purperen rotsen
de grimmige wachters voor de ingangen van oorden, waarheen de hopelooze, eeuwig
rampzalig gedoemden gaan....
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Dramatische kunst.
Tooneel-Kroniek
Door Frans Coenen.
Een Vergissing, bij De Hagespelers.
Het Voetlicht, bij Het Tooneel.
Aan den anderen Oever, bij De Kon. Vereeniging.
Van een jonge schrijfster, die allengs de publieke aandacht op zich vestigt door haar
niet onbelangrijk literair talent, mevrouw C. van Bruggen, ging bij De Hagespelers
nu ook een dramatische eersteling, getiteld Een Vergissing, tooneelspel in 4 bedrijven.
Als ik de bedoeling wèl begrepen heb, dan gold het hier een tragisch gebeuren
tusschen een jongen man, die te gauw en vluchtig lief heeft en een meisje, dat, wijl
zij niet even snel van gloeihitte tot ijskoude kan overgaan, diep rampzalig wordt.
Het kind was al verloofd met een degelijken, oppassenden jongen, die in Indië de
fortuin trachtte te vermurwen en van wien zij wist, hoezeer hij naar haar verlangde
en hoe eenzaam zijn leven was. Wat niet wegneemt, dat de charmante schilder, de
vrouwenbekoorder, dien zij van vroeger kent, haar zonder veel weerstand verovert
of herovert, want ook in dien verleden tijd blijkt zij niet ongevoelig voor zijn
huldebewijzen geweest te zijn. Dit nemen wij aan als verzachtende omstandigheid,
maar meenen toch dat de schrijfster niet vermocht te overtuigen van de standvastigheid
en de diepte van karakter der jonge dame. En hierop komt het evenwel aan voor de
tragiek der historie.
In het eerste bedrijf ontmoet hij haar. Op het einde van het tweede ligt zij, hoewel
tegenstrevend, in zijn armen. Tusschen die bedrijven - in de pauze - wordt dan
natuurlijk ondersteld, dat vele ontmoetingen plaats hebben en overredingen en
aarzelingen. Maar van dit alles wonen
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wij maar heel weinig bij en onze 20e-eeuwsche verbeelding werkt zoo traag. Zelfs
tegen het slot van dat tweede bedrijf verhaalt het meisje nog - op al te uitvoerige en
onwerkelijk pathetische wijze - van haar verloofde in Indië, hoe haar brieven hem
alles zijn, hoe zenuwachtig hij de post afwacht enz. En een oogenblik later ‘ist 's um
ihre Liebe geschehn’....
Dat is inderdaad een beetje hinderlijk voor ons gevoel en de schrijfster heeft het
gewis ook niet zoo bedoeld. Evenmin zeker de brutale manier waarop de
schilder-verleider over die hindernis van het bestaande engagement heenstapt. Hij
is toch immers geen ploert, hij is enkel een zwak, hartstochtelijk man, van wien de
vrouwen te veel weten willen. Zoo zal hij eerder geneigd zijn zich tegenover verloofde
meisjes terug te houden, zijn zwakheid kennend en ook zijn al te groote macht. Ook
dit kwam niet uit op het tooneel en aldus verscheen deze vrouwenman al dadelijk in
een valen schijn van gewetenloosheid, evenzeer onbedoeld.
In de laatste bedrijven zagen wij dan wel iets van Cato's strijd - zij heet nl. Cato
en werd met veel overtuiging en alleraardigst voorgesteld door mej. Alice Plato. Wij
zien haar zielsnood, als onverwacht de Indische verloofde, die de fortuin gedeeltelijk
beet kreeg, haar oproept om te trouwen en zij niet den moed heeft hem teleur te
stellen, maar zich nu ook dubbel bewust wordt, hoezeer zij den ander aanhangt. Wij
zien haar eindelijk toch de verlooving verbreken, omdat zij zich anders aan ‘ontrouw
vóór het huwelijk’ zou schuldig maken, en daarnevens een weinig blijven hopen,
dat, nu zij vrij is, de geliefde zal komen om haar te halen. En hij komt ook.... maar
enkel om, uit opgedrongen eerlijkheid, haar te zeggen, dat zijn liefde alweer voorbij
is en zij, wat hem betreft, gerust naar Indië kan gaan.
Zoo blijft zij zitten, naast haar onvoltooide uitzet, als in een half gemeubeld huis,
waar het stil en kil is en de bewoners nooit komen zullen....
Ziedaar wat de schrijfster wilde geven en had moeten geven in een stijging en
uitvloeiïng van stemming en dialoog, van dialoog, die stemming naliet. Maar zij
vermocht het slechts zeer ten deele. Er zijn een moeder en een zusje van Cato van
wie zij geen partij wist te trekken. Telkens als er iets gewichtigs komen moet, stuurt
zij die twee de kamer uit. Desgelijks een vriend van den schilder, in het eerste bedrijf
voornamelijk gebezigd om des schilders karakter bloot te leggen, maar in de volgende
bedrijven al maar doende om een beslissend gesprek tusschen hem en 't meisje of de
mama of den Indischen oom te vermijden. Die oom, een Indischman en vrijgezel,
had om te beginnen wel iets aardigs van teekening, maar werd blijkbaar ook niet
voldoende door de auteur ‘uitgebuit’ ten onzen bate. Wel sprak oom ten minste met
zijn
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nichtje en kreeg te weten hoe 't in haar boezem gesteld was, doch wat heerlijke
tafreelen met de (luchthartig-bedoelde?) mama, met den medelijdenden vriend, en
vooral met den ‘charmeur’ zelven heeft mevr. Van Bruggen hier verzuimd!
Toch was deze Indische heer eigenlijk nog het eenig omlijnd personage in het
stuk. Het meisje had goedbegrepen ‘oogenblikken’, maar van een karakterschepping
als geheel kon ik niet veel gewaar worden. En de jonge man, Henk Tervaart?
Met hem had de schrijfster bepaald groote plannen. Wel ver van een vulgaris
‘verleider,’ van een drakig-ouderwetschen falsaris, zou hij de goedbegrepen droevige
werkelijkheid van zulk een vrouwenman openbaren en hoe hij in zich zelven een
tragische tegenstrijdigheid bergt van een oorspronkelijk nobelen, zachten aard, die
echter, door zijn ondiepte en ijdelheid niet minder dan door de tegemoetkomende
wereld, uit het spoor der soliditeit raakt en in de ‘veelwijverij’ verdwaalt. Gelijk de
coquette vrouw, volgt ook deze man enkel zijn neigingen en kan niet anders handelen
dan hij doet. Hij meent niet te bedriegen, hij is geen Booze, geen Slechtaard. Maar
zijn heftig temperament doet hem telkens weer voor een andere vrouw in brand
geraken en zijn weinige bezonnenheid weerhoudt hem dien fluks te blusschen, waar
hij meent, dat dit nu eindelijk en voorgoed de geliefde zijns harten is, die niemand
meer zal kunnen verdringen.
Zoo is hij altijd de eerste om zelf weer te gelooven aan de kracht en stabiliteit
eener nieuwe vlaag, zóó vast en onwrikbaar, dat hij zijn jongste ‘verovering’
gemakkelijk overtuigt van de nietigheid aller vorige.
Maar 't kan ook gebeuren, dat hij, ouder wordend en terugziend op een leven, dat
als een slagveld bezaaid is met doode ‘liefdes’, dat hij dan in sommige oogenblikken
een waarachtigen afkeer van zichzelven gevoelt en 't eeuwig herhaald bedrog zijner
al te levensvolle neigingen. Hij ziet dan - misschien! - in een zeldzaam moment het
lage en dierlijk-grillige, waaraan zijn leven onderworpen is en krijgt heimwee naar
een stil, zachtgloeiend, vredig gevoel, dat zijn leven uit zou duren en hem vrijheid
laten voor betere dingen, dan 't altijd opnieuw najagen en veroveren en verliezen van
de Vrouw. En misschien ziet hij dan ook, hoe vreemd en noodlottig zijn passioneele
wezen en de wereld rondom aan elkaar passen, hoe 't doen der anderen, der vrouwen,
ten deele zijn doen bepaalt, hoe ze zich tot hem dringen, zich aanbieden, van zijn
ijdele zwakheid misbruik maken, omdat hij, zijns ondanks, nu eenmaal dat
dierlijk-aantrekkelijke bezit, dat met geest noch geestigheid van doen heeft.
Misschien ziet hij dat alles, in een verloren uur, als het leven hem een poos met
rust laat. Maar dan moet hij toch iemand zijn van groote geesteskracht en zelfreflexie.
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De gewone ‘Charmeurs’ brengen 't gewoonlijk niet verder dan eenig schelden op de
‘die wijven’, als zij tengevolge van een uitbundig avontuur al te deerlijk in 't nauw
zijn geraakt. En zoo schijnt 't dan, waar mevr. Van Bruggen ons in het laatste bedrijf
van haar stuk en ook al te voren zulk een zelfanalyse doet bijwonen van een man,
die overigens niet als genie bedoeld is, dat wij hier eigenlijk den opzet van 't heele
geval te zien krijgen, de aanteekeningen in 't notitieboekje der realiste, waarvan het
spel uitging. Aldus heeft de schrijfster de figuur van een ‘homme à femmes’ - en
goed! - begrepen, maar hem vervolgens in de werkelijkheid op te bouwen, heeft zij
niet gekund. Het is bij de theorie grootendeels gebleven en ons blijft van haar stuk
weinig meer dan de herinnering aan een enkele aardige scène, hier en daar, en vele
ernstige bedoelingen.
Het is, bij de blijvende schaarschte onzer dramatische auteurs, zeker niet gewenscht
debutanten al te zeer te honen of hun ‘jeugdig-frischen moed’ te fnuiken, maar 't is
ook gevaarlijk hun onverdiend pluimen op den hoed te steken.... die wij trouwens
gauw genoeg voor Chantecler noodig zullen hebben.
De N.V. Het Tooneel of wel het gezelschap-Royaards bracht als noviteit een Fransch
tooneelspel La Rampe, vervaardigd door niemand minder dan Henri, baron de
Rothschild... als hij 't tenminste wezenlijk zelf gemaakt heeft. Daar het veel
interessanter is een tooneelwerk te zien van iemand, die zoo goed in zijn contanten
zit als van een Rothschild verwacht mag worden, veel interessanter dan van een
schrijver met weinig of heel geen contanten, mocht men verwachten dat de opvoering
zeer veel publiek zou trekken. Wat zij toch niet deed, geloof ik, hetgeen weer bewijst
dat de wereld haar eigen belang niet kent....
Het stuk was namelijk niet eens zoo slecht, als men vermoed zou hebben van een
man, die immers te voornaam is om talent te behoeven of te bezitten. Het was zelfs
zeer handig, zeer tooneelmatig en voor de vertooning geschikt, als alle Fransche
stukken zijn. Alleen stelde het hen te leur, die gehoopt hadden op finantieele
onthullingen. De onthullingen - als men hen nog zoo mag noemen in deze vroegwijze
wereld - waren hier meer van theatralen aard, betreffende het samenleven der
tooneelmenschen onder elkaar en hieruit zou een schrander mensch afleiden, dat de
heer De Rothschild het stuk toch niet zelf geschreven had, wijl van nature elk
gevogelte zingt van hetgeen hem 't naaste aan 't hart en in 't nest ligt. Doch een niet
minder schrander mensch begrijpt dadelijk dat die vork ook anders aan den steel kan
zitten. Hij vermoedt dat de schrijver van de financiën eenigszins ‘gedegoûteerd’ kan
geraakt zijn, juist omdat hij er zooveel van heeft, terwijl diezelfde financiën hem in
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nauwe betrekking tot het toonel, speciaal het meer vrouwelijk gedeelte daarvan,
brachten. Zoo beseft men wat hem dan eigenlijk aan 't hart lag en waarom hij er van
zingt. Het vrouwenhart bleek valsch, waarop hij eenmaal vertrouwde, als op.... zijn
bank, en in zijn smart en wrok zag hij nu ook de gansche theaterwereld voos en
leelijk, die hem eens, in den roem der eerste liefde, een paradijs van schoonheid en
belanglooze liefde (in tegenstelling met die der financiën) was voorgekomen. Zoo
keerde hij haar den rug toe.... maar niet voor lang, want waar zal een degelijk
millionair anders heen met en in zijn leegen tijd, die allicht den heelen dag duurt....
Spoedig vond hij er een nieuwe vriendin, zullen wij hopen. Doch zijn liefde en
vertrouwen waren thans niet kinderlijk meer, helaas! Hij wist nu wat de dingen in
die klatergoud- en bordpapierwereld waard zijn, van den portier af tot den directeur
toe, en toen zijn vriendin eens om een passende rol verlegen was, wist hij ook ineens
waartoe hem zijn bittere levenservaring diende. Hij schreef de rol, die zij behoefde
en hij schreef zijn teleurstelling en wrok daarnevens, waaraan hij op die wijze nog
aardig wat had. Maar zijn nieuwe vriendin, de actrice, beschreef hij niet zoo direkt,
omdat zij dan de rol niet meer passend hadde gevonden en ook omdat het publiek
steeds op wat ideaal verzot blijft. In dat zeer reëel gehouden theaterwereldje, dat hij
met vaardige hand opzette, bracht hij dan, zeer ten gerieve des publieks en der
tragische tegenstelling (en misschien zelfs van zijn eigen romantischen zin) de gestalte
van de edelmoedig liefhebbende jonge vrouw (natuurlijk van goede familie) die zich
zonder bijgedachte of standsbesef aan den vermaarden acteur harer liefde geeft en....
tegelijk ontdekt, dat zij zelve talent bezit.
Zoo begint voor die twee, het Liebespaar, de Meester en zijn begaafde Leerlinge,
een idylle van liefde en kunst, zoo lang durend tot de acteur in den man jaloersch
wordt op de theatrale successen zijner vrouw. Dan is 't gedaan met de idylle, dan
komt de cabotin boven, die zijn mededingster allerlei moeiten in den weg legt en
haar den minsten bijval misgunt. En zij, de arme, zachte, ideale ziel, die van het
kwaad dezer (tooneel)wereld niets vermoedde en dacht er alles ‘boter tot den boôm’
te vinden, ofschoon toch de vroegere ervaringen in haar aristocratische omgeving
opgedaan haar beter hadden kunnen leeren, zij verdraagt het bankroet van liefde en
kunst niet en weet weinig beter te doen dan maar pathetisch te sterven.
Wat het weerzinwekkende van deze geschiedenis uitmaakt, is nog niet zoozeer de
tegenstelling van grofmaterialistische, voor het ideaal onvatbare speellieden en de
hoogstrevende, edeldenkende dame uit den beteren (adel)stand. Men behoeft, hoewel
er reden toe bestaat, van dezen baron nog niet zoo leelijk te denken dat hij bedoeld
zou hebben een contrast
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van ‘notre monde’ en die der tooneelspelers. Ook ware dat werkelijk al te naïef van
iemand, die ‘notre monde’ van nabij kent.
Maar het akelige, het waarlijk griezelige voor ons gevoel is, dat de schrijver al
zijn realisme, waarmee hij dien theaterboel onbarmhartigraak geteekend heeft, laat
varen, als 't er op aan zal komen een fijngevoelige, hartstochtlijk-liefhebbende vrouw
te beelden, die vanwege afkomst en omstandigheden nog nooit met het volk der
cabotins in kennis kwam. Dan laat hij den kluts der werkelijkheid volkomen los.
Waardoor? Omdat hij niet anders kan of omdat hij niet anders wil? Dat is de sombere
vraag, welker beantwoording in dezen of genen zin precies even pijnlijk is.
Heeft deze schrijver, als de meest geroutineerde mode-dramaturg, enkel ten bate
zijner bevoorrechte actrice een gelegenheid willen openen vrouwelijke zielsmart
treffend na te bootsen, al de phases van groot liefdelijden als 't ware op een
presenteerblad ten genoege van het banale publiek? Dat dan de figuur als geheel niet
‘in elkaar zat’, daarover behoefde hij zich natuurlijk niet te bekommeren. Doch 't
kan ook zijn, dat het hem inderdaad ernst was met deze vrouweschepping en hij zich
zoo het verhevene tegenover het lage denkt. En dan is 't al heel noodlottig voor hem
en de maatschappij, die dit aanvaardt. Want niets minder zou dit beteekenen, dan de
onmogelijkheid, de onmacht om fijnheid van geest en gevoel en toewijding aan een
idee werkelijk, menschelijk te concipieeren en te beelden. Het zou beteekenen dat
de wereld van lage neigingen, van larie en bedrog des schrijvers ware wereld is, die
waarvoor hij den zin bezit en waarin hij zich feitelijk leven gevoelt, terwijl die andere
meer vergeestelijkte hem enkel voorzweeft als belachelijk romantisch ideaal, dat niet
te verwezenlijken is.
Levensvol en juist, zij 't ook ietwat caricatuur, in het weergeven eener verworden
en bedorven theaterwereld, maar geblanket-valsch, door en door onecht in de
tegenstelling.... zou het tooneelstuk dat zoo geaard is, zoo talentvol en tooneelmatig
en cynisch tegelijk, niet iets - en zelfs veel! - beteekenen voor die Parijsche
beschaving, waaruit deze schrijver stamt en die hij zoo met alle geweld als het
deugdzaam contrast van het verworpen tooneel begeert te stellen?
Mijdunkt hier viel, bezijden en achter het werk om, iets van moderne
beschavingshistorie te leeren.
Overigens was de opvoering bij Het Tooneel een zeer verzorgde en bleek vooral
het tweede bedrijf, in het kantoor van den tooneeldirecteur, zeer goed aangekleed en
bijzonder vermakelijk.
Onecht en valsch.... dat kan zeker niet gezegd worden van de drie een-akters, die de
Kon. Vereeniging op haar repertoire bracht. Maar dat ze
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handig of zeer tooneelmatig waren, kan men evenmin beweren. Felix Salten, de
auteur, noemde ze met hun drieën Aan den anderen Oever, omdat zij waarlijk in dit
symbolisch aangeduide iets gemeen hadden: tegenstellingen van stand en van dood
en leven. Oprecht gevoeld zoowel als nauwgezet weergegeven deden die korte
episodes aan, in tegenstelling met de schitterende humbug van zulk een Fransch stuk,
maar men besefte meteen, dat de schrijver zijn stof nog niet beheerschte en de
preciese, eenig passende vorm nog niet gevonden had. Zoo was hij in 't eerste stukje
in de romantiek verzeild, die 't geval zeer onwaarschijnlijk maakte en bedierf in het
tweede en derde ten deele zijn effect door langdradigheid.
Het is niet onmogelijk, dat bij vlugger, geestiger vertooning de dingetjes zeer
gewonnen hadden, vooral het laatste, dat dan ook het meest indringende en
humoristische is, maar de eerste twee schijnen mij toch nooit geheel goed te maken,
al zijn ze ook allebei om hun bedoeling belangrijk.
Die bedoeling toch is iets te geven, dat de Franschen cruel noemen, het tragische
en comische ineenen, gelijk het leven dat naïef-weg oplevert. In hun novellen, romans
en liederen weten de Fransche schrijvers dit meesterlijk te uiten, maar op hun tooneel
ziet men het, zonderlingerwijs, hoogst zelden. Waarschijnlijk omdat de kringen,
waarvoor bijna uitsluitend de tooneelstukken geschreven worden, dit soort
levens-openbaring allerminst begeeren.
Het is nl. een ietwat pijnlijke openbaring voor den toeschouwer, zeer geschikt om
hem zijn vastheid van levensbeschouwing en zelfvertrouwen te ontnemen, naardien
hier de absolute.... betrekkelijkheid van alle moraal in levende beelden gedemonstreerd
wordt.
Zoo in het eerste stukje, waar een jeugdig echtgenoot van hooge geboorte, pas met
een dito meisje getrouwd.... een ordinaire kelner blijkt en zich deswege niet schaamt.
Op dit laatste komt het aan. Hij beweert en overtuigt schier de anderen, die zooeven
nog van zijn bedrog walgden, dat alleen de persoonlijkheid er op aan komt, wat die
vermag en uitwerkt, dat een heldere kop, een energieke geest, een groot gevoel
gevoegd bij aangeboren zachtheid van zeden de waarde van een mensch maken....
tenminste behoorden te maken en dat aldus hij, de kelner, meer grafelijk is, dan
menige hooggeborene, die naar zijn inborst te beoordeeld eerder achter de koeien
moest loopen of als klerk op een kantoorkruk zitten.
Dit is nu alles heel wel en 't ware ook zeker treffend geweest, als de schrijver zijn
graaf-kelner maar levend en werkelijk had kunnen houden. Maar er werd in 't spel
van den heer K. van Dijk, een declamatorische onwaarschijnlijkheid van, die het
geval riet door de macht van het on-
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miskenbaar leven waar maakte en zoo ging voor ons de indruk verloren. Dat was in
zoover jammer wijl het jonge vrouwtje en een pietluttige adellijke neef zoo goed
geteekend schenen.
In het tweede stukje werd een pendant van het eerste gesteld. Hier was de democraat
eigenlijk de aristocraat door zijn geest en wil, in dit volgende zag men de geslaagde,
de opkomeling, die trots positie en gaven altijd van geest een proleet blijft en zijn
vroegere meerderen, de aristocraten, haat met een minnen, jaloerschen, machtloozen
haat.
Een kwast van een Duitschen professor wiens medische raad wordt ingeroepen
door zijn vroegeren leerling, uit den tijd toen hij nog huisonderwijzer en nog niet
met de dochter des huizes getrouwd was, zegt met kwalijk verborgen voldoening
den jongen man een spoedigen dood aan en speelt den superieuren geest bij diens
op die harde uitspraak volgende wanhoop. Waarop de ander hem bij het woord neemt
en met de revolver op de borst, van hem eischt dan ook een voorbeeld van
stervensmoed te geven, daar hij, die immers niets meer van 't leven te hopen of te
vreezen heeft, van plan is zoo dadelijk den parmantigen professor neer te schieten.
En dan blijkt dat de professor die doodsverachting evenmin bezit, zoo weinig dat
hij zelfs uit angst in zwijm valt....
Dit geval..., leek nog al drakerig en te lang bebabbeld. Wij geloofden niet erg aan
de realiteit, terwijl onze emotie voor 't hevige weer vervloeide, toen 't zoo lang duurde
eer 't schot wou vallen. Dat viel tenslotte heelemaal niet, wel 't scherm en daarna
vonden we de zaak raar, onwezenlijk en toch wel ietwat pijnlijk....
Maar het derde (on)geval had wel de sterkste, meest getroffen humorin zich. Het
is van een rijken meneer, die op zijn sterfbed berouwvolsentimenteel wordt en par
force de juffrouw trouwen wil, die hij lang geleden intiem zoo kende, dat zij hem
een dochter schonk. Haastig wordt de dame opgeschommeld en even haastig met
den stervende getrouwd, van welke daad zij en haar kind zullen profiteeren.
Maar de stervende begaat de dwaasheid weer beter te worden, en nu zijn er rare
poppen aan 't dansen. Hij is plots wettig getrouwd met een vrouw, die al sedert jaren
niet meer aan hem dacht en intusschen een zeer geschikter opvolger, een opperbesten
‘vader’ voor haar kind, gevonden heeft. Zij en 't dochtertje behooren onbetwijfelbaar
bij dien onwettiger echtgenoot en niet bij den wettige. Ook had deze wettige een
maîtresse, die zich al definitief op zijn dood voorbereidde, maar hem nu weer terug
wil.... Het blijkt den armen herstellende meer en meer dat hij beter had gedaan maar
te overlijden, dat hij feitelijk al was uitgeschakeld uit de keten van het leven en door
zijn obstinate blijven heel wat verwarring sticht. Zoo besluit hij dan maar te doen of
hij toch
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gestorven ware en gaat vrijwillig heen.... naar Amerika of een dergelijke buiten-plaats,
om op nieuw zijn leven te beginnen.
Zie daar het episodetje, dat toch niet klemmend, niet onontwijkbaar genoeg was
voorgesteld, want feitelijk behoefde de heer zich enkel maar te doen scheiden, om
den toestand weer normaal te maken. Andere, erger moeilijkheden waren er niet, al
doet de schrijver of dit wel 't geval is.
Zoo ontbeerde het grappige ook hier weer te zeer de kracht van het reëele om
waarlijk cruel te zijn. Wij lachten wel, doch waren niet overtuigd door Felix Salten,
die waarschijnlijk nog een jeugdig man is met een wijde toekomst voor zich om een
machtig tooneelschrijver te worden.
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Literatuur.
Gabriele d'Annunzio, Forse che sì, forse che nò, presso i fratelli Treves in
Milano MCMX.
Zou de heer d'Annunzio gevoel hebben voor ironie, voor het comische? Zou hij weten
welke gruwelijke satire op den modernen mensch hij in zijn nieuwsten roman heeft
gegeven?
Zouden dan werkelijk alle verwachtingen van de menschheid - van d'Annunzio,
daar op uitloopen dat de mensch is gaan kunnen vliegen? dat hij op een nieuwe
manier den dood kan vinden door met zijn zweeftuig1) zee te kiezen, of liever de
lucht boven de zee, met niet genoeg brandstof bij zich om daarmede de overzijde te
bereiken en dan, na zich te hebben hooren toefluisteren: ‘Er is geen god dan in u
zelven’ zich het water-vlak en dus den dood langzaam maar stellig te voelen naderen?
Er zijn in dit boek inderdaad prachtige passages en ‘prachtig’, ik kies dit woord
met opzet, niet bij ongeluk.
Ik had eerst geen plan het boek te lezen; ik was wat teleurgesteld door d'Annunzio's
werken van de laatste twee jaar: door ‘Più che l'Amore’, ‘la Nave’, ‘Fedra’. Moet
hij het dan alles zoeken in het boven-matige? Maar Willem Royaards zond het mij
uit Genua. Ik begon natuurlijk met het in te zien en werd al-rasch meegesleept door
de rijke taal, de schitterende fantasie. Het is inderdaad een boek ‘d'eterno sogno,
d'antica favola’ van eeuwigen droom, van oude fabel. Ja, oude fabel! Deze man,
wiens gansche eerzucht het is om de toekomst te veroveren - nu ja, de toekomst, men
komt er van zelf - maar eene toekomst, waarin de mensch zich een nieuwe hoogte
heeft verwonnen - wat is er sterkst in hem zoo niet juist het verleden? Wat is het
vliegen anders voor hem dan de verwezenlijking van de fabel van Daedalus en Icarus,
ook door hem zelven vroeger reeds bezongen?2) Menige Icarus moet, zoo niet een
naam aan de zee geven, dan toch den dood in de golven vinden vóór dat de menschen
geregeld van vaste land tot vaste land en over de eilanden de overtochten volvoeren.

1) Liefhebbers der Latijnsche sprake zullen het niet onaardig vinden te vernemen dat d'Annunzio
het mooie epithetion ‘velivolum’ ‘zeil-bevlogen’ dat Lucretius en Vergilius der zee toevoegen,
heeft veroirbaard als naam voor de aëroplaen.
2) In het derde deel der Laudi.
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Zóó viert d'Annunzio aan twee ijdelheden bot: zijn nationalisme en zijne zucht tot
het bovenmenschelijke, want zijn held, Paolo Tarsis, dus een Italiaan, wint het met
zijn zweeftuig van alle mededingers van andere nationaliteiten - en door dat zweven
heeft het menschelijk geslacht het gebied van zijne heerschappij en dus zijn eigen
vermogen overtroffen.
‘IJdelheden?’ zou de heer d'Annunzio zeggen: ‘In tegendeel heldendriften - het is
een heros, die deze overwinning aan het menschelijk geslacht en weder aan het
Italiaansche vaderland de overwinning over het overig menschdom verzekert.’
Maar ga nu eens na, waarde lezer, als ge met dien held eerst grondig hebt kennis
gemaakt - en de schrijver d'Annunzio geeft u daartoe overvloedig de gelegenheid of die held van dat boek wezenlijk een heros is.
Ik ga u hier niet het genoegen van het lezen van dit boek bederven door het u voor
te vertellen - maar dit kan ik u wel zeggen dat ge niet met een heros kennis zult
maken. Is een heros iemand, die zóó weinig begrijpt van zich zelven, van dat heele
klaver-blad van vieren, dat de eigenlijke personaadjes van dit boek, met eenige
stomme en neven-figuren, uitmaakt? Die man een heros? Ja vliegen is zijn hartstocht?
Heeft hij nog andere hartstochten? Ja, als ge driften hartstochten noemt.
Kent gij Lamia van Keats, lezer, of eigenlijk van Philostratus? Lamia, de toovenaares,
die in de gestalte van een jonge, schoone vrouw, den jongen en schoonen Lycius
bekoorde -? Maar zij werd door het doordringend oog van den wijzen Philostratus
doorgrond en gedwongen tot hare oorspronkelijke gestalte, nl. die van een slang
terug te keeren. Zoo ééne is de heldin van dit boek, Isabella Inghirami.
In het teekenen van deze vrouw is d'Annunzio ontzaggelijk rijk, hier ontplooit hij
al zijne kracht. Want geen enkel-voudig leven is het dat deze heldin, - en dit is
inderdaad eene heldin - heeft geleefd, neen niet enkel-voudig, want hoevele levens
heeft zij al niet doorleefd, zij, die zich herinnert te zijn geweest Isabella d'Este en....
doch vooral het genot van met deze kennis te maken wil ik u niet bederven.
De meest menschelijke is Vanina - de jongere zuster. Maar van Aldo, den broeder
van beiden, durf ik niet veel te zeggen: hij verijlt bij elke nadere beschouwing als
schim.
Daar hebt ge ze alle vier genoemd, het klaverblad, waarom het bloem-werk van
verbeelding, eeuwigen droom en oude fabel, is heengestrengeld en gekransd. Want
wèl komen eer meeslepende passages in voor. Ik noem maar even het vliegen, het
zweven in het zweeftuig
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boven Florence; de herinneringen aan den Egyptischen vogel-ziener; de fantasie van
de vogels van Africa en nog zooveel meer. En ge staat, al lezende, telkens en telkens
verstomd dat er wezenlijk eene taal is - dat Italiaansch - die toch iederen dag
gesproken wordt, dagelijks leeft in den mond van gansch een volk. Wat moet men
daar, in dat land, waar die taal gesproken wordt, gelukkig zijn! - eene taal louter
bestaande uit liefkoozingen, kussen, streken over hals en schouder, langs zijden
haren, blikken uit schitterende en fonkelende oogen, blikken in diepen en donkere
oogen, sappige verven en matte tinten, schitter-plekken op watervlakken, blauwe
pleinen tusschen donzige of schimmige wolken, geruisch van peppel-boomen langs
kronkelende rivieren, gekwetter, gekweel en gefladder van vogels.... Jà, zoo'n taal
is er, in zoo'n taal is dit heele boek geschreven - gesproken, gezongen. Je denkt:
waarom geeft d'Annunzio, de Bode - en bode, hij is het ook geweest van
levensvreugde, van grootheid, vooral in dat boek, waarin hij ons bracht naar het land
der Oudheid, van het levend verleden, naar Hellas, het godenland, toen hij zelf was
bode van herleving der goden - waarom geeft hij ons niet gewone verhalen, drama's
van het gewoon levend menschdom? Ja, eens (pag. 257) geeft hij ons zoo iets. Als
die ééne van het ongelukkige klaverblad, de nauw volwassen jonk-man, Aldo, op
eens uit zijne droomerijen ontwaakt, daar hij verzeild is bij een waschbekken nabij
een dorp, waar vrouwen uit het volk heur wasch staan te doen, en ge hoort dien
jongen of liever u zelven de kwinkslagen, de uitdagingen door de vrouwen u om de
ooren slingeren. Maar overigens leeft dit klaverblad zoowat alleen op de wereld,
zonder verbindingen, zonder verplichtingen, leven zij het leven van hunne driften,
neigingen, herinneringen - ja, vooral herinneringen, niet zóózeer uit dit zelfde leven,
maar ook uit vroegere levens.
Ja, heden en verleden, beiden leven in dit boek. Daar geniet, daar zwelgt de
schrijver van, daarvan geeft hij den lezer te genieten, te te zwelgen. Het gansche
oude Italië, met al zijn kunst, al zijn verleden leeft ook in dit boek. Die personen,
hunne houdingen, hun standen, het zijn oude schilderijen, oude beelden, en haast
zou ik zeggen - die schilderijen, die beelden leven er in nog meer dan de personen
zelf. Ook Dante, al het landschap van Dante, - vooral zijn Hel - wordt daar weer
doorwandeld, in al zijn symbolische beteekenis, en nu niet door de schimmen der
afgestorvenen, maar door de levende personen. Ja, antica favola, de oude fabel - het
is werkelijk heel, heel mooi - maar te denken dat aldus een hooger stadium van het
menschelijk gegeslacht wordt voorbereid - dat is inderdaad ongerijmd.
HEIN BOEKEN.
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Joh. de Meester, Lichte lijnen.
Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1909.
Willem Kloos, Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid; studies over
onze 18e-eeuwsche dichters.
Amsterdam, S.L. van Looy, 1909.
Dit door den heer van Dishoeck bijzonder mooi uitgegeven boek - zij 't voor dezen
titel en inhoud wat te monumentaal - bevat een tiental, meerendeels reeds vroeger
in tijdschriften verschenen, schetsjes en dialogen. Eénacter-genre: rap neergezette,
héél korte vertellinkjes van 'n conflict; en alle éventjes schrijnend aanvoelende.
‘Eventjes’.... Want deze schetsjes zijn zóó kort. ‘Het aanzoek’: - heerlijk-mooi,
vol atmosfeer is dit, maar 't past ook heelemaal niet in dezen bundel - ‘Het aanzoek’,
dat men al kent uit Een pic-nic in proza, is met z'n twee-en-dertig bladzijden vèrreweg
't langste. De ruim negentig Dishoecks-wijd bedrukte zijdjes die overschieten, zijn
vrij eerlijk onder de negen andere vertellinkjes verdeeld. Nu - 'n paar bladzijdjes zijn
er toch bij ieder verhaaltje noodig voor we ‘au fait’ zijn; 'n paar bladzijden, vóór ons
de nieuwe menschen met wie we kennis maken, eenigszins belang inboezemen....
Even voelen we dan: o, dáár gaat 't heen - dat kan héél mooi worden, zoo lucht en
fijn ingezet.... Mis, 't gaat nergens heen. 't Is al uit. Weer twee witte bladzijden. Rts!
'n ander stuk - en: même jeu!
Johan de Meester zei mij eens: ‘Als ik in Frankrijk ben, voel ik Hollandsch; als
ik in Holland ben, voel ik Fransch.’ Hij heeft deze schetsen dan in Holland geschreven.
- ‘Het aanzoek’ dan alleen niet, misschien - Het is: ‘nerveusement noté’. Het is
élégant, en het is raak.... Nu ja, ráák?.... Dat is te zeggen: het is er nóóit naast; maar
't treft ook nooit diep.... ‘Lichte lijnen’ dan ook, zegt ge? Schetslijnen duidingslijnen.... Mogen we't opvatten als: voorloopige notities voor grooter werk?
Graag!
Professor Jonckbloet is ruim een kwarteeuw dood, en met hoeveel sympathiek élan
hij ook aan de geschiedenis onzer letteren mag hebben gewerkt, het is een algemeen,
ook den heer Kloos,1) bekende waarheid, dat zijn inzichten en waardeeringen geenszins
meer het tegenwoordig geslacht leiden. Ik zou haast zeggen: integendeel. Hij die
thans zijn Leidsche-leerstoel-plaats inneemt, prof. Kalff, is bezig een werk te

1) Op bladz. 82 spreekt hij van Jonckbloet's ‘Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde’ als
van het ‘thans, gelukkig, uit het gebruik rakend boek’.
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schrijven, waarvan we elk nieuw uitkomend deel in onze boekenkast neerzetten vóór
de zes Jonckbloetdeeltjes, welke daardoor langzamerhand heelemáál uit 't gezicht
raken. Dat doen we állen, en we doen 't bedaardweg, als een eenvoudige vernieuwing
van 't geen, omnium consensu, volkomen verouderd wordt geheeten....
Maar m'n hemel, wat is 't dan voor een allerzonderlingst anachronisme in des
heeren Kloos' hoofd, dat hij me daar bladzijden en bladzijden lang met ‘eenvoudige
rechtvaardigheid’ tegen dien half-vergeten professor uitvalt; op hem losslaat en nog
eens op hem losslaat met, nou, niet heftige, maar wichtige mikken van zijn ietwat
bot wordenden sabel? We kijken eerst verbaasd, dan stom-verbaasd toe. - En dan
trekken we onze wenkbrauwen en onze schouders op, en wandelen weg van 't beslist
onbelangwekkend gevecht tegen den man die heusch niks meer terug zal doen, en
voor wien niemand meer opkomt.
‘Accoord’, zal men zeggen, ‘maar, meneer de recensent, ben je nu zelf niet 'n
beetje aan 't dazen buiten de orde? Dit boek houdt toch in “Studies over onze 18e
eeuwsche dichters”! 't Staat er buiten op!’
't Stáát er inderdaad.... op; buiten-op, zoo als u zegt. Met acht namen er bij - of
onze 18e eeuwsche dichters werkelijk maar ‘met z'n achten’ zijn? -: Rotgans,
Schermer, Zeeus, Hoogvliet, Poot, Smits, de Lannoy, van Merken. En de ‘Inhoud’
belooft bovendien van Poot uit nog ‘excursies’ naar O.Z. van Haren en Arnold
Moonen; van Lucretia van Merken uit ‘uitstapjes’ Swaanenburg-, van Alphen-,
Nieuwland-, Loots-. Kinker- en Bilderdijk-waarts.... 't Staat er buitenop aangekondigd.
En belofte maakt schuld. Eilaci, iedereen betaalt zijn schuld niet!
Laat ik niet noodeloos langer bij dit eenigszins vreemd geval stilstaan, en eens
even precies kijken, wat we wèl krijgen. Een inleiding: Jonckbloet had van literatuur
geen kaas gegeten. 't Rare beeld is natuurlijk van mij; de heer Kloos zegt 't logischer,
en láng niet zoo familjaar. De dagen van familjare, kort-expressieve critriek zijn
voorbij, dat weet men wel, en ik voor mij betreur ze niet. Toch betwijfel ik wel even
of een ‘breedheid’ van stijl beter is, die zinnen in de pen geeft als deze:
‘Hij1) durft toch spreken van Schermer's “onmatig-gezwollen beelden,” een
uitdrukking die, gebezigd van een 's2) dichters fantasie, wezenlijk zóó dol-zot is, dat
ieder die in ernst aan letterkunde gedaan heeft, door het stuipachtige lachen erover,
heen- en weder schokken gaat.3)
Of deze:
‘De volwassen Bilderdijk is als technisch rijmer natuurlijk tienmaal knapper, door
routine rijker, dan de slechts dertig jaar geleefd en geen

1) Jonckbloet, natuurlijk!
2) Is deze spelling een drukfout?
3) Cursiveeringen van mij.
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letterkundige jeugd-opvoeding genoten hebbende boerenzoon-professor1) Nieuwland
kon wezen.’
Het klinkt nogal een Duitsch-academische jeugd-opvoeding genoten hebbenderig en dat voor wie zóó af te geven heeft op al wat academisch is....
Toch, grootvaderlijk-bezadigd is de toon meer nog dan Duitsch-professoraal. Wat
zegt men van de toespraak tot 'n 150 jaren doode dichteres, welke in 't volgende citaat
ligt.
‘Een twintigste-eeuwer kan moeilijk Lucreta van Merken tot zijn lieflingsschrijfster
maken, maar wèl kan hij haar de hand bieden en vriendlijk toevoegen: Gij waart een
brave werkster van talent en goeden wil, en wat gij hebt voort-gebracht leest ook de
thans levende, die 't verleden heeft leeren begrijpen, zij 't niet overal met groot
genoegen dan toch altijd met vriendlijke gezindheid en soms zelfs met een beetje
van dat wezenlijke meêvoelen, dat alleen de waarachtige literatuur in ons wekt.
Ik ben van mijn eigenlijken weg afgeraakt, en aan 't stijlbloempjes plukken gegaan.
Laat ik, voor 'k op den hoogen weg der critiek die-'t-geheel-overziet terugkeer, dan
maar m'n bos wat grooter maken. Ziehier dan de slotsom van de ‘Inleiding’:
‘Ik zette eenvoudig een heel tijdvak onzer Nederlandsche letterkunde, dat door
het gebrek-aan-letterkundigen smaak van een invloedrijk compilator in 't vergeetboek
geraakt was, weer omhoog op zijn eigen pootjes, die talent en blijvende waarde
heeten, en waar de 18e-eeuwsche dichtkunst, in haar beste voortbrengselen, wel
degelijk ernstige rechten op gelden laten kan.’
Wat zegt men, afgezien van de dwaze bluf die deze onzin-zin bevat, van die eeuw
die ‘ernstige’ rechten kan laten gelden op haar pootjes?
Laat ik de botaniseerliefhebberij er nu toch maar bij laten; 't is ‘mooi zóó’. - En laat
ik u even zeggen, dat na de aan Jonckbloet gewijde voorrede er nog twee kapittels
komen, ook vrijwel geheel hèm behandelende met altijd dezelfde zalvende en
langzamerhand ontzettend vervelende omschrijvingen. Boven die hoofdstukken staat
respectievelijk ‘Lucas Rotgans’ en ‘Lucas Schermer’, en men moet, om eerlijk te
zijn, erkennen dat nu en dan iets in den inhoud der hoofdstukken aan de opschriften
herinnert. In ‘Lucas Rotgans’ staan zelfs eenige stukken van

1) Cursiveeringen van mij.
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den ‘Boerekermis’, een gedicht waarvan volkomen ten onrechte beweerd wordt, dat
het ‘in 't vergeetboek is gekomen’. Absoluut niet waar - het is het eenige juist, wat
iedereen van Rotgans kent; de rest, ja, die is vergeten.1) Nu moeten we nog even
opmerken, dat wàt Kloos hier èn van de ‘Boerekermis’ én van ‘Eneas en Turnus’
aanhaalt, héél weinig overtuigt, dat de poëzie van den dichter oprakeling gewenscht
maakt....
In ‘Schermer’ staat in verhouding nog veel meer over Jonckbloet - en altijd 't
zélfde; bij Hoogvliet, - hij heeft immers bijbelstof berijmd, ‘Abraham de aartsvader’
- komen we ongezocht op 't geliefde strijd-stokpaardje, en rennen op de dominé's in
- Verwey, van Eeden, de inconsequente socialistische aesthetiekers krijgen ook al
in dit boek over de 18e eeuw hun portie.... Ten Kate natuurlijk ook....
En daartusschen verspreid: wat verzen, werkelijk, van 18de eeuwers! Met
opmerkingen; die, een enkele maal (bv. bij Hoogvliet, blz. 110 en 111) fijn zijn, (de
heer Kloos spreekt, ik zie 't daar bij 't bladeren net op blz. 115 van ‘subtiel-fijn’),
vaak ook niet veel beteekenen.
Naarmate we verder in 't boek komen, raakt Jonckbloet wat uit de voeten; maar
zie, de naam Studies, en de toevoeging Bloemlezing in den bijtitel, dat blijft toch
altijd véél meer gezegd, dan verantwoord kan worden. In de excursies treffen weer
'n paar zeer goede adjectieven aangaande Moonen, dien men nog 't meest als
grammaticus kent, en over Nieuwland.... Maar recht gedaan aan wie waarlijk te lang
miskend zijn; inzicht gegeven in 't wezen van de nuffige en toch beminnelijke
menschen van de eerste, van de in de gisting van nieuwe denkbeelden levende
menschen van de tweede helft dier 18de eeuw - 't lijkt er niet naar.
Maken we nu de som op van 't positieve, dat dit boekje bijbrengt, dan hebben we:
o
1 wat 8oer aesthetiek, die nu heusch al bekend is; 2o enkele aardige opmerkingen
en qualificaties.
Lezer, wilt ge werkelijk iets lezen over onze 18de eeuwsche dichters, dat niet zoo
oneenvoudig een ‘daad van eenvoudige rechtvaardigheid’ werd betiteld, maar een
in stilte verrichte noeste en schoone arbeid is, die zonder ophef gróóte dingen tot
stand bracht voor onze literatuur? Lees dan 't 5de deel van Prof. Kalff's ‘Geschiedenis
der Nederlandsche Letterkunde.’ Het onbeteekenende boekje van Kloos kunt ge dan
heusch dicht laten.
WALCH.

1) Een dergelijke fout maakt Kloos, waar hij 't over Poot heeft. Het door hem ontdekte
wondermooie ‘De Maan bij Endymion’ is waarlijk, misschien voornamelijk door Potgieter's
‘De Foliobijbel’ overbekend.
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Hélène Lapidoth-Swarth, Villa Vrede P.N. van Kampen & Zoon,
Amsterdam.
Jan van der Moer, Jongen en Ouden, Scheltens & Giltay, Amsterdam.
Kees Meekel, Adel, Van Holkema & Warendorf, Amsterdam.
N'en déplaise de ingenomenheid en zoete genoegzaamheid, die zich in dezen tijd ten
opzichte van de voortbrenselen en het algemeen peil onzer literatuur links en rechts
pleegt voor te doen, zullen wij ons moeten bekennen: de periode, die wij doormaken,
is niet overrijk aan ‘Sturmund-Drang’-verschijnselen, er is geen overmaat van
scheppende kracht, die zich worst'lend in vele vormen zoekt baan te breken,
Na de vervoering, die de in mystieke verrukking aanschouwde δειν Θεός in
bondgenootschap met de Muze van het modern-Fransche naturalisme (wellicht ‘bien
étonnées de se trouver ensemble’) nu een kwart-eeuw geleden bracht, is wel ras een
tijdlang van stilte, van onzekerheid gevolgd. En mogen wij ons tevreden gestemd
voelen, dat thans aan alle zijden velerlei geluid en ook van veelszins begaafden zich
doet hooren, een rustig bezien der dingen kan ons geen illusie's doen rijpen omtrent
de verhouding waarin vaardigheid, literaire vorming en kunnen te eener-, en spontane
kracht ter andere zijde op het oogenblik verkeeren.
Het schijnt een stille, maar welige, nabloei; een zorgzaam teren op gekweekt bezit.
Er is veelstemmigheid en niettemin eenvormigheid. De gevormde taal wordt met
gemak, met een zekere pijnlijkheid tevens, gebezigd; er is traditie; er is, in zekeren
zin, school; veeltalligheid van beoefenaars en loffelijke nauwgezetheid in de
beoefening. Er is veel dat met lof genoemd mag worden.... alleen wij zouden
misschien wenschen, dat een golfslag van universalisme, een gevoelsstroom van
samen-hoorigheid met het wereldleven in wijder perspectieven mocht doorbreken,
de dingen en verschijningen van dezen tijd omspelen mocht. Doch gaarne wenschende
nietwaar, willen wij ook gaarne gelooven in de toekomst.
Het is zeker niet omdat wij de literaire eigenschappen in mevrouw Lapidoth-Swarth's
novellen-bundel voor de bij uitstek typisch-hedendaagsche of de gewenschte
aanvullend-universeele aanzagen, dat dit beeld van onze ‘dagen en daden’ vluchtig
geteekend werd. Integendeel; veeleer was het een gevoel van tegenstelling in menig
opzicht met het haar omgevende, dat tot het overdenken en even-aanroeren daarvan
verleid heeft.
Een zeker ouderwetsch (doch stellig niet klassiek) idealisme - als tegenovergestelde
zienswijze van het alles-aanvaardend naturalisme gedacht - is het, dat u bij de lezing
van dit drietal verhalen verwondert.
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Het citeeren van een in haar soort niet verwerpelijke bladzijde uit de titel-novelle
kan klaarder ter inlichting spreken dan veel omschrijving.
Lisy, een jong Haagsch meisje, dat zich door een tehuis tegengewerkte
liefde-neiging overspannen voelt komt, tot verzet wat logeeren bij haar tot nu toe
onbekende tante Frieda, die eenzaam levende een villa op een Geldersch dorp
bewoont. Den middag van haar aankomst maken zij te samen een wandeling, en (zie
blz. 15) ‘Langs zachtglooiende paden over de heuvelige hei wandelden zij naar Villa
Vrede terug. De torenklok van het overoude grijze dorpskerkje sloeg vier uur toen
zij zich neervlijden in de wilden-wingerd-en-witte-rozen-omrankte veranda, waar
tante Frieda gezellig thee zette. Geranium-scharlaken vlamde al het wingerdloof, dat
de roomblanke pijlers omslingerde. In het fluweelgroen grasveld bloeiden
najaarsbloemen, lila asters, gele edel-dahlia's, witte begonia's en paarse heliotropen.
In een oude linde zong een wielewaal.
Tante Frieda schoof Lisy een kussen onder het hoofd en streek haar daarbij over
de glanzende haren. In haar beide handen ving Lisy die hand en drukte er een kus
op.
Na het tweede kopje thee, haalde tante Frieda een rieten staande werkmand te
voorschijn en ging wat wits naaien. Lisy keek naar de bezige vingers, naar de
eenvoudige huiselijkheid van het theeblaadje op de veranda-tafel, waar, in een glazen
vaas, een bos heliotropen geurde, naast een ouderwetsch zilveren trommeltje vol
dorpskoekjes, kruidig en bros, naar het tafelkleedje, gelukkig geen kleurige blokjes,
maar zacht en stemmig, effen bleek grijs-groen’.
Onmiskenbaar is hier de neiging tot een mooi-zien der dingen; ge zoudt zeggen:
men herkent de dichteres die proza schrijft. Naast de waardeering echter der qualiteiten
die deze bladzijde ongetwijfeld heeft, dringt zich 't gevoel van het gevaarlijke, dat
in zulk een schrijfwijze ligt, aan u op. Hoe licht kan dit worden tot leege
mooi-doenerij, euphuïstisch woord-gepraal! En het vervolg beschaamt die vrees
helaas niet; ja, bij tijden wordt het u te machtig en verbaasd vraagt ge u af, hoe een
vrouw als deze dichteres zich zoo ongegeneerd kon te buiten gaan aan de
rethorica-excessen, die hier af en toe geboden worden. Daar hebt ge b.v. de 43ste
bladzijde, waar verteld wordt, hoe Lisy in een schemeruurtje bij tante Frieda zittend
van 't jongmensch spreekt voor wien zij liefde heeft opgevat, en die - in 't voorbijgaan
gezegd - ten slotte maar een heel dagelijksch type van een evenmin buitengewone
soort blijkt te zijn. ‘Hij’ - dat is Loe - ‘was zoo knap, hij kon al wat hij wou en, al
was hij eigenlijk te geniaal van aanleg - en daardoor te verstrooid - om zijn aandacht
te bepalen bij dat saai vervelend examen-geblok, zou hij zich zeker wel die opoffering
van zijn vrije studie getroosten. Leed zij geen smaad en hoon voor hem? - Nu Lisy
eindelijk
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het zwijgen had verbroken, bleef ze aan het roemen over Loe. En tante Frieda liet
haar den lof van haar liefste verkondigen. Jubelend als de ode van den nachtegaal,
klagend als de elegie der woudduif, hemelstormend als de hymne van den leeuwrik,
eenvoudig zoet als de roep van den merel zongen haar woorden in de geheimvolle
avondlucht.’
Ik verzoek u te bedenken, en het schijnt me na het voorafgaand citaat waarlijk niet
onnoodig zoo te doen, dat hier een au fond heel gewoon Haagsch meisje het heeft
over een ontmoetinkje met een student, zooals er elken dag van de week plegen te
geschieden.
Er is hier een leêge gevoels-exaltatie aan het woord, die niet alleen, als in dit geval,
eenig passage-werk op den spits van het ridicuul aandoende weet te drijven, maar in
staat blijkt een novelle - n.m.l. ‘Blijde Verwachting’ - in haar geheelen opzet onzuiver
te stemmen. ‘Aangrijpends’ is er genoeg in het verhaal van al die hallucinatie's en
angst-voorstellingen, die het zwangere vrouwtje in de derde (en laatste) vertelling
van dezen bundel doorleeft; maar alleen een zelfde broeiïng van
gevoels-overspannenheid kon dat gegeven doen behandelen op een wijze als hier
plaats heeft. Te weinig blijkt dat de schrijfster rekening heeft gehouden met het
zuiver-pathologisch karakter der verschijnselen in het gevoels- en geestesleven van
de lijdende jonge vrouw; het heeft zelfs den schijn als wilde zij ons daarmeê de
subtiele verfijningen van een zeer gevoelige vrouwenziel toonen, en zij geeft den
ongelukkigen jongen man, die om zijn niet begrijpen van die schier-waanzinnige
zielsangsten veeleer ons medelijden verdiende, ten slotte nog de sneer, dat ‘hij een
jaar daarna hertrouwde met een blozend gezond meisje, krachtig van gestel en nuchter
positief van aard.’
Het idealisme waarvan ik sprak vertoont zich in deze novellen te vaak als een
gewildheid-zonder-meer. Hoeveel opzettelijks en gemaakts is er ook niet in het
middelste verhaal ‘Berusting’! ‘Zie zoo, zei boersche Dirkje, den doek vastknoopend
op den rug, ik zeg maar: op ùw leeftijd kan een mensch niet voorzichtig genoeg zijn’.
Zoo spreekt daar de dienstbode tot haar éven-veertig-jarige mevrouw, die op een
April-avond de bloemen in haar tuintje gaat begieten. Op úw leeftijd? Is dat niet wat
te ‘absichtlich und verstimmend’? Toch in het gegeven van deze vrouw, die voelt
eigenlijk nooit geleefd te hebben en na een laatste ontgoocheling van haar nog eenmaal
ontwaakt levens-verlangen te hebben beleefd door den onmeedoogenden loop der
dingen tot berusting komt, is veel mooi's; en het goede daarin zou nog veel gaver tot
ons zijn gekomen zonder die storende neigingen tot opzettelijkheid, waardoor de
gesprekken van de hoofdpersoon met haar vriendinnen van onderscheidene
levensopvattingen zoo wonderlijk op gedialogiseerde tractaatjes over de ‘beschouwing
des levens’ zijn gaan lijken, en die de theatrale vondst
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aan de hand deed den jeugd-geliefde van deze vrouw op zoo verrassende wijze, op
het juiste moment, de juiste plaats en in de juiste omstandigheden ter ontgoocheling
ten tooneele te voeren.
Ja, gewildheid en te weinig zorg in het doordenken en de uitwerking der gegevens
- dat zijn in hoofdzaak de kwade geesten die deze novellen van mevrouw
Lapidoth-Swarth verhinderd hebben te worden wat zij hadden kunnen zijn.
Het werk van den heer Jan van Moer mag u na lezing, bij een overdenking er van,
in zijn totaal-indruk allicht als niet-onsympathiek voorkomen. Zeer voorname
schrijvers-deugden zult ge er niet gevonden hebben; maar stellig evenmin zullen u
grove ondeugden de kennisneming tot een ergernis gemaakt hebben. En de
voornaamste factor misschien tot uw waardeerende gezindheid is het evenwichtig
gevoel dat een arbeid zonder pretentie of onmatige pogingen tot talents-overschrijding
in u na-laat.
‘Ouden en Jongen’ heet de titel, en de ondertitel: ‘Roman uit het Zeeuwsche
landleven.’ En algemeen als het opschrift luidt is ook de inhoud, die het boek zelf
brengt: - een verhaal-in-den-breede van het dagelijksch leven van dezen en genen in
een Zeeuwsch dorp, doorgaands sober verhaald en zonder veel momenten van diepere
belichting der hoofdpersonen. Een nieuwe, verrassende levensvisie is er niet in
neergelegd; maar van het leven, zooals wij dat allen wel kennen in zijn misère's van
het dagelijksch bestaan, wordt er u verhaald in een stijl, die - zonder zeer persoonlijk
te zijn - niettemin ‘im groszen und ganzen’ een staal van verdienstelijke gangbaarheid
representeert. Er komen oogenblikken in voor waarin gestreefd werd naar
meer-individueel-dramatische beelding van het persoonsleven; maar tot de zuiverste
bladzijden in dezen roman behooren ongetwijfeld die waarin het leven in zijn
dagelijksche gebeurlijkheden simpel en zonder sterke bewogenheid tot u komt.
Een dorpsvertelling: armen en welgestelden, jongen en ouden in hun gedoente en
bedrijf-van-allen-dag; zonder strooperig bijmengsel van preekerige moraal of
sentimenteele bravigheden, zooals die in vroeger dagen bij het behandelen van
dergelijke millieu's plachten ten beste te worden gegeven; doch ook zonder den
fantastischen kijk en de poëtischnaïeve onbevangenheid in 't zien der dingen van b.v.
Streuvels' dieperschouwend oog.
‘De Slob-bewoners bekeken, van zelf, dat loopen van de ‘Poep-uil’ bij Geerte met
'n schuin oog; in jaren hadden ze Antje niet zoo vaak op straat gezien als nu
tegenwoordig, zeiden ze ondereen, - het was koek en ei met die twee hoor,.... allebei
'n beetje vreemdig in d'r doen,.... dàt trok zeker mekaar erg aan!.... - Buurvrouw-Piete
van vlak-naast, die altoos tijd in overvloed had en 'n groot deel van den
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dag op den dorpel verdeed, was er al druk over aan 't retteren geweest bij 'n paar
vriendinnen in de buurt; zelfs had ze er niet over kunnen zwijgen tegen Heintje Lor
van schuin over, toen deze op 'n avond met z'n hondenkar thuis kwam; maar die had
'r, zoo botweg, aangeraden, ‘er liever niet over te kakelen met anderen’. - Want, zei
hij, als 't wezenlijk waar was, dat Antje mèer dan rechtuit kon, dan zou buurvrouw
zèlf nog wel d'r-es door 't booze oog getroffen kunnen worden - uit wraak!.... Ze
mocht wel oppassen! - Heintje-zelf geloofde geen zier van die zotte, afgesleten
‘tooverderijklets’ zooals ie 't noemde.... ‘menschen met 'n goed tikkertje van binne....
die hoeve nergens benauwd voor te wezen!’ preekte hij 'r op ernstigen toon na, toen
ze, niet heel vriendelijk, bij 'm vandaan treuzelde; - en dan in 'n oude kist 'n zak
opgekochte stinkbeenderen leegschuddend, riep ie nog: ‘De duvel, buurvrouw.... die
mot van de goèie niks hebbe! -’
Als ik u dit aanvoerde als het beste waartoe de heer Jan van der Moer in staat is,
zou ik dezen schrijver onrecht aandoen; maar toch is hierin de toon en kleur van veel
dat in dit boek geschreven staat: het nationale genre der ‘klein malerei’. Niet
hoog-komisch en ook niet ùit-muntend door zeer gestyleerde verzorging van expressie
en zinswending, maar met iets te waardeeren levendigs wel. Een literair hooger-staand
detail en zuiverder in zijn voordracht van directe waarneming is dit: ‘Moeder!.... o....
moeder! klonk het eensklaps in de stilte. - Geerte schrikte ervan op, richtte snel zich
overeind. En met éen gooi het dek van zich afwerpend, wipte ze haar beenen over
de beddeplank heen, d' rvoeten dadelijk tastend op den stoel voor het bed....1) klom
gejaagd eruit.... - Ja ja, ik kòm hoor!.... ik kòm! riep ze geruststellend’. En als het
meisje, door een booze droom in haar slaap gestoord, dan gekalmeerd is, wacht
moeder-Geerte nog een oogenblikje tot het weer stil geworden is. ‘Maar als eindelijk
de nachtkou al hooger langs en door haar beenen kwam ophuiveren, ze van Klaartje
niets meer hoorde dan een rustig-zuchtend ademen nu en dan trad ze van achter de
deuren weg, op de tafel toe en ging daar met den afgebranden lucifer, die op 't
schoteltje van 't lichtje lag, het zwartseldotje van de pit afdoen. 't Vlammetje leefde
in eens weer op, zette de heele kamer klaarder om 'r heen; echter niet zoo helder
toch, dat 'r turende oogen den juisten stand der wijzers-van-deklok verwachten te
ontdekken’.
Zoo zijn er meer goede voorbeelden van dit soort. Maar de in het verband
minder-gelukkige woorden: ‘vermochten te ontdekken’, waarmee dit citaat eindigt,
zijn kenteekenend voor een meermalen blijkend - en niettemin door eenige
oplettendheid te verzorgen - gebrek-aan-gevoel

1) De cursiveering is van rec.
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voor stijleenheid. B.v. in dezen gedachtengang: ‘wat moest ze Antje nu eigenlijk wel
antwoorden? vloog het door d'r hersens.... wat 't vrouwtje daar had gesproken was
wàar; - zoo'n leurdag wàs geen kleinigheid voor haar en Klaartje zoo'n ganschen dag
alleen-laten deed ze slechts noodgedwongen’. De strijdige woordkeuze in de weergave
van deze op-een-volging in het denken van éen en dezelfde persoon onderstreepte
ik.
Ik sprak reeds van de minder goede uitkomsten waar deze schrijver, buiten de
meer-gemoedelijke sfeer van het levensbedrijvig dagelijksche, een stijging beproefde
van-uit het bijna doorloopend rustig-typeerende van zijn schrijftrant naar het
hooger-individueele. Ik wil u hiervan een voorbeeld toonen, dat het
makkelijk-sentimenteele, licht-gemaniereerde en gewild-hevige van zijn schrijven in zulke gevallen - doet zien. Ik bedoel de uitweiding op blz. 172 over het liefde-leed
van 't gebochelde en veelszins mismaakte ‘kromme-Keesje’, die ons in zijn lusten
en levens-opvatting als een ordinair slag dorpsmensch en niet beplaald lyrische
persoonlijkheid is voorgesteld. Hier is ze: ‘Hij had 't nimmer uit z'n heugenis kunnen
zetten. Veel uren lang soms had hij nadien in z'n eentje verloren gezeten, ver van 't
dorp af, verscholen ergens achter 'n haag of in 'n greppel, waarhenen hem z'n voeten
in hun onbewusten loop hadden gebracht, - of wel aan 't water, laat-avonds, met rond
'm heen de wijde donkere stilte, waarin de zee zoo zacht en heimnisvol te zingen lag.
Dan was 'm 't gemoed heel droefgeworden soms bij 't almaar luisteren naar dien
weemoedigen zang van 't water, dat hem wel te beklagen leek.... Totdat in eenen hij
overeind weer rees. Dan spoog ie groote vloeken naar de meid, die hem zoo gemeen
in 't hart genepen had, terwijl tegelijk z'n mond aan 't jouwen sloeg tegen de
mismaaktheid van z'n lichaam....’
Het een en ander aanhalend deed ik u iets van het betere en mindergeslaagde in
dit boek zien. Een boek dat ik door onbekendheid met de twee vorige werken van
dezen auteur niet als een ontwikkeling ten goede of ten kwade in diens oeuvre kon
kenschetsen; maar dat mij, op zichzelf beschouwd, voorkomt het werk van een
gemeenlijk zonder-mooi-doenerij eerlijk-willend en binnen de grenzen zijner
begaafdheid met zorg arbeidend schrijver te zijn.
‘Hij gunde ze het genot dat ze genoten!’
‘Neen hij gunde-n-'t hun niet!’
‘Want dat was juist de scheiding tusschen hem en z'n geslacht.... dat hij geen besef
had van hun vreugd; dat hij geen begrip had van hun wereld.... of hij had het wel;
daarom had-ie er den smoor aan.... daarom stond-ie als een éenling - als een rood
ding tusschen zwarte dingen.... Jakkes! Zij met hun kringen, hun stand, hun waan!’
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Aldus de jonge graaf Karel ten Zenderen Borg op blz 20 van 's heeren Kees Meekel's
romantisch geschrift ‘Adel’.
En op blz. 21:
‘Maar ondanks alles, zijn vrijheid en eerlijk-willen-leven zou door hen niet worden
gedoovekoold, of gemuilband! Hij zou ze recht in hun toet blijven zien!
En wàt ze ook deden, ze zouden hem niet dwingen van z'n weg: om zelf het leven
te leven zooals hij verlangde en meende levens: waard....
God mocht 'm verblinden, als ie niet wilde zijn waar en oprecht! In twintig boeien
en banden wilde-n-ie zich laten slaan om maar werkelijk te zijn man en kerel
eenmaal.... niet gekluisterd van hun kliekige kringen en hun
kat-in-'t-donker-knijperij....
Niet wilde-n-ie-zijn: een uiterlijke schijn voor jan-alleman en een leugen voelen
z'n eigen hart en geweten!
Eer die dat deed!
En op het bal vanavend mochten ze komen! Allemaal met hun lief lachje en zoete
toetje.... maar nooit deden ze hem aan de hand wat ze dachten!
Die dochter van baron Hovinga mochten ze oplaten als vlieger, zoo ze 'r idee in
hadden.... Vuurmakers konden ze van er maken, maar niet zijn meisje!.... Dat zou
de duivel.... nooit!
Oh! Hij begreep hun huichel.... hij proefde hun knollen, die citroenen moesten
heeten.
Wee z'n gebeente, zoo ie vanavond zoen-aardig tegen haar deed!’
Om het te zeggen zooals de heer Meekel dat zoo origineel op de volgende pagina
doet: ‘Kom, larie! Ulevel en kippevel!’
Voldoende vertrouwen had ik in uw natuurlijken zin voor humor, lezer, om u dit
alles met gerust hart zonder commentaar van cursiveering of uitroepteekens aan te
bieden! Mijn hart zou er goed genoeg voor zijn nog eenige van zulke opwekkende
tirade's voor u af te schrijven, doch deze rubriek is er niet bij uitstek eene van
humoristische varia. Het spijt mij zeer!
Zoo ge een liefhebber zijt van hevig-komisch voorgedragen ernst, rest mij slechts
u de lezing van het boek zelf met allen nadruk aan te bevelen; en ge zult aan het
einde van blz. 236 aangekomen moeten bekennen waar voor uw geld te hebben
genoten.... en misschien voor-goed genezen zijn van uw liefhebberij. En meer zeg
ik niet.
H. VANDERWAL.
Ve r b e t e r i n g . In de April-afl. blz. 489 vs. 1 staat: d o l e n Dit moet zijn: d o l e n d .
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In kenterend getij een Dubbel-drama,
Door Frederik van Eeden.
I. De zendeling1)
Tooneelspel in zes tafreelen.
Dramatis Personae.
JHR. MR. VAN GELDER, Directeur Wester Spoorweg-Maatschappij.
JHR. JACOB VAN GELDER, Hoofd-Inspecteur W.S.M. (zijn oudste zoon).
LUKAS VAN GELDER, Zendeling, zijn tweede zoon.
DR. PEETERS, R.K. Priester.
FRANS MIERIKS, Commies W.S.M.
HESSELAAR, beambte.
PIET VERREEST, Hoofd-Conducteur.
KAMPSTEEG, Machinist.
BRINKMAN, Machinist.
VAN WETTEM,} Spoor-arbeiders.
DERKSE, } Spoor-arbeiders.
WELLENBURG, } Spoor-arbeiders.
(Schoonvader van BRINKMAN.)
HARMEN, Lakei bij Van Gelder.
Briefbesteller.
MEVR. VAN GELDER.
EMILIE, verloofde van JACOB.
FREULE SMELT VAN WEEKELOM.
MISS CLARKS, Gouvernante.
MARIE, dienstmeisje bij Van Gelder.
Juffrouw BRINKMAN.
Juffrouw KAMPSTEEG.
Hospita.
CORRIE VAN GELDER, GEORG VAN GELDER, kinderen van den heer Van Gelder.
Spoorarbeiders.
Kinderen van BRINKMAN.

1) Aangeboden aan en afgewezen door de ‘Ned. Tooneelvereeniging,’ de Kon. Ver. ‘Het Ned.
Tooneel’, ‘De Rotterdamsche Tooneelisten’ en anderen.
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Eerste tafreel.
I.
Een fraaie, kleine eetzaal in een weelderig huis, rechts en links ziet men onder portières
aangrenzende verlichte salons. Een rijkgedekte tafel met veel wijnglazen, bloemen en electrische
kaarsjes met gekleurde schermpjes.
Een lakei in stemmig livrei en een net dienstmeisje, in zwart en wit, zijn bezig aan buffet en
tafel. Jacob en Emilie komen binnen. Hij is een stevige jonge man, correct gekleed in
avond-toilet, met een gele roos in 't knoopsgat. hij heeft een blonde, groote snor, een besliste,
zelf-voldane houding, een koude, harde uitdrukking, soms ook iets vleiends en overtuigends,
blond haar, keurig gekapt. Emilie is slank en mooi, elegant, zeer smaakvol en rijk gekleed. Zij
is nerveus, soms gejaagd en stug, soms ook weer gedwee en hartelijk tegen Jacob. Ze heeft
een boeket gele rozen.

JACOB.

Kom even hier, hier is het rustiger. Hoe kom je zoo nerveus? Laten we samen even
rustig spreken.
EMILIE
(om zich ziend).

Hier? - Waar we aanstonds gaan eten. En zij....
(de bedienden aanduidend).

JACOB.

Dat hindert niet. Kom even tot je zelf. Wat gaat er toch in je om?
EMILIE.

Ja. Wat gaat er in me om. Als iemand mij dat eens duidelijk wou vertellen. Wat doe
je rare vragen, Jacob.
JACOB.

Is dat een rare vraag?
EMILIE.

Ja, allerwonderlijkst. Je bent nu mijn verloofde, mijn bruigom, haast mijn man....
JACOB
(kalm).

Ja,.... nu?
EMILIE.

Nu, - maar vraag je dan wat er in mij omgaat? - Dat moest ik jou vragen. Wat gaat
er in mij om? Ik vraag het je dringend, bruigom. Wat gaat er in me om?
JACOB.
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Ik hoop: verwachting van aanstaand geluk. Ik denk: de verwarring door het plotseling
vrij uitzien op een gelukkige.... laat ik maar zeggen, een schitterende toekomst.
EMILIE.

Is het dat? - Zou het dat zijn? - O, Jacob als het dàt was.... Maar....
(ziet een wijle verstrooid op 't tapijt).

Je wilt zeggen, ik voel wat verbijsterd, zooals een kind voor een kerstboom, of zooals
een bedelaar voor een goudstuk. Maar.... Neen Jacob. Die zijn opgetogen! - opgetogen!
- En ben ik opgetogen?
JACOB.

Ik hoop het.
EMILIE.

Neen! Neen! Neen! - ik ben onrustig. Vreeselijk onrustig.
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Ik wil wel zingen en lachen en feestvieren. Maar ik wil niet stil zitten peinzen.
(Met nadruk en hem den ring voorhoudend).

En dat is mis, bruigom. Dat is mis, als een bruid geen neiging heeft tot zacht gepeins.
JACOB
(neemt haar steeds scherp waar, als een dierentemmer een gevaarlijk dier.)

Niet alle bruiden zijn hetzelfde. Er zijn er die te lang in droomen hebben geleefd. Ik
ben blij voor je, dat je niet peinzen kunt. Het werkelijke leven krijgt nu eerst vat op
je. En dat leven is wel zoet, maar ook koppig. Het stijgt wel eens naar 't hoofd, als
zware wijn. Vooral bij fijne, teedere, romantische bruiden, - zooals Emilie.
EMILIE
(langzaam, rustiger).

Zou het dàt zijn? - En moet ik dien wijn leeren verdragen? (glimlachend)

maar dan toch zachtjes aan, bij kleine teugjes. Je wilt me toch niet....
(meer vleiend en vertrouwelijk)

je wilt me toch niet dronken zien, Bruigom?
JACOB
(ook lachend en vleiender).

Een weinig schaadt niet. - Ik ben altoos min of meer dronken - als ik mijn bruid zie.
EMILIE
(hem aanvleiend en beide armen vattend, en in de oogen ziend).

Dus dan moet ik het ook zijn. Een beetje dronken. Alleen.... alleen van je te zien,
niet waar?
JACOB
(lachend en omziend naar de bedienden).

Ja, - juist. - Maar altijd met zelfbeheersching.
EMILIE
(hem aanziend - en plotseling als verschrikt loslatend, en hoofdschuddend).
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Maar het is niet.... het is niet door jou te zien. Iets anders bedwelmt me. Iets anders.
O God, wat is het dan?
(zich omwendend. Tot het dienstmeisje).

Marie, heb je daar wijn? geef me eens een groot glas wijn. Ik ben flauw. De zwaarste,
die er staat. Een groot glas.
(zij wil naar 't buffet gaan).

JACOB
(streng).

Emilie!
(Zij komt terug. Hij schudt afkeurend het hoofd).

EMILIE.

Mag ik niet? - Ik doe het nooit. Maar ik wou weten hoe het voelt. Of mijn onrust er
op lijkt, - er door verergert.
JACOB.

Dat zijn weer van die overdreven dingen, van die buitensporigheden, Emilie, waarvan
ik niet houd. Wil je goeden raad aannemen? Vertrouw je dat ik 't goed meen?
EMILIE
(als bedwongen, wat angstig, gedwee).

Ja, - zeg maar.
JACOB.

Wacht je voor overdrijving. Houd het rechte midden, het evenwicht. Je wilt vroom
zijn, niet waar? Je zei me dikwijls, je hebt een godsdienstig hart.
EMILIE
(gedwee, ontvankelijk).

Ja - ja Jacob.
JACOB.

Nu, er is geen vroomheid in overdrijving. Het vroomste is de rechte weg, links en
rechts bezijden ligt het kwaad.
EMILIE
(vertrouwelijk).

Nu maak je mij rustiger. - O Jacob; je vindt me misschien vreemd en lastig. Maar ik
ben niet lastig. Je kunt alles met me doen wat je wilt, alles. Als je maar aan 't rechte
touwtje trekt.
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Je moet mijn mekaniek kennen. Je moet op 't rechte knopje drukken. Dan ben ik het
rustigste, gedweeste, makkelijkste wezen....
JACOB
(haar instemmend toeknikkend).

Ja, dat weet ik zeer goed. Zoo is 't. Wacht maar, ik zal 't wel gauw verstaan met je
om te springen.
(Hij kust haar op 't voorhoofd).

Zeg, Emilie, heb je Lukas geschreven?
EMILIE
(vliegt verschrikt van hem weg en spert de oogen wijd. Dan stamelend en ontdaan).

Wat vraag je nu? - Lukas? - Ik aan Lukas? - Waarom vraag je dat?
JACOB
(wrevel bedwingend, haar eerst een poos aandachtig aanziend).

Het schijnt wel.... of ik nu op 't verkeerde knopje gedrukt heb.
(Emilie glimlacht wat beschaamd).

Is het zoo vreemd, dat ik vraag of je mijn broeder geschreven hebt? Hij is ver weg,
maar zal wel willen weten wat er in ons gezin gebeurt. Ik wil het ook wel doen.
Maar.... vind je zelf niet.... dat het beter is, dat jij het doet?
EMILIE
(nerveus, zin hand nemend, hem in de pogen ziend, langzaam).

Ik heb er vier verscheurd.
JACOB
(knikt).

Juist, juist. Dat dacht ik. En zou je ze mij te lezen hebben gegeven?
(Emilie schudt zwijgend neen).

Had ik dan ook reden er naar te vragen?
EMILIE.

Ik ben blij dat je het doet. Had je 't maar eerder gedaan.
JACOB.

Ik heb meer begrepen dan je misschien denkt. Ga eens zitten.
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(De dienstboden zijn op dit oogenblik uit het vertrek).

Begrijp mij goed, - Emilie, ik wil waarachtig je geluk. Ons beider geluk, wil dat
zeggen. - Maar als wij een rustig en genoeglijk leven samen verlangen, dan moeten
wij vooreerst open met elkaar zijn, en ten tweede verdraagzaam. Erken je dat? - Ik
weet dat.... als Lukas geen geestelijke was geworden, als hij geen gewijde roeping
had gevoeld, als hij niet als zendeling naar China ware gegaan.... als dat alles niet
ware gebeurd, dan zouden de zaken, voor Mieltje, anders zijn geloopen. Is het niet
zoo? (met nadruk).

Maar ik ben overtuigd, Emilie, heilig overtuigd, dat het een groote zegen is, dat dat
alles gebeurd is.
EMILIE
(gespannen).

Een zegen? - Voor wie? - Voor Lukas? - Voor de wereld, voor de heidenen in
China?....
JACOB.

Neen, vóóral, vooral voor jou! Emilie.
EMILIE.

O Jacob, - als je mij dat kan doen geloopen! Dan.... dan zou ik eerst rustig en gelukkig
worden. Dan zou ik zachte bruidsgepeinzen kunnen hebben!
JACOB
(nadrukkelijk, suggestief).

Het is zoo, Emilie. - Ik hou van mijn broer. Ik zeg het niet om hem te schaden. Hoe
zou het hem ook schaden? Maar hij zou je ongeluk zijn geweest. Jij bent teer, en
broos,
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en gevoelig, en impulsief. En hij, hij is een onstuimige, - erger dan impulsief, - een
gevoels-woesteling. Zijn impulsen houden aan, en hij ontziet niets om ze te volgen.
EMILIE
(schuchter).

Maar Jacob, het is toch mooi wat hij doet. Zijn aandriften zijn toch vroom en heilig.
Je bent toch zelf ook een godsdienstig man.
JACOB
(beslist).

Dat ben ik. En ik beweer.... het zal je vreemd klinken, - ik beweer, al ben ik geen
geestelijke geworden, en al ben ik geen heidenen gaan bekeeren in China, - dat ik
godsdienstiger ben, - een beter zoon van onze kerk dan hij.
EMILIE
(verbaasd).

Vertrouw je hem dan niet? - Geloof je niet in zijn ernst?
JACOB
(aarzelend).

Eerlijk gezegd, neen! - Lukas heb ik altijd voor een man gehouden.... die het te doen
is om een mooie rol te spelen. En die rol speelt hij eindelijk zoo natuurlijk, dat hij
er zichzelf mee bedot....
(Mr. van Gelder en Dr. Peeters. De eerste een deftig aristocratisch man, met geschoren gelaat,
gouden lorgnet, en lang grauw haar. Hij is in rok, met een paar ridderorden. Dr. Peeters in
geestelijk gewaad, een gezette joviale man, biziende, met een bril, beweegt zich gemakkelijk
en hoffelijk en met aplomb.)

MR. V. GELDER.

Daar zijn de verloofden! Zeg eens, jongelui, dat gaat nog niet aan, dat afzonderen.
Men wil je zien en gelukwenschen. Hier! Dr. Peeters in de eerste plaats.
DR. PEETERS
(neemt beiden aan een hand).

Van harte! kinderen, van harte! Gods besten zegen!
(mevr. van Gelder roept

‘Emilie!’)
MR. V. GELDER.
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Mijn vrouw roept....
EMILIE.

Ja, moeder, ik kom....
(ijlings af).

DR. PEETERS
(tot Jacob).

Dat is goed geloopen, mijn vriend. Ik had het niet durven verwachten. Ik ben er
ontzaglijk blij om.
MR. V. GELDER.

Ik ook, ik ook. Ik had innig met het meisje te doen. Ze werd altijd al zoo wat als onze
dochter beschouwd. En toen - na 't vertrek van Lukas, - toen dacht ik.... die is voor
ons verloren. Ze heeft een zwaren tijd gehad.
JACOB
(zijn vader aanziend).

Dr. Peeters is zeker wel van den geheelen toestand op de hoogte.
MR. V. GELDER.

Hij! Onze biechtvader! en huisvriend!.... natuurlijk.
DR. PEETERS.

Ik heb den heelen roman zien aankomen, en het verloop medegemaakt. Maar deze
gelukkige ontknooping was boven mijn verwachting.
JACOB.

Vertelt u eens.... schrijft Lukas u?
DR. PEETERS
(bedachtzaam en gewichtig causeerend).

- Lukas - schrijft
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me inderdaad. Tamelijk veel zelfs. Ik geloof haast meer nog dan aan zijn vader.
MR. V. GELDER.

Lukas schrijft ons familie-brieven, bestemd voor vader en moeder en vrienden en
verwanten. Iets omtrent zijn intieme zielsleven staat daar niet in. En anders lees ik
tot mijn spijt niet van hem.
DR. PEETERS
(als voren, gewichtig).

Ik wel. - Ik wel. - En ik kan mij ook wel voorstellen, wáárom hij mij schrijft en zijn
vader niet.
MR. V. GELDER
(op eenigszins pijnlijken toon).

Is hij in.... in innerlijke moeielijkheden? In twijfel? in tweestrijd?.... Uiterlijk schijnt
het hem goed te gaan.
DR. PEETERS
(gewichtig).

Ik gevoel me niet geheel gerechtigd - zelfs tegenover zijn vader en zijn broer, onthullingen te doen omtrent hetgeen mij, als geestelijk leider, door Lukas is
toevertrouwd. Maar hij schijnt mij een wonderlijk man, een natuur.... die ik
onberekenbaar zou willen noemen....
JACOB.

Zeg maar onbetrouwbaar. Ik ken Lukas en ik kan mij volkomen begrijpen wat er nu
al met hem gaande is.
DR. PEETERS.

Het meest onrustbarend vind ik, dat hij zijn vertrouwen in mij schijnt te verliezen.
Het spijt me te moeten zeggen, dat hij zich dikwijls in zijn brieven niet uitlaat, zooals
een geestelijke tegenover zijn superieuren voegt.
MR. VAN GELDER
(pijnlijk hoofdschuddend).

Ach God! - Ach God! - dat is grievend te hooren. Dat doet me oprecht verdriet.
DR. PEETERS
(hem de hand op den arm leggend).

Neem het niet te zwaar, mijn vriend, neem het niet te zwaar. Hij is in 't begin van
den strijd, - hij heeft veel opgeofferd - de wonden zijn nog niet genezen - hij is nog
wat bitter - het klimaat misschien....
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JACOB.

Ik voorspel u niet veel goeds van Lukas. Ik voorzie.... dat hij het opgeeft.
DR. PEETERS
(met handgebaar).

Nee! nee! nee! nee! nee!.... Dat niet! Dat niet!
MR. VAN GELDER.

God verhoede het.
JACOB.

Onthou wat ik zeide.
(Freule Smelt van Weekelom en Frans Mieriks samen op. De eerste is groot en zwaar, opzichtig
gekleed, omstreeks 40 jaar. De tweede is een jong man, bleek, met een dun baardje en lang
haar. Hij is gekleed in een fijn sporthemd, losse strikdas, een zwart-fluweelen pak, en sandalen).

FREULE SMELT VAN WEEKELOM.

Waar is de aanstaande bruigom? Mag ik u wel gelukwenschen.
MIERIKS.

Insgelijks.
FREULE SMELT
(tot Jacob).

En mag ik tevens van uw gelukkige stemming
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gebruik maken om uw handteekening te verzoeken op deze lijst
(haalt een papier voor den dag)?

JACOB.

Wat is dat?
FREULE SMELT.

Een sneeuwbal. U krijgt vier bonnetjes.... en die plaatst u bij vier van uw vrienden,
- en die plaatsen ze weer bij hùn vrienden - en die krijgen elk weer vier bonnetjes, en die....
JACOB
(ongeduldig).

Maar waarvoor, lieve Freule? Waarvoor dan toch?
FREULE SMELT.

Voor een inrichting tot het pijnloos dooden van huisdieren - elk bonnetje kost maar
een kwartje - een bagatel voor U.... en....
MIERIKS
(spreekt altoos wat geïrriteerd en met glimlachend bedwongen wrevel).

Och, maar freule! laat ons nu toch niet daarmee beginnen! - Helpt u me liever eerst
de menschen wat wijzer maken. Dat ze geen vleesch eten, - en geen schoenen meer
dragen en geen wollen ondergoed - dan hoeven we zooveel dieren niet te dooden.
FRL. SMELT
(eveneens geïrriteerd).

Maar 't een sluit immers het ander niet uit, meneer Mieriks? - Doet u nu maar uw
best voor het eene, en laat mij voor 't andere zorgen. - Duizende arme stakkers van
honden, duizende zielige katjes, meneer van Gelder, worden doodgemarteld, zeg ik
u, gemarteld. Toe, teekent u nu even, - uw aanstaande staat er al op.... toe!
MIERIKS.

Heusch u doet veel wijzer te zorgen, dat er bij uw bruiloft geen vleesch gegeten wordt
en geen wijn gedronken. - Wat een prachtig voorbeeld zou dàt zijn.
FRL. SMELT
(nog vinniger).

Maar, meneer Mieriks, ik begrijp me niet hoe u zoo onaardig kan zijn. Waarom werkt
u me nu toch tegen?
MIERIKS.
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U werkt mij tegen....
FRL. SMELT.

Hier zijn de bonnetjes.
(Jacob betaalt.)

MIERIKS.

Een blauwe knoop - dat is veel belangrijker. Eerst menschen dan dieren.
((Jacob wijst hem glimlachend af.)

DR. PEETERS
(tusschen beiden).

Komt, vrienden, alles in der minne alles in der minne! Laat ieder zijn vrijheid in de
goede werken.
MIERIKS.

Er is maar één goed werk.
FRL. SMELT.

Wat 'n eenzijdigheid!
(Dr. Peeters, Frl. Smelt en Mieriks al kibbelende af.)

JACOB
(neemt zijn vader op den voorgrond, spreekt gedempt en ernstig).

Zeg, vader, - hoe is de directie-vergadering geweest?
MR. V. GELDER.

Goed! gewoon, jongen! waarom?
JACOB.

Is men geprepareerd?
MR. V. GELDER.

Geprepareerd? - je bedoelt....
JACOB
(dringend).

Ja, ja, zeker. - Het dreigt, ik verzeker u....
MR. V. GELDER.

Staking?....
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JACOB
(a.v.)

Ja! Ja! Staking.
MR. V. GELDER
(ontroerd).

Jongen! - ben je wel zeker?
JACOB.

Absoluut. - Wilt u 't bewijs? (haalt een biljet voor den dag).

MR. V. GELDER.

Een strooi-biljet? gedateerd?
JACOB.

Geen datum. Maar 't is nieuw. En bestemd voor een der eerst volgende dagen. Morgen
misschien! Va n d a a g misschien.
MR. V. GELDER.

Wie is je zegsman?
JACOB.

Verreest.
MR. V. GELDER.

Piet Verreest? - de hoofd-conducteur? - Trouwe kerel! - God! God! de ondankbaren!
Dat komt van onze clementie.
JACOB.

Is u gereed? - Als men maar gereed is.
MR. V. GELDER.

Stel je gerust. - Ze zullen een leelijke pijp rooken! De oproermakers! - Arme vrouwen
en kinderen!
MEVR. V. GELDER.
(Een deftige, statige, gedistingeerd maar eenvoudig gekleede vrouw. Ze is ongeveer 50 jaar, heeft
grijs haar, waarop ze zwarte kant draagt. Ze heeft meestal haakwerk bij zich, waaraan ze ook onder
tafel door werkt. Ze heeft iets guitigs en oolijks in haar spreken).

Man, we moeten aan tafel. - Ben je klaar met je toast? - Niet onder tafel er aan denken,
hoor! Dan ben je maar verstrooid en eet niet.
MR. VAN GELDER
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(in pijnlijke gedachten).

Goed! goed! goed!
(hij wischt met een bezorgd uiterlijk zijn voorhoofd).

MEVR. VAN GELDER
(van den een naar den ander ziend, verschrikt).

Wat is er? - .... Je hebt iets?.... Jacob?.... Wat is er gaande?
JACOB.

Niets, moeder, niets?
MEVROUW.

Niets? - O neen! - wou jelui mij iets wijs maken. - Gauw zeggen! - Toe, man, gauw
zeggen! - Je wou toch niet voor mij wat stilhouden? Dat lukt toch niet, dat weet je
wel. - Gauw, man, toe! - Slecht nieuws van Lukas?
MIJNHEER.

Ja, ook dat. - Maar er is nog iets meer.
MEVROUW.

Nog meer? - Slecht nieuws van Lukas is al erg genoeg. Heb je een brief?
(Mijnheer schudt het hoofd.)

JACOB.

Dr. Peeters had brieven van hem. Zulk slecht nieuws is het trouwens niet. Hij is
gezond en wel, maar hij kibbelt met den pater. Geloofs-kwesties. MEVROUW.

En wat is er dan nog meer?
MIJNHEER
(zwaar zuchtend).

Staking!
MEVROUW.

Staking? - Weer een staking? Voor de tweede maal? - Maar mijn God! ik dacht dat
de menschen nu geheel hun zin hadden.
MIJNHEER.

Ik ben te goed geweest.
JACOB.

Geef den vinger, ze nemen de hand. Ze hebben bloed geproefd....
(men hoort joelen en lachen in de aangrenzende kamer).
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MIJNHEER.

Zwijg! - zwijg! - niets laten blijken. We moeten ons goed houden en ten minste van
avond de vreugde niet bederven.
JACOB.

Hoe kunt u nu dien vervelenden Mieriks weer ten eten houden, mama. Laat dien man
nu toch bij zijn wortelen en spinazie.
MIJNHEER.

't Is een neef, Jacob. We kunnen niet onbeleefd zijn.
MEVROUW.

Laat ieder diertje zijn pleziertje, Jacob. Hier heeft hij nog eens wat te propageeren.
(Ze neemt haar man ter zode, schikt zorgzaam iets aan zijn das, en kijkt hem troostend in de
oogen.)

Toe lieveling, zul je niet te bezwaard zijn, en goed mee-eten? - Misschien loopt het
zoo'n vaart niet. Toe!
JACOB
(roept in de andere salon in de handen klappend).

Aan tafel! - Aan tafel, jongelui!
(Binnen komen, onder vroolijk gejoel: Emilie, Dr. Peeters, Freule Smelt en Frans Mieriks, de
twee laatsten in voortdurend twistgesprek, eindelijk George en Corrie, twee kinderen van
Gelder, George 12 jaar, met breede witte kraag, keurig gekleed en gekapt, Corrie een elegant
meisje van 14, jolig, en druk, met lang-, loshangend blond haar, eveneens zeer smaakvol
gekleed. Achter hen aan, Miss Clarks, een stille, stijve, beleefde Engelsche gouvernante. De
kinderen hebben samen een fraaie hond, een langharige Colley, aan een koord tusschen hen
in. De hond wordt beurtelings door de gasten aangehaald en gestreeld.)

MIERIKS.

Nee, freule, nee, u begint precies aan 't verkeerde end. - Dat u dat nu toch niet wilt
inzien!
FREULE SMELT.

Maar dat U nu toch niet wilt inzien, dat ieder aan zijn eigen kant kan beginnen, en
dat we zoo allemaal tot elkaar komen.
MEVR. V. GELDER.

Maar Georg, maar Corrie, waarom breng jelui toch die lastige hond weer hier? Je
weet Dr. Peeters houdt niet van honden.
FREULE SMELT.

Hoe is 't mogelijk, Docter, zoo 'n engel, zoo'n snoes van een dier!
CORRIE.
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Wees u maar niet bang, Docter, we houden hem goed vast,.... Vrees niet voor uwe
beenen.
GEORG.

Hij bijt nooit, - behalve in de beentjes. Pas op, Cor, - het tafelgoed....
MISS CLARKS.

Be quiet, children.... behave yourselves!
FREULE SMELT
(met haar lijst).

Miss Clarks! have I got your name already?
MISS CLARKS.

What for, please?
FREULE SMELT.

O, for my ‘sneeuwbal’ you know. You get four tickets, and you seek four friends,
and each of them gets also four tickets, and he gives them to another four friends
and these four friends get again four tickets....
MIERIKS.

Niet doen, Miss Clarks, don't do!
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MISS CLARKS.

For what is it, please?
FREULE SMELT.

An asylum, for killing animals. - Only a ‘kwartje’, five pence a ticket.
MISS CLARKS
(droog).

Killing animals?.... No!!
FREULE SMELT.

Painless killing.... painless.... only one ‘kwartje’ a ticket.
MR. VAN GELDER.

Aan tafel - kinderen - aan tafel....
MEVROUW.

Dr. Peeters mag ik u hier verzoeken, naast mij - en Jacob en zijn aanstaande dáár....
en dan neef Frans, en dan Freule Smelt en Georg en Corrie hier en Miss Clarks
tusschen hen in.... en Pollux naar de keuken!
CORRIE.

Hè, Ma! - toe, mag Polly blijven? hij wil toch ook eens mee feestvieren. 't Is toch
óók een dier. - Hè, ma!
FREULE SMELT.

Och Mevrouw, stuur die engel toch niet naar de keuken.
MIERIKS.

U wilt de menschen in de keuken hebben en de beesten in 't salon. NETJES!
(Men gaat zitten, de hond blijft bij de kinderen, die hem bloemen aan de halsband binden. De
lakei en het dienstmeisje gaan dienen. Tusschen de bruid en Mieriks blijft een stoel open.)

MEVROUW.

Hé Marie! - je hebt voor één te veel gedekt. Wacht je nog iemand?
(er ontstaat een stilte).

MARIE.

Zeker een vergissing, Mevrouw!
CORRIE EN GEORGE.

Dat 's voor Polly! dat 's voor Polly. Heel goed, Marie!
HARMEN
(de lakei tot Mieriks).
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Port of Sherry, meneer?
MIERIKS
(hevig uitvarend).

Port of sherry! - Zeg eens waar zie je me voor an! - wou je me vergiftigen? - Water
als je blieft.
FRL. SMELT
(vinnig).

Noemt u dat nu netjes?
MEVROUW.

Hoor eens, als jelui idealisten daar geen vrede kunt houden, dan moet je van elkander.
Dan krijg je een andere buurman, Agaat!
FRL. SMELT.

Goed - maar dan iemand, die niet altijd harrewart.
MIERIKS.

Ik harrewar niet, u harrewart!
JACOB.

Dan maar een stoel opschuiven.
(De freule gaat verzitten zoodat de leege plaats komt tusschen haar en Mieriks.)

CORRIE.

Dat 's voor Polly! - Hier Polly! Jij bewaart de vrede, hoor!
(Onder luid gelach wordt de hond op den stoel tusschen Mieriks en Frl. Smelt gezet.)

FRL. SMELT.

Kom jij maar, snoes! - je mag van mijn bord mee-eten.
MIERIKS.

Dan zult u wel de noodige ingewands-wormen krijgen.
(Tot het dienstmeisje die hem bouillon presenteert).

Bouillon? Dank je, ik eet geen aftreksel van lijken.
(Uitroepen, Hé! - Ajakkes!)
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MEVROUW.

Neef Frans! als je zóó voortgaat - ga jij naar de keuken, hoor!
MENEER
(aan zijn glas tikkend).

Vrienden! - mag ik u even verzoeken....
DR. PEETERS.

Ja! - zullen we even een kruisje maken?
(Allen buigen en bekruisen zich.)

(Een oogenblik stilte waarin de soep gegeten wordt.)

DR. PEETERS.

U moet anders niet denken, freule Smelt, dat ik zoo'n vijand van dieren ben. Ik heb
gevoel en genegenheid voor al God's schepselen. Maar honden - dunkt me - honden
kun je toch nooit recht vertrouwen. Vooral groote niet. Hondsdolheid is de
vreeselijkste ziekte, die er is. En als je 't merkt - dan is 't al te laat!
FRL. SMELT.

O maar Polly wordt niet dol, is 't wel, Polly? al ben je groot.
GEORGE.

Hij is al dol....
(gebaren)

Op kalfslever altijd.
FRL. SMELT.

Nou, zoo ben ik óók dol, op hem. En als u mijn kleine hondjes eens zag. Ik krijg er
nu twéé, - twee schatten kan ik u zeggen, twee schatten. Schippertjes zijn het, - u
weet toch wat schippertjes zijn?
DR. PEETERS.

Neen, schippertjes ken ik niet.
MIERIKS.

Dat zijn zulke kleine zwarte mormels, die altijd schurft hebben.
FRL. SMELT.

Schurft? - Mormels? u weet er n i e t s van! 't Zijn s c h a t t e n . Doddige, snoezige
schatten. Ik krijg er twee uit Bremen, heelemaal uit Bremen. Allerliefste dieren. Ze
zijn al sinds vijf uur onder weg. Ze kunnen morgen aankomen.
MIERIKS.
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Ten minste als er vandaag geen spoorweg-staking uitbreekt.
(Eenige beweging, Jacob en Mijnheer wisselen blikken, mevrouw doet nerveus.)

FRL. SMELT.

Spoorweg-staking? Maar is daar kwestie van? Voor de tweede keer?
MIERIKS.

Zeker is er kwestie van.
FRL. SMELT
(zeer ontsteld).

Maar lieve deugd! dan zouden die arme diertjes ergens aan de grenzen blijven staan?
MIERIKS.

Hoogst waarschijnlijk. Als ze de weg naar huis terug ten minste niet vragen.
FREULE SMELT.

Maar, mijn God, dat zou vreeselijk zijn, ontzettend, - mijn schippertjes! Zonder eten
aan de grenzen! Mijnheer van Gelder, U als directeur van de Spoormaatschappij zou
daar toch zekers iets aan kunnen doen, met uw macht.
MIJNHEER.

Freule, als mijn personeel het niet wil doen, kan ik zeker uw schippertjes niet gaan
halen. Maar kom, maak u geen zorgen voor den tijd. Emilie, wat ben je stil, bruidje?
en wat eet je weinig.
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EMILIE
(droomerig, zwak).

Ik ben moe, vader. (met de hand aan het hoofd).

MEVROUW.

Hoofdpijn?
EMILIE.

Geen hoofdpijn.... maar.... zoo vreemd.... of er iets gebeuren gaat.... iets.... let er maar
niet op.
MEVROUW
(tot de anderen wenkend).

Sst! - geen notitie nemen.
MIJNHEER
(weer aan zijn glas tikkend, met eenige moeite, en een zucht, zich vermannend).

Lieve vrienden, mijn vrouw zei me voor 't aan tafel gaan, dat ik niet te veel aan mijn
toast mocht denken, en daarom zeg ik nu maar dadelijk, wat ik op 't hart heb. - We
zijn hier wel in heel intiemen kring, maar toch m o e t ik even een paar woorden
spreken. Van mijn vier kinderen bezit ik er eigenlijk maar drie. Van mijn twee
volwassen zoons is er nog maar één nabij ons gebleven. De ander, zooals ge allen
weet, heeft gemeend Gods roepstem te moeten volgen en vervult thans de hoogste
Christenplicht onder de heidenen in China. Waar God roept, moeten ouders zwijgen.
Des te meer verheug ik mij in het bijzijn en den steun van onzen Jacob, die ons
gebleven is, en die mij in mijn zwaren werkkring ter zijde staat. En nu vervult hij
mij een mijner liefste heimelijke wenschen - hij maakt mij nog een dochter rijker.
Lieve Emilie, we kennen je allen al lang, als een lief, braaf meisje. Je was ons al zoo
goed als een dochter, onze genegenheid voor je kan haast niet grooter worden dan
ze al was, - ik drink op je geluk, kind, op het jouwe en dat van mijn oudsten zoon daar ga jelui, kinderen!
(Allen staan op om met het paar te klinken, roepend:

‘Emilie! - Jacob! - je welzijn! - je geluk!’ en Mevrouw kust haar dochter, die flauw glimlacht, als bedwong ze tranen.

Onder deze scéne, die levendig en vroolijk toegaat, daar allen, ook de kinderen, op het paar
toekomen en klinken, wordt de portière van den salon opgeheven en ziet men Lukas in den
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doorgang staan, door de aanwezigen onopgemerkt. Harmen, de lakei, hem ziende, laat een
schotel vallen, en blijft hem star aanstaren. Allen schrikken en zien naar den schotel.)

MIJNHEER.

Foei! Harmen, wat ben je weer lomp!
(Hij ziet Harmen staren, en richt nu, even als de anderen het hoofd om en ziet Lukas. Scène.
Emilie uit een gil en legt het gezicht voorover op de tafel. De anderen staren verstomd en
roerloos naar Lukas. Deze is lang, donker gebruind, met een vollen zwarten baard, een donkere
figuur, dik zwart haar met tonsuur. Zijn kleed is het zwarte zendelingen-kleed. De hoed houdt
hij in de hand. Jacob fronst het voorhoofd en balt de vuist voor zich op tafel. De kinderen
staren schuchter en ontdaan. Alleen de hond gaat onmiddellijk naar Lukas
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toe en kwispelstaart en staat tegen hem op. Lukas streelt hem werktuigelijk, maar blijft het
gezelschap met toegeknepen oogen beturen.)

MIJNHEER.

Lukas!!!
MEVROUW
(opstaand en hem in de armen vallend).

Mijn jongen!
LUKAS
(haar kussend, innig maar kalm).

Dag moeder!
MIJNHEER
(stamelend).

Maar Lukas! - hoe is dat?.... hoe is....
LUKAS
(hem de hand gevend, innig).

Dag, mijn vader!
(Dr. Peeters is opgerezen, en ziet Lukas uitvorschend fronsend aan. Jacob zit nog als voren.
Emilie eveneens.)

MEVROUW
(met bedwongen hevige aandoening).

Wat is het? God, kind! kind! - zoo onverwacht.... Is het om ziekte?
LUKAS.

Niet om ziekte, moeder. Ik ben gezond. Dag Jacob!
(reikt hem de hand).

JACOB
(koud, zonder opstaan, geeft hem de hand).

Dag Lukas!
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LUKAS.

Dag Cor, dag Georg!
(hij kust de kinderen, die hem zwijgend terug kussen).

Dag Emilie!
EMILIE
(heft langzaam het hoofd op en ziet hem met groote oogen wezenloos aan. Ze reikt hem de
hand, poogt te spreken, maar kan nauwelijks fluisteren. Zeer zacht:)

Dag L u k a s !
LUKAS.

Dag Docter Peeters!
DR. PEETERS
(neemt zijn hand niet, kijkt hem streng en hoofdschuddend aan:)

Male.... mi fili! - male, male fecisti!
MEVROUW.

Wil je zitten, mijn jongen? - Hier is een plaats! - Wil je eerst wat eten? - Wil je een
glas wijn?
LUKAS.

Geen wijn! (Tot den lakei.)

Geef me een glas water, Harmen! Hem toeknikkend, als Harmen bevend het glas op een blad toereikt.)

Dag Harmen! Dank u moeder, eten behoeft niet. - Ik heb geen honger.
(Hij drinkt het water in eens op.)

Is u goed gezond, moeder? - en vader ook? - en....
(rondziend)

en.... allemaal?
MIJNHEER
(nog zeer aangedaan).

Ja, wij zijn goddank allen goed gezond. - Maar wat.... maar wat.... wat is er dan
gebeurd? In je laatste brief sprak je geen woord over terugkomen.
LUKAS.
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Er kan in weinig dagen veel veranderen. In een mensch, meen ik. Ik reisde met mijn
laatsten brief mee, op dezelfde boot.
DR. PEETERS.

Zonder verlof?
LUKAS.

Ik heb geen verlof gevraagd.
DR. PEETERS
(dreigend).

Male fecisti!!!
LUKAS.

Zeg 't maar in 't Hollands, Docter. Men mag wel weten dat u vindt dat ik slecht
handelde. Ik heb de verantwoording van mijn daden op mijzelf genomen.
DR. PEETERS
(streng).

Op uzelf?
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MIJNHEER.

Lukas! - Is 't waarachtig! - Zeg je gehoorzaamheid op? - Breek je je gelofte?
JACOB.

Heb ik U niet gewaarschuwd?
DR. PEETERS
(tot Mijnheer).

Mijnheer van Gelder - het is nu hier de plaats niet om deze pijnlijke zaak uit te maken.
Ik zal dat onder vier oogen met Lukas doen.
LUKAS.

Waarom? - deze plaats is even goed als een andere. - 't Is hier feest, schijnt het....
Een.... bruiloft.... een bruiloftsfeest. (Mevrouw fluistert tot de gouvernante om met de kinderen weg te gaan).

Neen! moeder, laat de kinderen maar blijven. - Laat ze maar jong hooren wat er voor
ernstigs in de wereld gebeurt. - Jelui moet maar gauw leeren, Cor en George, dat het
niet overal in de wereld zoo.... weelderig toegaat als hier.
(zich bedwingend, kalm).

Is Emilie de bruid? - En Jacob bruigom? - ....Ik wensch jelui geluk.
(Een ernstige stilte, mevrouw drukt haar zakdoek voor den mond om zich goed te houden).

MEVROUW
(met bedwongen tranen).

Ben je niet moe, jongen? - Wil je niet eerst wat rusten? - Zullen we de tafel maar
opheffen? - Mijn eetlust is.... ten minste.... Vinden de gasten het goed?
LUKAS.

Laten we maar blijven, moeder. Ik ben in 't geheel niet moe. In 't geheel niet. Alleen
wat vreemd. Wat droomerig. Ik moet u eerst allen nog eens aankijken.
(tot de kinderen).

Jelui begrijpt er zeker niets van, George en Corrie? - Wel?
(de kinderen luisteren ernstig, zonder gebaren).

En toch geloof ik.... dat jelui de eerste zullen zijn die mij begrijpen.... juist omdat je
nog zoo jong bent.
(De hond toesprekend die naast hem zit met den kop op zijn schoot).
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Goeie Polly, jij begrijpt het zóó al, niet waar? Jij hoeft geen uitleg. Jij vind het best.
MIJNHEER
(vermanend).

Jongen, Lukas! Lukas! - wou je deze onschuldige kinderen leeren, dat het goed is
een gelofte te breken?
LUKAS.

Neen! vader, - maar ik wou ze leeren, hoe eer hoe liever, dat het niet goed is een
gelofte te doen.
(Pauze.)

(Hervattend, met diepe aandoening.)

Want zie je, kinderen, als je een gelofte doet - moet je hem houden.... En er zijn
geloften, die je niet kunt, die je niet moogt houden.
(Hij laat, overstelpt, zin hoofd op de handen zinken. Emilie ziet hem met wijd-gesperde blikken
onafgewend aan.)

DR. PEETERS
(verontwaardigd).

En dat durf je zeggen van de allerheiligste, allerhoogste gelofte, de gelofte van
toewijding aan den Almachtigen God?
LUKAS
(ziet hem even aan en spreekt weer tot de kinderen):

Kinderen, wat Dr. Peeters daar vraagt, dat kun je licht beantwoorden. - Als ik iemand
tien gulden beloof, al is het nu aan een bedelaar of aan een koning, en ik heb de tien
gulden niet.... kan ik dan mijn belofte

Groot Nederland. Jaargang 8

647
houden? Als ik iemand liefde beloof en ik heb de liefde niet, kan ik dan de belofte
houden?
(Emilie huivert.)

Als ik God toewijding beloof voor een werkzaamheid, en ik h e b de toewijding niet
- kan ik dan....
MIJNHEER.

Heb je geen liefde.... geen toewijding meer voor God, - arme, ongelukkige jongen?
DR. PEETERS.

Je hebt beloofd te geven, al wat je hebt. Je hebt een wil.
JACOB.

Dat is 't juist wat ik betwijfel, Pater.
LUKAS.

O vader, als ik geen liefde en toewijding voor God had, - en als ik geen wil had
Jacob.... dan was ik nu niet hier.
(Tot de kinderen.)

Maar zie je, Georg en Corrie, als ik aan God denk, dan moet ik ook denken aan al
wat waarachtig en goed is. Voor mij is God, en het Ware en Goede en Schoone
onafscheidelijk. Dat leert Dr. Peeters jelui toch immers ook? - Nu, ik heb God liefde
en toewijding beloofd, en die dingen heb ik, dus kan ik die belofte houden.
(Met stijgenden nadruk.)

Maar ik heb hem ook toewijding beloofd voor een leugen, en die belofte kan ik niet
houden.
DR. PEETERS.

Wat! het heilige zendingswerk een leugen?
LUKAS
(met geweldigen nadruk).

JA!!!
(na eene pauze, wat kalmer)

Om dat goed te begrijpen, kinderen, zou je eigenlijk moeten ondervinden, wat ik
ondervonden heb. - Denk jelui maar, dat je er op uitgaat om andere menschen in een
ander land lezen en schrijven te leeren, en dat je merkt dat ze het, al is 't met andere
letters, minstens even goed kennen als je zelf.... zul je dan niet erkennen dat je je
vergist hebt? - Chineezen zijn heel andere menschen als wij, maar wie denkt dat ze
zooveel slechter of dommer zijn dan wij, die vergist zich geducht. - Ja, ik heb
bekeerlingen gemaakt. Maar vraag me niet van welk gehalte, en om welke redenen.

Groot Nederland. Jaargang 8

Mijn bediende, en de groenteboer, en nog zoo een paar dozijn. Maar nooit.... kinderen!
nooit is het mij gelukt de besten, wijsten, ernstigsten van dat vreemde volk te beduiden
dat zij goed zouden doen ons geloof aan te nemen....
JACOB.

Omdat de overtuiging je ontbrak.
LUKAS.

Juist, Jacob, de overtuiging dat zij ongelijk hadden, ontbrak. Maar ze konden ook
zulke lastige vragen doen. Mijn oude, goede leermeester in 't Chineesch, een braaf
en verstandig man, met wien ik beste vrienden was, zei dikwijls: ‘Het kan u toch niet
alleen dáárom te doen zijn dat we een nieuwen God aanbidden, niet waar? Wij hebben
drie-en-dertig millioen goden. Nog één er bij is drie-en-dertig millioen en één. Daar
zijn we toch niet mee gebaat. Het is u te doen om ons het goede te brengen, de
zegeningen van uw leer, niet waar? Dat is goed. Maar waar zijn die zegeningen?
Wijs ze ons. Waarlijk we zijn niet zoo dom. Wij willen ook graag gelukkig en
gezegend zijn. Vertel
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ons de zegeningen van uw volk? Is daar minder ellende, minder twist, minder
brooddronkenheid, minder ontucht, minder haat en boosheid dan hier?’ En dat zul
je misschien niet gelooven, kinderen, maar dan stond ik met den mond vol tanden.
En als ik voor hem uit den Bijbel las, dan pakte hij er altijd juist die dingen uit, die
mij in 't nauw brachten. Eens was er een bezending jenever, Edammer kaas en oude
geweren van Amoy gekomen en lag op de kade. Toen keek hij mij door zijn groote
schildpadden bril fijntjes lachend aan en zei: ‘aan de vruchten zult ge ze kennen’
(rondziend)

weet iemand hier daar misschien een bevredigend antwoord op?
(Zwijgen).

O maar kinderen, de vruchten werden nog bitterder, bitter als gal. Weet ge wat ze
daar van ons zeggen? ‘Eerst komt de zendeling, dan komt de koopman, dan komt de
soldaat.’ En zoo is het. Wij worden gebruikt, of wij 't weten en willen of niet, als
vóór-posten van het leger van hebzuchtige kooplieden, die handel willen drijven. En
gaat dat niet goedschiks, dan komen de soldaten. Men heeft hier misschien veel
verteld van de gevaren waaraan wij zendelingen blootstaan, van de moorden en
wreedheden. Het is onze eigen schuld, want dat volk, zelf vreedzaam genoeg, heeft
genoeg bemerkt van onze lage bedoelingen. En het is vreeselijk, kinderen, te beseffen,
dat men Gods naam en Jezus' evangelie eigenlijk gebruikt ten bate van roovers en
plunderaars.
MIJNHEER.

Lukas! Lukas!
LUKAS
(opstaande).

Is het soms niet zoo, vader? - Moet ik u hier, ten aanhoore van deze kinderen vertellen,
wat ik gezien heb? Moet ik u vertellen van roof en moord en brandstichting door
onze Christelijke, beschaafde soldaten in China gepleegd? Hoe zou het u te moede
zijn, vader? als ge jaren hadt gepredikt van het heil en de schoonheden der Christelijke
leer, en ge komt te staan, zooals ik gestaan heb, in een mooi landhuis, verwoest en
leeggeplunderd door Europeesche soldaten, en de huis-eigenaar zonder reden met
negentien kogels doodgeschoten, alleen om zijn goed te rooven, - en ge hadt het
gezien, zooals ik het gezien heb, aan de oevers van de Pei-Ho, dat jonge Chineesche
meisjes zichzelf trachten te verdrinken, in water van drie voet diep, om aan de
beestachtige soldaten te ontkomen? - Wat zou u weten te antwoorden, vader, als men
u toevoegde, zooals men mij heeft toegevoegd: ‘Kom jij ons bekeeren? Ga naar uw
volk terug, en bekeer dat eerst en kom dan leeren wat beschaving is!’
(Eene pauze).

MIERIKS.

Dat is 't gevolg van den drank, en het vleesch eten.
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LUKAS.

Neen, Mieriks, niet geheel. Want de Japanners eten geen vleesch, en zijn minstens
even wreed als wij. Maar ze houden zich wel fatsoenlijker
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als Europeesche soldaten. De Japanners, kinderen, zijn namelijk óók geen Christenen.
DR. PEETERS.

Foei!
MEVROUW
(in pijnlijke onrust).

Kinderen! - ga jelui naar boven. - Toe, Lukas, spreek nu niet meer van avond. Ik kan
het niet langer verdragen.
LUKAS.

Goed moeder! - Wilt u iets voor mij doen? - Staat de piano nog hier naast. Ik heb
zoo lang gesnakt u te hooren spelen. Dat was soms een knagend verlangen.
MEVROUW
(verheugd opstaande).

Goed jongen! - wat wil je?
LUKAS.

U weet wel.... mijn lievelingsstuk.
(Mevrouw af).

FREULE SMELT.

Wat heeft u mij sympathiek aangedaan, mijnheer. Ik kan hooren dat u een menschelijk
hart heeft. Zou ik misschien ook uw naam mogen hebben voor mijn sneeuwbal?
(toont de lijst).

LUKAS.

Wat is dat freule? Waarvoor?
FREULE SMELT.

Voor een stichting - voor het pijnloos dooden van huisdieren. - U neemt vier bonnetjes
van een kwartje, en zoekt vier vrienden, die nemen elk weer vier bonnetjes, en die
vier vrienden zoeken weer vier vrienden.... en die vier....
LUKAS.

Neen, Freule, ik heb geen vrinden en geen kwartjes.
(In de aangrenzende kamer wordt de Mondschein-sonate gespeeld. De kinderen kussen
onderwijl Lukas en de anderen goeden nacht en gaan zacht heen met den hond. Dr. Peeters
en mijnheer fluisteren. Jacob loopt heen en weer. De overigen zitten te luisteren. De lakei
komt binnen en fluistert iets tegen Jacob. Deze luistert en toont ontroering, geeft een order
aan den lakei. Een oogenblik later staat Piet Verreest, de hoofd-conducteur, in de ingang en
spreekt met Jacob.
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MIJNHEER.
(opziende).

Verreest! - jij hier! - is er onraad?((roept tot zijn vrouw)

Mathilda!
(de muziek zwijgt, mevrouw weder op. Lukas wordt attent).

JACOB.

't Is zoo laat! hoor! - de poppen aan 't dansen.
MIJNHEER.
(tot Verreest).

Vertel nauwkeurig! - geregeld! - wat is er?
VERREEST.

Meneer de Directeur, ik wou maar even kome vertelle as dat er een spoedvergadering
is uitgeschreven, voor van nacht, twaalf uur.
MIJNHEER.

Spoed-vergadering? Voor wie?
VERREEST.

Voor 't personeel, natuurlijk. - Voor de angeslotenen altijd, meneer de Directeur.
MIJNHEER.

Ben jij niet angesloten?
(Jacob schudt neen).

VERREEST.

Dat weet u toch wel, meneer de Directeur.
MIJNHEER.

Hoe kom je er dan achter?
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VERREEST.

Ik heb de konvekazie gezien. Van van der Hoef. Waarachtig as God! 't Is meenens!
meneer de Directeur. 't Is meenens.
JACOB.

Heb je al iets gemerkt?
VERREEST.

Jawel, Rijnders, die van nacht met trein twee-veertien naar Arnhem most, het z'n
mesjien in de loods gebracht, afgepoest en is na huis gegaan. Twee ranzeerders zijn
niet opgekomen, meneer de Directeur!
JACOB.

't Is ernst, vader!
MIJNHEER.

Ik geloof het ook. - Dankje Verreest, je ben een brave kerel. Ik zal je niet vergeten.
(Geeft hem geld.)

VERREEST.

Dankie, meneer. Ze zullen er leelijk tegen an loopen.
MIJNHEER.

Dat verzeker ik je, Verreest. Arme vrouwen en kinderen!
VERREEST.

Zeg dat wel, meneer de Directeur.
MEVROUW.

Is het zoover?
LUKAS.

Wat beteekent dit?
JACOB.

Staking! - vrind! - tweede spoorwegstaking.
LUKAS.

Wat wil dat zeggen?
JACOB.

Wat dat zeggen wil? - Nu, dat zal je wel gauw merken. Nu kun je hier dadelijk aan
't bekeeren gaan.
(Verreest met saluut, fausse sortie.)

FREULE SMELT
(hem naroepend).
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Conducteur! - Conducteur!
VERREEST.

Blieft u, Dame?
FREULE SMELT.

Is de trein uit Bremen al aan?
VERREEST.

Welke trein, Dame?
FREULE SMELT.

Die om vijf uur uit Bremen gaat.
VERREEST.

Wèl nee! - die komt pas morgen ochtend 8.40, als ie komt.
FREULE SMELT
(op radeloozen toon).

O, maar Conducteur! - O maar meneer van Gelder! - mijn schippertjes!!! - mijn
schippertjes aan de grenzen!!
Gordijn.

Tweede tafreel.
(Als het gordijn opgaat, ziet men een kleine vergaderzaal vol rumoerige mannen. Het is een
laag, kaal, rookerig zaaltje, verlicht met een paar gas-pitten. Proclamatie-biljetten en
spotprenten enz aan den muur. Links een tafel met groen kleed en een karaf met glazen,
papieren, pen en inkt enz. Achter die tafel staat Mr. Markstra en leest een stuk voor uit een
courant, de voorzitter zit naast hem en hamert heftig op de tafel om stilte te krijgen. Aanwezig
zijn alle spoorarbeiders in het stuk behalve Verreest. Mieriks en Lukas van
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Gelder zijn ook aanwezig, maar zitten achterin in 't zaaltje in een donkeren hoek, voor 't publiek
verborgen. Onder de aanwezigen zin enkelen in fluweelen machinisten-pak en uniform-pet en
zwart besmeerd gezicht. Ook enkele conducteurs. De meesten hebben petten of hoeden op, en
bijna allen rooken. Gepraat, rumoer, gelach).

DE VOORZITTER
(heftig hamerend).

Stilte!!! - Vergadering!!! - Stilte, alsjeblieft!
MR. MARKSTRA.

Ssst! Vergadering!! - - 't Is nog niet uit! - 't Mooiste komt nog! DERKSE
(klein, hooge stem, donker met baardje).

Nog mooier? Dan wordt ik heelemaal misselijk.
(Rumoer en gelach.)

DE VOORZITTER
(hamerend).

Stilte dan toch! - Vergadering! - Laat de afgevaardigde toch spreken.
KAMPSTEEG
(zwaar, stevig, eroote knevel).

Hou dan toch godverdomme jelui kop dicht!
(Wat stiller.)

MR. MARKSTRA.

En tot slot, vergadering, staat er nog de volgende hartroerende vermaning: ‘Wij
eindigen met het vaste vertrouwen uit te spreken dat het ordelievende en Christelijke
Nederland zich als één man zal scharen om troon en altaar....
VAN WETTEM
(schraal, oolijk).

Vergeet u de brandkast niet?
(Gelach.)
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MR. MARKSTRA.

Die noemen ze niet, maar denken ze er wel bij
(lezend)

‘en dat de zwakke broeders niet het oor zullen leenen aan oproerigen en raddraaiers,
die de rust en orde van ons dierbaar Vaderland bedreigen’.
(Vouwt de courant.)

Ziezoo nu weet jelui het.
DERKSE.

Hun ooren hoeven ze me niet te leenen, die kunne ze wel voor zich houë. Ik heb
liever hun portemonnee.
VAN WETTEM.

Raddraaiers? - benne we raddraaiers? - nou jonges as we 't rad niet magge laten
draaien, dan zulle we 't maar es laten stilstaan.
(Gelach en applaus.)

MARKSTRA.

Kameraden! jelui ziet hoe de zaken staan. Als jelui maar ordelievende zoete jongens
blijft, dan zullen de heeren wel ens kijken of er nog een kleinigheid als aalmoes voor
jelui overschiet. Maar mannen, ik houd het met de vrouw van Oldenbarneveldt, onzen
grooten staatsman, die zijn hoofd verloor omdat hij 't Prins Maurits niet naar den zin
maakte. Prins Maurits wou hem wel genade geven als de vrouw er om vroeg. Maar
die vrouw zei: ‘ik kan geen genade vragen, want als ik genade vroeg, zou ik bekennen
dat mijn man schuld heeft. En hij heeft geen schuld.’ Zoo gaat het ook u, mannen!
Als ge u onderwerpt dan kun je een aalmoes krijgen. Maar ge verlangt immers geen
aalmoes, je verlangt niets anders dan uw recht!
(Donderend applaus).
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MARKSTRA.

Zoo ben ik dan afgezonden om u te vragen of ge bereid zijt den grooten strijd te
aanvaarden. Uw vijand is onverbiddelijk. Jaren lang hebt ge nederig en eerbiedig
gesmeekt om verbetering van den toestand. Jaren lang zijn uw rekesten en verzoeken
in den wind geslagen. Geduldig hebt ge gewerkt en gezwoegd voor een onverschillig
publiek, en voor hebzuchtige aandeelhouders. Waar tonnen gouds, de vruchten van
uw arbeid, uitgedeeld werden, als dividend aan rijke menschen, daar leeft de arme
werker in gestadige overspanning, in nimmer rustende zorg om met zijn gezin rond
te komen, in onzekerheid van bestaan, overgeleverd aan de willekeur van den
kapitalist. Toen hebt ge eindelijk uw geduld verloren en u verzet. Verzet? - niet eens.
Ge zijt naar huis gegaan, zeggende: ‘Werk dan zelf’. En men heeft uw macht
gevoeld. Gedwongen en knarsetandend heeft de uitzuiger toegegeven. En nu!.... nu
wil men u eindelijk nog die laatste macht, de macht om slavendienst te weigeren,
wil men u ontnemen. Zult ge u1 dat gedwee laten welgevallen? Zult ge u zonder
strijd laten boeien?
(Geroep ‘neen! neen! staken!’ groot rumoer).

MARKSTRA.

Goed, mannen. Ik verwachtte niets anders. Dan zal ik nu vragen wie uwer tegen dat
besluit is om den arbeid van af heden avond neder te leggen. Wie er tegen is, staat
op.
(Stilte. Allen blijven zitten).

Niemand? Bravo! Dan is het met algemeene stemmen aangenomen. Algemeene
stemmen! Proletariërs! ik voorzeg het u, de dagen van uw slavernij zijn geteld. Blijft
zoo vastberaden en eendrachtig en de heerschappij der klasse die u zoolang heeft
uitgezogen en verdrukt, is teneinde en de Dageraad der Vrijheid breekt aan.
(Applaus).

DE VOORZITTER.

Hesselaar heeft het woord.
HESSELAAR
(jonge, bleeke man, opstaand. Hij spreekt zeer zacht en aangedaan).

Vergadering, - ik heb het woord gevraagd - omdat - omdat - ik ga even prat op mijn
solidariteit als jelui - ik ben óók ge-organiseerd - jelui weet wel dat ik mee wil strijden
- maar ik ben teekenaar bij weg en werken - en of ik nou al staak of niet staak.... dat
geeft niets.... en ik heb een jonge vrouw.... die....
KAMPSTEEG.
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Nou ja, kamaraden, hij wil zeggen dat het er geen bliksem an toe of af doet of hij
nou voortgaat met z'n krabbeltjes of niet - laat hij dan maar voortgaan voor mijn part
- daardoor zulle we 't niet verlieze. Wat zeg jullie?
STEMMEN.

Welnee! - goed! - laat-ie z'n gang gaan.
HESSELAAR
(bijna schreiend).

Maar ben ik dan geen onderkruiper? - Want zie je, eer dat ik de schuld werd van jelui
ongeluk.... eer zou ik.... godverdomme....
(weent -).
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DE VERGADERING.

Nee! - Nee! - 't is goed hoor! - 't is wel goed!
DE VOORZITTER.

Op de tractie komt het an, mannen. Hoeveel man van tractie mankeeren nog. Is
Brinkman er?
KAMPSTEEG.

Brinkman komt zeker, die komt met zes-achttien uit Maastricht.
EEN STEM.

Wellenburg is er ook nog niet.
(Brinkman en Wellenburg, in machinisten kostuum, komen binnen, en worden met luid gejuich
ontvangen).

BRINKMAN
(door de rijen dringend).

Present, jongens! - Bravo! nou zal 't er op losgaan. - Net as ik de loods uitgong, kom
ik den hoofdinspecteur tegen. Ik had m'n bullen onder den arm. ‘Waar ga jij heen,
Brinkman?’ zeit-ie. ‘Na huis, meneer’, zeg ik. ‘Weet je dan niet dat je dienst heb van
nacht?’ zeit-ie. - ‘Jawel, meneer!’ zeg ik. Toen kijkt-ie me-n-an met z'n valsche
smoel, als 'n blikke domenee bij 'n sterfbed. ‘Jonge, Brinkman,’ zeit ie, ‘je valt me
tegen.’ - ‘Als ik de kameraads maar meeval,’ zeg ik. - ‘Heb je dan geen vrouw en
kinderen?’ zeit-ie weer. - ‘Zeven!’ zeg ik, ‘en één op komst, en wat ik nou voor ze
doe, dat hoeve de arme bliksempies later alweer niet zelf te doen.’ - Inspecteur af!
(gelach en bravo).

DERKSE.

Voorzitter, nog even 't woord.
VOORZITTER.

't Woord is aan Derkse.
DERKSE
(met gewichtigen nadruk).

Vergadering, eer we nou verder gaan, wou ik jelui eventjes waarschuwe. - Weet de
vergadering en de voorzitter wel, dat er hier verraaiers zijn?
(doodsche stilte).

VOORZITTER.

Verraders?
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DERKSE
(op Mieriks en Lukas wijzend).

Daar zitte ze.
VOORZITTER.

Hoe is uw naam? - Hoort u bij 't spoorwegpersoneel? - Is u aangesloten?
MIERIKS.

Ik ben commies bij de administratie. Ik ben geen verrader. Ik kom uit sympathie.
Hier van Wettem kent me wel.
VAN WETTEM.

Jawel Voorzitter. Ik ken meneer Mieriks als een edel mensch, en als redacteur van
het weekblad ‘De reine ziel’. Hij heeft alleen een ander geloof als wij.
VOORZITTER.

Een ander geloof? - Is 't een Jood of 'n Turk?
VAN WETTEM.

Nee, Voorzitter. Ziet u, wij gelooven in de biefstuk en hij in de spinazie. Je mot 'n
mensch nooit om z'n geloof haten.
(Gelach).

VOORZITTER.

En die daar achter u, wie is dat?
LUKAS
(opstaand).

Mijn naam is Lukas van Gelder.
VOORZITTER
(in groote verbazing).

Van Gelder? - Toch niet....
LUKAS.

Ja, ik ben een zoon van den heer van Gelder, uwen directeur.
(Beweging, doodsche stilte.)
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MARKSTRA
(krachtig optredend).

Mijnheer van Gelder, wilt u dan wel zoo goed zijn onmiddellijk dit lokaal te verlaten?
Misschien hebt u er op gerekend dat deze mannen u niet aandurven, om uw vader.
Maar ik noem uw gedrag infaam - een beschaafd man onwaardig.
LUKAS
(eenigszins onthutst).

Vrienden.... vergeef me.... ik schijn iets gedaan te hebben, wat niet te pas komt. Maar
ik verzeker u, op mijn eerewoord, dat ik hoegenaamd geen verraderlijke bedoelingen
heb.
MARKSTRA.

Maar wat doet u dan hier?
LUKAS.

Misschien zal de vergadering mijn houding, mijne vergissing beter begrijpen als ik
zeg, dat ik hedenmiddag rechstreeks uit China ben gekomen.... dat ik vier jaar ben
weg geweest - en geheel vreemd ben aan wat er hier omgaat. Ik kwam uit
belangstelling, in de hoop misschien van dienst te kunnen zijn, maar als de vergadering
het verlangt, zal ik dadelijk vertrekken.
STEMMEN
(door elkaar).

Laat hem maar blijven! - blijven! - vertrekken!
(de Voorzitter hamert).

VOORZITTER.

't Woord is aan Kampsteeg.
KAMPSTEEG.

Me dunkt, Voorzitter, dat we altijd eerst eens kunnen anhooren wat meneer te zeggen
heeft.
VOORZITTER.

Meneer, u mag zeggen, wat u op 't hart heeft.
LUKAS
(met warmte).

Dank jelui, mannen! Het is niet veel wat ik zeggen wou. Misschien lach jelui er om.
Maar ik bezweer je, mannen! 't komt uit een oprecht gemoed. Ik ben naar China
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gegaan, als priester, om de menschen daar het Christendom te leeren. Maar dat heb
ik opgegeven, omdat ik moest erkennen dat wij, Europeanen, minstens evenver van
het ware Christendom af zijn, als die Heidenen in China. Als ik zag hoe Europeesche
soldaten daar huishouden, in 't belang van kooplieden, en als ik las van den strijd der
arbeiders, de armoede, de stakingen hier, dan dacht ik: ‘geneesmeester, genees uzelve’
en ik heb mijn plicht gevonden terug te keeren, tegen den zin van mijn superieuren,
tegen den wil van mijn vader.
BRINKMAN.

Da's mooi!
LUKAS.

En nu kwam ik hier, juist bij 't uitbreken van deze staking. En toen kreeg ik de
hoopvolle gedachte, dat ik misschien iets kon doen, om zulk een treurige botsing te
voorkomen, zulk een misverstand op te helderen. Luister goed, mannen, jelui kent
misschien mijn vader alleen als directeur, jelui bent misschien wat bang voor hem,
want een leider van zulk een groote zaak moet wel een streng man zijn. Maar ik ken
hem als vader en als mensch, en ik weet dat hij een edel man is, met een streng gevoel
van rechtvaardigheid, met een hart vol liefde voor zijne medemenschen.... Ik weet
zeker als jelui hem vrijmoedig, maar bescheiden je bezwaren te kennen geeft, als je
een beroep doet op zijn
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menschelijk hart en zijn rechtsgevoel, dat jelui altijd gehoor zult vinden, altijd. Is
dat nog niet eerst te beproeven, eer zulk een bittere strijd uitbreekt?
MARKSTRA.
(met meewarig sarcasme).

Meneer van Gelder, u meent het zeker best en eerlijk, maar, 't is duidelijk genoeg
dat u uit het hartje van China komt. U is hier een kat in een vreemd pakhuis. U begrijpt
blijkbaar niets van den klassenstrijd, dien wij hier strijden. Ik geloof graag dat uw
vader een braaf, edel, rechtschapen mensch is, maar hij is een kapitalist, hij hoort tot
de klasse der bourgeois en wij hier zijn proletariërs, en wij moeten daarom tegen
hem strijden.... Daaraan is niets te doen.
LUKAS.

Vrienden, als jelui het met de redenatie van den laatsten spreker eens bent, dan ga
ik maar weer naar China. Een Chinees is een heel ander wezen dan een Europeaan,
zoo geheel anders, dat een Europeaan hem nooit recht begrijpt. En toch, vrienden,
toch heb ik nooit een beschaafd Chinees hooren zeggen, dat hij een ander rechtsgevoel
had dan wij. Ook niet dat Europeanen en Chineezen moeten strijden, omdat de een
hoort tot de Europeesche klasse, en de ander tot de Chineesche klasse. Neen, de
Chineezen voelen zich menschen evengoed als wij, met eenzelfde gevoel van recht,
met eenzelfde aanleg tot onderlinge vrede, onderlinge hulp en onderlinge
verdraagzaamheid. En nu zal ik hier in mijn eigen land, in mijn eigen volk, twee
klassen vinden, elk met een ander recht, elk met een andere zedeleer, waartusschen
ik moet kiezen, en waarmee ik moet strijden? Neen, vrienden, dat houdt geen steek,
dat doe ik niet.
VOORZITTER
(Kampsteeg steekt de hand op).

't Woord is aan Kampsteeg.
KAMPSTEEG.

Meneer, wat je daar zegt, is allemaal heel mooi en waar, maar as je 'n tijdje hier met
ons meegeleefd had, dan zou je v o e l e , net as wij v o e l e , dat er met mense als uw
vader, - al zijn ze nog zoo braaf en edel, niet meer te parlementeere valt. - Zeker, hij
gunt ons allemaal een best leven - ten minste als-ie eerst de hooge tractementen en
dividenden heeft kunnen uitbetalen - maar hij mot de baas blijven. Wij kenne hem
niks doen, maar hij mot ons kenne op de keien zetten, as 't hem goed lijkt. Noemt u
dat recht? Dat hij 200 gulden in de week heeft, en een wegwerker 6,75 da's tot
daarentoe, al heeft 'n wegwerker net zoo'n groote maag as hij. We willen geen gunste,
we wille geen aalmoeze, we willen geen genade. We willen recht tegen recht, mense
tegenover mense. Hij wil ons regeeren. Goed laat-ie regeere assie 't kan. Wij
spoorjongens voele voor de spoor, net zoo goed as hij. Assie goed regeert, zulle we
goed gehoorzamen. Maar assie verkeerd regeert, willen we ook voor den bliksem
óók een duit in 't zakkie legge! Wij die er van ete motte, zijn er toch minstens even
na an toe as de aandeel-
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houders, die er alleen hun fijne sigaren van betalen. En dáár gaat het om, meneer van
Gelder, we willen wat in te brengen hebbe, we wille niet langer mesjienes zijn, we
wille mense worden en meepraten, omdat we ook hersens hebben, al zijn we nog 'n
beetje rauw. En dat wille ze ons beletten, dat duld je vader niet. En as je dat met je
vader eens bent - nou, ga dan voor mijn part maar weer naar de Sineezen, - en leer
ze maar patertjes langs de kant dansen.
(Gelach en applaus.)

LUKAS
(gaat door de menigte op Kampsteeg toe en drukt hem de hand met bewogen stem).

Man, - je hebt maar weinig gezegd, maar ik heb je verstaan. - Weet je waarom ik je
zoo goed begrepen heb? - Omdat ik, als priester, denzelfden strijd moest strijden. Ik
heb gehoorzaamheid beloofd, en ik wil gehoorzaamheid geven. - Ik wil mezelf
heelemaal wegcijferen, opofferen, als 't moet. - Maar dat moet vrijwillig gaan, ik
moet gehoorzamen, omdat ik wil gehoorzamen, omdat m'n geweten zegt, dat 't goed
is. - Maar zegt m'n geweten dat niet, dan wil ik ook weigeren, al stond de heele wereld
tegenover me. - Dat mocht niet en toen kwam ook ik in verzet. Zoo ging het mij. Is
het jelui ook zoo gegaan?
KAMPSTEEG.

Juist, meneer.
(Stemmen: Ja! Ja!)

LUKAS.

Dan sta ik aan jelui kant, met hart en ziel. - Mits je natuurlijk niet strijd om te strijden,
maar een redelijke schikking aanneemt.
MARKSTRA.

Wat noemt u een redelijke schikking?
LUKAS.

Een schikking waarin uw rechten als zelfstandige menschen worden erkend. Ik weet
wat dat zeggen wil, met iets minder zou ik evenmin tevreden zijn als jelui. Ik ken
mijn vader en ik weet dat hij nooit ontoegankelijk is voor een goed en eerlijk woord.
Ik zal mijn best doen, mannen, maar zal ik dan bij u ook geen blinde koppigheid
vinden?
KAMPSTEEG.

We zijn geen kinderen, meneer van Gelder. We zijn niet gek. We strijden om als
zelfstandige menschen erkend te worden, met recht van meespreken in de zaak
waaraan we om zoo te zeggen met lijf en ziel vast zitte. Meer verlange we niet.
DERKSE.
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Voorzitter, ik zou die meneer wel es 'n vraag wille stellen. Hij mag dan zelf geen
verraaier zijn - hoewel ik jelui toch allemaal zou aanraaien goed uit je doppen te
zien, eer je met zoo'n meneer in zee gaat - maar hoe donder weet hij, dat het hier
vanavond vergadering was?
LUKAS.

Dat was vanavond om 8 uur al bij mijn vader thuis bekend.
VOORZITTER.

Door wie?
LUKAS.

Door een spoor-beambte. Een conducteur.
BRINKMAN.

Verreest natuurlijk. Dat is toch zoo'n vuile hielelikker.
VAN WETTEM.

Die gemeene Judas. Wat het-ie er voor gehad?
LUKAS.

De man dacht zijn plicht te doen.
(Gejouw en hoonlachen).
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KAMPSTEEG.

Meneer! dat tuig ken je nog niet. Als er gestreden mot worden, houë ze zich an de
veilige kant. Maar as we overwonne hebben, en we hebben onze toestand wat
verbeterd, denkt u dan soms, dat ie zegt: ‘Dankie, ik heb die centjes niet noodig,
want ik heb er niet voor gestreden‘?
VAN WETTEM.

't Zijn aas-vogels, meneer! Wij motten het gevaarlijke beessie slachten, en als het
goed dood is, dan komen ze om der brokkie.
VOORZITTER
(hamert).

't Woord is aan Markstra.
MARKSTRA.

Vergadering, het besluit is genomen, en ik ben overtuigd dat ge allen uw plicht
tegenover uw kameraden zult doen tot het uiterste. In 't geheele land is op dit
oogenblik de strijd ontbrand. Als ge pal staat, dan is de overwinning zeker. Leve de
vrijheid! Hoog de solidariteit!
(Gejuich).

VOORZITTER.

Mannen, posten! - Zijn er ook liefhebbers om te posten! - Vrijwilligers vóór! ho!
niet allemaal te gelijk. - Twaalf is genoeg.
LUKAS.

Wat is dat, posten?
VOORZITTER.

Op wacht staan, meneer, om de onderkruipers terug te houden. Om de zwakke
broeders op hun plicht te wijzen.
LUKAS.

Gebeurt dat vannacht nog? en hoe lang?
VOORZITTER.

Natuurlijk vannacht. Twee aan twee. Om de vier uur aflossen. - Jij ook, Brinkman?
BRINKMAN.

Schrijf mij ook maar op.
LUKAS.

Hoe lang heb je dienst gehad?
BRINKMAN.

Twaalf uur, meneer. En maf had ik ook. Maar as 't om de vrijheid gaat, kan ik nog
wel zestien uur op wacht staan.
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(De posten dringen om de besluurstafel om instructies.

VOORZITTER.

Ik sluit de vergadering.
(De aanwezigen zingen den socialisten-marsch en verw deren zich langzaam).

MARKSTRA
(Lukas de hand gevend).

Meneer van Gelder, ik begroet u graag als toekomstige medestrijder. Maar u bent
veel te veel idealist. U kunt een goed spreker worden, u weet naar u te doen luisteren.
Onze zaak heeft zulke mannen noodig. Maar u moet met dat kinderlijk idealisme
breken, dat is uit den tijd.
LUKAS.

Dan wordt het tijd, dat het weer in den tijd komt. Ik breek liever met den tijd dan
met mijn idealisme.
MARKSTRA

Dan wachten u bittere teleurstellingen.
LUKAS.

Dit zou alleen kunnen als ik zoete verwachtingen had. Maar ik verwacht niets zoeters
dan de idealen die ik hier al in mijn hart heb en die u me wilt laten verliezen.
Gordijn.
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Derde tafreel.
Aan huis bij van Gelder. Het studeervertrek van Mijnheer. Een bureau-ministre met papieren,
telefoon enz. Er brandt rechts een haardje. Op het haardkleed, - een zware berenvacht, - ligt
Emilie en staart in den gloed. Men hoort zacht pianospel in de aangrenzende kamer, Chopin.
Emilie is blijkbaar in droevige beklemming, vouwt nu en dan de handen als in vertwijfeling.

EMILIE.

O mijn arme leven.... Ik ben niet gemaakt voor zulk een strijd. - Ik wil graag goed
zijn.... Ik wil niet graag ongelukkig worden. - En ik voel dat het mij niets helpt, wat
ik wil. - Zoo graag maakte ik iets moois van mijn arme leventje. Maar nu gaat 't te
pletter, tusschen die twee machten. - Jacob heeft mijn woord, maar Lukas heeft nog
mijn hart, en als hij mij vroeg.... ik zou niet weerstaan. En toch weet ik niet wie de
wijste en sterkste is van de twee. - Ach, mijn arm leventje. Wie plaatst dan ook
iemand als mij in zulk een strijd. - Daar heb ik geen krachten voor.
(Lukas op van links).

LUKAS!
(ze verbergt het gezicht op den leunstoel naast haar).

LUKAS.

Emilie! Ik zocht vader. - Is hij hier niet?
EMILIE.
(zonder opzien).

Vader is boven. Jacob is uitgegaan. Ik wacht ze hier. Ze komen wel spoedig terug.
LUKAS.

Mogen wij dan even samen spreken, Emilie? Waarom zie je me niet aan?
EMILIE.

Omdat.... Ik weet.... dat dat niet mag.
LUKAS.

Niet mag? - Mag je mij niet aanzien?
EMILIE
(in het vuur starend).

Ik weet dat er vrouwen zijn.... evengoed als mannen.... met een heilig plichtsgevoel.
Die zouden precies weten, zonder een oogenblik van onzekerheid, wat ze in mijn
plaats moesten doen. Lukas is priester, en Jacob heeft mijn woord. Daar zou voor
hen geen tweestrijd zijn. Maar zoo'n vrouw.... Lukas zoo'n vrouw ben ik niet.
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LUKAS
(gespannen).

Spreek verder....
EMILIE.

Zoo'n vrouw zou er ook niet om geven of Lukas zijn gelofte brak. Zij zou háár gelofte
daarom niet breken. Zoo'n vrouw zou je gerust durven aankijken. Maar zoo'n vrouw
ben ik niet.
LUKAS.

Zou je zoo'n vrouw willen zijn?
EMILIE
(hem op eenmaal minnelijk lachend in de oogen ziend).

Is iedereen niet altijd 't liefst zichzelve? Al prijst hij anderen boven zich?
LUKAS.

Goddank!
EMILIE
(verbergt haar gezicht weder).

En toch.... al wou ik geen ander
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zijn.... daarom vind ik mezelve niet goed. Ik hoop maar dat jij beter bent dan ik,
Lukas.
LUKAS.

Beter dan jij? - In welk opzicht?
EMILIE.

Sterker, meen ik. - Van jou moet de kracht komen. Als jij zou zeggen: ‘ik heb mijn
gelofte gebroken, doe jij het nu ook,’ dan voel ik.... dat ik niet zou kunnen weerstaan.
Maar dat zeg je niet, is 't wel? Jij bent veel braver en sterker dan ik.
LUKAS.

Braver en sterker? - Ik vind dat er juist kracht toe hoort om ijdele en verkeerde
geloften te breken. - Ja, Emilie, ik kwam juist dat wèl zeggen: breek die slechte
gelofte, neem je woord terug.
EMILIE
(hem hartstochtelijk aanziend).

Lukas.... als je dat zegt.... dan zijn wij verloren!
LUKAS
(haar dicht naderend).

Niet verloren! - niet verloren! - gered!
(Het pianospel breekt af, mevrouw van Gelder komt van rechts zachtkens binnen, als zij de intieme
houding ziet, begint zij te schreien en roept droevig verwijtend:)

Mevr. van Gelder.

Kinderen! Kinderen!
(Emilie gaat naar haar toe en valt haar om den hals.)

LUKAS.

Wij zijn niet slecht, moeder.
MEVR. VAN GELDER.

Niet? - God geef het, jongen. - Maar ik begrijp niet hoe het goed kan zijn. Het kan
nooit goed gaan. Het wordt ongeluk, ongeluk.
(Weent.)

LUKAS.

Is Emilie het met mij eens dat er geen ongeluk zoo groot is als ontrouw te worden
aan eigen geweten, en aan eigen karakter?
EMILIE
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(weifelend).

Dat geloof ik wel, Lukas, ten minste....
LUKAS.

Dan ben ik niet bevreesd. - Is vader thuis, moeder? Ik wou hem spreken.
MEVROUW VAN GELDER.

Ik hoor hem daar komen. - Wou je alleen met hem zijn? - Zullen wij heengaan?
LUKAS.

Neen, moeder, blijft u beiden. - Wat ik te zeggen heb, moet u ook hooren.
MEVROUW VAN GELDER.
(smeekend).

Lukas, ik bid je jongen, zul je je vader geen verdriet doen? - Hij heeft toch al zooveel
zorgen.
LUKAS.

Niet meer dan volstrekt noodig is, moeder.
(Mevrouw en Emilie zetten zich, in spanning naar den ingang links ziende, bij den haard, Lukas loopt
heen en weer. Men hoort den Heer v. Gelder in de aangrenzende kamer hoesten).

MEVROUW VAN GELDER.
(op van links rondziende).

Waarom ben jelui allen hier? Wacht je op me? - Is Jacob nog niet thuis?
LUKAS.

Ik had iets met u te bespreken, vader.
MIJNHEER.
(nerveus op zin bureau met papieren bezig).

Zoo? - Wel? - Wat dan? - Is het lang?
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LUKAS.

Heel kort, vader.
(na eenpauze).

Ik ben gisteravond bij de stakers geweest.
MIJNHEER.

Bij de stakers? - Zoo? - Wat dee je daar?
LUKAS.

Ik wou beproeven of ik geen schikking tot stand kon brengen.
MIJNHEER.

Jij? - Och, jongen, wat ben je naïef. Het pleit voor je goeie hart, Maar 't is al te
idealistisch. Die menschen zijn voor geen rede vatbaar. Ze zijn opgehitst, jaren lang,
door hun zoogenaamde leiders. Ze zitten vol oproerige, krankzinnige denkbeelden,
dolhuis-idealen, die er op meetings en door opruiende blaadjes zijn ingepompt. Daar
is geen praten tegen. Ze moeten nu, helaas! de harde les maar voelen. Jammer, dat
de eigenlijke schuldigen, de opruiers, gewoonlijk buiten schot blijven. Doodjammer!
LUKAS.

Vader, ik heb de menschen hooren spreken, en ik wil toegeven dat ze van hun leiders
dikwijls wonderlijke theoriën overnemen. Maar ik heb de overtuiging gekregen dat
ze in hoofdzaak gelijk hebben.
MIJNHEER.

Wat zeg je?
LUKAS.

Ja, en als U bijgewoond had, wat ik heb bijgewoond, dan zou u 't met mij eens zijn.
MIJNHEER.

(toppunt van verontwaardigd ontkennen). Jongen!.... ben je....
LUKAS.

Waarachtig, vader. - U weet niet.... evenmin als moeder en Emilie hier.... U weet
niet, wat ontzettend misverstand er heerscht. U noemt mij een naïef idealist, omdat
ik vertrouwde op het gezond verstand van die stakers, maar zij noemen mij een naïef
idealist, omdat ik vertrouw op uw rechtvaardigheid.
MIJNHEER.

O, natuurlijk.... zoo zijn ze tegen mij opgehitst.
LUKAS.

En U niet tegen hen? - Volgens uw meening, volgens de algemeene meening hier,
is het hun te doen om stoffelijk voordeel, om een verbetering van hun toestand, die
niet mogelijk is, onder de tegenwoordige omstandigheden. Als ze mogelijk was, dan
had u 't al uit eigen beweging gedaan, niet waar?
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MIJNHEER.

Ja, - gestadig gaan mijn zorgen daarheen, mijn gedachten daarover.
LUKAS.

Goed. Ik wil nu buiten bespreking laten dat een strikt rechtvaardig mensch geen
vrede zou hebben met eigen weelde, zoolang zijn medewerkers in eenzelfde zaak
gebrek leden.
MIJNHEER.

Ha! - wat zijn dat voor theoriën? - Wou je mij, met mijn positie en verantwoording
gelijk stellen met een arbeider?
LUKAS.

Ik zeg, vader, dat ik daarover niet strijden wil. Ik gun u en moeder en de kinderen
uw weelde. Ik, in uw plaats, zou er geen vrede bij hebben. Maar ik kan toegeven dat
zelfs een hoogstaand man als
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mijn vader, er zich bij neerlegt, en het een onvermijdelijk kwaad noemt. Maar het
gaat hier om iets anders.
MIJNHEER.
(uit de hoogte).

En wel?
LUKAS.

Deze menschen is het niet te doen om de kwestie weelde en armoe in één zaak, waar
het mij om te doen zou zijn. Daarbij leggen ze zich ook neer. Dat is oud zéér, zooals
ze zeggen. Maar ze voelen zich menschen, volwassenen, zelfstandige wezens. En ze
willen als zoodanig erkend zijn. Ze willen zich, waar het noodig is, doen gelden. En
die mogelijkheid wordt hun afgesneden. En dat ben ik niet hun eens, dat mag geen
mensch doen. Dat is vernederend en demoraliseerend.
MIJNHEER.
(welwillender).

Mijn jongen, je spreekt als iemand met een goed hart, maar met een totaal gebrek
aan wereldkennis. Ik kan je in twee woorden antwoorden. Als ik deze menschen gaf
waar ze om vragen recht tot medespreken in den gang van zaken, dan waren ze in
een paar maanden allen broodeloos. Ik zelf, de geheele maatschappij, en alle
beambten.
LUKAS.
(loopt eenigen tijd peinzend heen en weer. De aanwezigen zien naar hem in pijnlijke afwachting).

Vader! - Moeder! - Emilie! - wij houden ons alle vier voor vrome, godvreezende
menschen, niet waar? - En als het er op aan komt, stoffelijk nadeel te trotseeren om
zedelijk voordeel te bereiken, wat is dan de weg van een vroom mensch? Zijn we
het hierover eens?
(Een stilte. Mevrouw ziet naar minheer. Emilie naar Lukas).

MIJNHEER.

Welk zedelijk voordeel bedoel je?
LUKAS.

Ik neem nu aan, vader, onvoorwaardelijk, dat u gelijk hebt. Als u die menschen recht
geeft zich te doen gelden, gaat de zaak bankroet. Goed, u hebt meer zaakkennis dan
ik. Maar ik hou vol, en dat is mijn specialiteit dat het een mensch verlaagt,
demoraliseert, als hem alle gelegenheid wordt ontnomen, zich te doen gelden.
MIJNHEER.
(haastig).
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Maar ze kunnen zich doen gelden.... ze kunnen....
LUKAS.
(krachtig).

Neen! neen! neen! eerlijk blijven, vader! Zooeven zei u, dat ze 't niet kunnen, want
als ze het konden, ging de zaak failliet. Ik bedoel, dat ze ook mede verantwoording
dragen. En ik herhaal, dat het een mensch verlaagt en ontzedelijkt, als hij onmondig
wordt gehouden.
MIJNHEER.

Nu? - waar wil je heen?
LUKAS.

Hierheen. - Dat wij het stoffelijk nadeel van een mogelijk bankroet, als vrome
menschen, moeten trotseeren, terwille van het zedelijk voordeel, om menschen op
te heffen uit hunne vernedering.
MIJNHEER.

Dat is de taal van een droomer, idealist, van een dweeper.
LUKAS.

Vader! - ik roep hier de vrouwen tot getuige. Als dit de taal van een dweeper is, in
welke taal is dan het Evangelie wel geschreven?
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MEVROUW
(zeer aangedaan).

Lieve man, - er is toch wel veel moois in wat Lukas zegt. Is dat niet het overdenken
waard?
MIJNHEER.
(gejaagd, geïrriteerd).

Ja, als nu vrouwen zich met zakenkwesties gaan bemoeien, dan loopt het heelemaal
mis. Durf jij, Lukas, je op Gods woord beroepen, nu je juist heilige geloften aan God
gebroken hebt? Schaam je.
LUKAS.

Ik schaam me zeker voor mijn zwakheden. Maar dat heeft hier niets te maken. Ik
vraag u alleen, is u dit, wat ik zooeven gezegd heb, geheel met mij oneens?
MIJNHEER.

Geheel! - geheel! - geheel! - die ondergeschiktheid behoeft niemand te demoraliseeren.
LUKAS.

Behoeft niet, maar d o e t het.
MIJNHEER.

En het zou waanzin zijn de maatschappelijke orde te ontwrichten ter wille van zulk
een vaag voordeel.
LUKAS.

Ik vind dat in 't geheel niet vaag, en ik twijfel aan de noodzakelijkheid van
ontwrichting. Dit is u dus oneens?
MIJNHEER.

Oneens! - geheel oneens!
LUKAS.
(langzaam).

't Is goed vader. - Dan scheiden zich voortaan onze wegen. - Ik schaar mij aan de
zijde van uw tegenstanders.
MEVROUW

Lukas!
MIJNHEER.

Wat bedoel je?
LUKAS.
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Dat ik met alle kracht de zaak van de stakers zal ondersteunen, en de uwe zal
bestrijden.
MIJNHEER.
(overstelpt neerzittend, 't hoofd in de handen).

O God, ook dat nog.
(Mevrouw gaat naar hem toe. Emilie gaat met stralende oogen naar Lukas, en geeft hem de hand.)

EMILIE.
(zacht).

Je bent een held! - M i j n held!
(Lukas blijft met droevigen blik naar zijn vader zien.)

MIJNHEER.
('t hoofd opheffend).

Lukas! - ik zal geen poging doen je terug te houden. - Je moet het voor je geweten
en voor je God verantwoorden. - Maar dit wil ik je wel zeggen.... dat ik je liever....
dood had gezien.
MEVROUW

Man! - lieve man! - waarom maak je het zóó erg. - Hij blijft toch je zoon, al heeft
hij andere denkbeelden. - Hij mag toch hier aan huis blijven.
MIJNHEER.
(heftig).

Neen! Onze wegen scheiden zich, zei hij. - Zóó zal het zijn, zooals hij gewild heeft.
Hij kan op staanden voet vertrekken. - Hij kan krijgen, wat hem toekomt.... zijn geld
kan hij krijgen zooveel hem als erfdeel zou komen. Maar ik wil hem niet meer zien.
Ik wil hem geen gebrek laten lijden. Maar de reine sfeer van mijn huis zal hij niet
vergiftigen.
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LUKAS.

Goed, vader. Ik geloof, dat is ook in de gegeven omstandigheden de zuiverste
verhouding. Dag vadert Dag moeder! - Vaarwel. - God zegen u beiden. - En wat doet
Emilie?
MEVROUW
(Emilie zwijgt in tweestrijd).

Maar, mijn kind, - moet dat zoo plotseling? Moet dat zoo snel en roekeloos? - Is dat
geen dwaze overijling?
LUKAS.

O neen! - ik weet het wel, als ik van iets zeker ben. - En ik hou niet van martelen.
Dan maar in eens. Ik ga mij gereedmaken. - Dag Vader!
(Mijnheer doet moeite te spreken, maar kan niet, en wenkt met afgewend gezicht dat hij vertrekken
zal).

LUKAS.
(aan den uitgang rechts).

En wat doet Emilie?
EMILIE
(met hartstochtelijke beslistheid).

Ik volg.... ik volg mijn held!
(beiden af, naar rechts. Mevrouw omhelst haar man zwijgend. Jacob op van links. Blijft eenige
oogenblikken staan).

JACOB.

Wat is hier gebeurd? - Ik hoorde Lukas. - Is Emilie hier niet?
MIJNHEER.

Emilie.... Emilie is
(poogt zich goed te houden, hij kan niet verder).

JACOB
(met bedwongen verbittering).

Ik begin al zoo wat te begrijpen. - Heb ik het niet gezegd, Vader, dat het ongeluk
hier in huis kwam, met dien man. - Hij heeft natuurlijk Emilie weer bepraat. - Die
sch....
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MEVROUW.

Zwijg! Jacob. Je broer!
JACOB.

Schurk, zeg ik, moeder, al was hij duizendmaal mijn broer. Ik noem 't kind bij zijn
naam. Een trouwelooze, goddelooze schurk. Ik heb u gewaarschuwd.
MIJNHEER
(geeft Jacob de hand).

Jongen, - ik ben vreeselijk aangegrepen. Ik voel me als gebroken. - Doe me het
plezier, en noem zoo min mogelijk den naam van.... van dien ander.... Hij heeft m'n
leven verwoest.
JACOB.

Arme Vader! - Zeg me alleen dit, heeft Emilie zich laten overhalen?
MIJNHEER
(knikt)

.... en niet alleen dat. Maar ze kiezen beiden partij tegen mij. Tegen mij, tegen de
Maatschappij, tegen God.... ze sluiten zich aan bij de partij van oproer, bij de stakers.
- En dat waren mijn kinderen! - 't Is een bange droom.
JACOB
(met bittere vroolijkheid).

Bij de stakers! - Komaan! - dat zal goed gaan. - Nu dat is het ergste niet. - Soort zoekt
soort. - Moeder! laat u me even met vader alleen. Ik wil de zaken bespreken. Maar
maak u niet bezorgd. Ik kan hem steunen en troosten. Ik heb goed nieuws. Het kwaad
zal zijn meester loonen.
(Jacob kust zijne moeder. Mevrouw kust haar man en gaat rechts af).

JACOB.

Vader.... bent u uzelf genoeg meester, om zaken te bespreken?
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MIJNHEER
(zich herstellend).

Volkomen, Jacob. Ik ken mijn plicht. De maatschappij gaat vóór.
JACOB.

Goed, vader, zoo is ook mijn gevoelen. Nu dan, ik heb het mooiste nieuws wat we
kunnen verlangen. De geheele staking verloopt. Als sneeuw voor de zon. Op baanvak
twee rijden van morgen 20 treinen van de 32. Van de honderd-elf stakende
machinisten zijn er door goede woorden en bedreigingen al weer een-en-zestig aan
de machine. Elken dag melden zich wegloopers aan. En de lijst sollicitanten is zóó
groot dat, als ik het aandurfde met de ongeoefenden, dan liep in drie dagen de geheele
personendienst, buiten 't goederen-vervoer, alsof er niets gebeurd ware en konden
we alle die nu nog niet aan 't werk zijn, uitsluiten.
MIJNHEER
(zijn hand drukkend).

Goddank! Jongen. Goddank! Je bent een kostelijke steun. Wat heb jelui gewerkt.
JACOB.

Ja, we hebben ons best gedaan. Nu stel ik voor, - nu we dus volstrekt zeker zijn van
onze overwinning, om hen nog twaalf uren tijd te geven tot onderwerping, en ook
geen minuut langer. Wie zich dan niet heeft aangemeld, is onverbiddellijk ontslagen.
MIJNHEER.

't Is goed, jongen. - 't Is hard, maar noodzakelijk.
JACOB.

Absoluut noodzakelijk. - Dus u keurt het goed?
(Mijnheer knikt zwijgend Jacob gaat naar den telefoon).

JACOB
(aan den telefoon).

Is Mijnheer de M o u l i n daar? van Gelder hier. - Goed. Zeg dat het beslist is, binnen
twaalf uren, zooals ik voorstelde. Wie zich binnen dien tijd niet heeft aangemeld, is
onverbiddelijk ontslagen. Laat het onmiddellijk aan alle chefs seinen. - Wat? - Of
de Directeur nog op 't bureau komt? - Ja.
MIJNHEER.

Zeg dat ik onmiddellijk kom.
JACOB
(aan de telefoon).
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Directeur komt onmiddellijk. - Stuur Verreest hierheen met rapport.
DR. PEETERS
(op van links).

Stoor ik?
JACOB.

Volstrekt niet. Kom binnen.
MIJNHEER.

Kom binnen. Maar verontschuldig me, want ik moet zelf nog even naar 't bureau.
Maar u blijft toch lunchen, niet waar. Tot straks dan.
(Naar links af.)

DR. PEETERS.

Het gaat goed, niet waar? Alles marcheert prachtig.
JACOB.

Prachtig, eerwaarde vader, prachtig. God's zegen is met ons. - Maar hij heeft hier
een droevige rol gespeeld.
DR. PEETERS
(met expressie van haat).

Hij? - De renegaat?
JACOB.

Met mijn vader heeft hij gebroken. De oude man is kapot. En mij.... mij heeft hij
mijn bruid ontstolen.
DR. PEETERS.

De dolende doet dolen. Maar wees gerust Jacob, er leeft nog een rechtvaardig God.
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JACOB.

Daarop vertrouw ik.
(Zij zwijgen beiden een poos, als in gedachten verdiept. Dan voert Jacob Dr. Peeters wat naar den
voorgrond, en vraagt, als met intieme bedoeling, vol beteekenis.)

JACOB.

Eerwaarde! mag ik u een gewetensvraag doen? - Een vraag aan mijn biechtvader.
DR. PEETERS.

Vraag mijn zoon!
JACOB.

Zijn er omstandigheden.... waaronder onze kerk.... het benemen van een
menschenleven.... niet als zonde beschouwt?
DR. PEETERS
(ziet hem met een snellen blik van ter zode aan).

Dat is een moeielijke vraag.... een gewichtige vraag.... Wat....?
(Houdt op met vragenden blik.)

JACOB.

Het is maar een vraag, Pater. Wenscht u hem niet te beantwoorden?
DR. PEETERS.

Och, waarom niet! God heeft ons verboden te dooden. Hij alleen kan dat verbod
opheffen. Maar....
JACOB.

Hoe heft God dat verbod op?
DR. PEETERS.

Alleen bij monde van zijn plaatsvervanger.
JACOB.

De Heilige Vader?
DR. PEETERS.

Of de wettige overheid.
JACOB.

Balthasar Gerards was toch geen misdadiger? Hij kon absolutie krijgen?.... niet waar?
DR. PEETERS.

Dat was een zeer bizonder geval.... een zeer bizonder geval.... Het gold een vijand
der kerk.... En een koninklijke opdracht....
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JACOB.

Maar het was toch geen misdaad?
DR. PEETERS.
(weifelend).

Hm! - neen!... het was geen misdaad.... Maar waartoe....
(Harmen de lakei links aan den ingang.)

HARMEN.

Mijnheer!
(De beide sprekers schrikken ontsteld op.)

JACOB
(kregel).

Wat wou je, Harmen?
HARMEN.

Vrekskuus, mijnheer! Verreest is er met rapport, zeit-ie.
JACOB
(gemaakt luid en luchtig).

Verreest? - Goed! laat maar binnenkomen. - Aan de lunch spreken we wel verder,
Docter!
DR. PEETERS.

Zeker! zeker!.... aan de lunch.
Scherm.
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Vierde tafreel.
(Een armoedige, maar tamelijk ruime kamer in een arbeiderswoning, de woning van Brinkman.
Een bedstee in de kamer, daarin ligt Brinkman's oude, zieke schoonvader. Ook een fornuis in
de kamer, waarop een paar etenspannen. Verder een paar penantkastjes met wat pronkjes.
Juffrouw Brinkman zit aan tafel en schilt aardappelen. Ze is jong, maar vervallen. Naast haar
een wieg. Drie kinderen van 7 tot 12 jaar spelen aan tafel of op den grond. Brinkman zit bij
't fornuis een pijp te rooken. Als 't gordijn opgaat, blijft ieder een tijdlang nog zwijgen. Alleen
de oude schoonvader kreunt en steunt in de bedstee. ‘Och gunst! - Och Heer! - Watten pijn!
- Och, Heertje lief!’. - Men hoort buiten het fluiten, dreunen en stoomblazen van een spoortrein.)

JUFFR. BRINKMAN
(luisterend en met werk ophoudend)..

Daar gaat-er weer één. Hoor je wel, Herman?
(Brinkman gromt.)

SCHOONVADER.

Daar gaat er weer één, Herman! hoor je wel? - Dat 's al de twaalfde vandaag, niewaar
Annie? - Och Heertje-lief! - m'n lenden!
JUFFR. BRINKMAN.

De dertiende, vader, ik heb goed geteld.
SCHOONVADER.

Dertien treinen al.... Och Heertje! - En hoeveel mosten er anders loope, Herman? BRINKMAN
(norsch).

Weet-ik-et.
SCHOONVADER.

Weet-je. dat niet? - Nou maar da mos jij toch weete!.... En jij zit hier maar pijpies te
rooke. Dertien treine.... En dat hiet nou algemeene staking.... Och, Heertje!... Oud,
ziek en ellendig. En m'n dochter der man gooit z'n positie weg. - Achttien gulden in
de week weggooie. 't Is Godgeklaagd! - Och, goeie genade, watten pijn!
JUFFR. BRINKMAN.

Heb je nog niks geen bericht hoe 't gaat?
BRINKMAN
(kortaf).

Neen!
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SCHOONVADER.

't Is 'n ongeluk. - Wat mot er van ons worde? Hè-je daar welles om gedoch, Herreman?
- Hè-je welles om je oue zieke schoonvader gedoch? - je zieke schoonvader, die
nie-meer werreke kan, die als-maar pijn het, in de lende en die naar 't oumanne-huis
zal motte, na 't ouwe-manne-huis, Herreman? Hâ je daar welles om gedoch, - met
die stakerij?
JUFFR. BRINKMAN
(met tranen in de stem).

Herman, sou je nou maar niet na 't werk gaan? Denk-es om de kindere. - Manus zou
weer op de armenschool motte. - Waar zouë we van bestaan, as 't mis liep?
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BRINKMAN.

Maal jij me nou ook niet aan de kop, vrouw! - De ouwe man zal ik laten lamenteeren.
Maar begin jij nou godverdomme óók niet! 't loopt niet mis.
(Men hoort wéér een trein fluiten, dreunen en stoomen.)

SCHOONVADER.

Alwéér één! - Och Heerejee! - Och genade! - Hoor je Annie! - alweer één. - Das dan
al veertien. - Hê-je 't gehoord, Herreman? - Al weer een! - Al veertien! - Och, lieve
help!
JUFFR. BRINKMAN.

Hoor je wel, man? - Al weer één. - 't Loopt wèl mis, hoor. - Sou je maar niet na de
Heeren gaan, eer het te laat is?
(schreit).

BRINKMAN
(zijn pip neersmijtend).

Laat me godverdomme met rust, met je gejengel. - Als ik hier niks as dat verdomde
sagrijn te hoore krijg, ga ik naar de vrinde....
(Rij zet z'n pet op.... Als hij de deur uit wil gaan komt Verreest binnen).

VERREEST.

Dag Brinkman!
BRINKMAN.

Wel Gods-kristes, Piet, hè jij nog 't lef om me onder m'n oogen te komen? Een
onderkruiper en een verraaier. - Mot je niet op de trein, man?
VERREEST.

Nou ja, broer, jouw groote bek, daar heb ik maling an. Ik kom es kijke hoe je arme
vrouw het maakt, en der ouwe zieke vader. Veel troost zullen ze van jou wel niet
hebbe.
(naar 't bed gaand)

Hoe gaat 'et, vadertje?
SCHOONVADER.

Soo, Piet? - Bê-jij 't Piet? - Hoe 't gaat man? Slim, hoor. Mirakel slim. - Och, och
die lendes, die lendes!
JUFFR. BRINKMAN.

Wil-je koffie, Piet? - ga zitte. - Hoe is 't met de staking?
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(Brinkman wacht af, even luisterend met de deur knop in de hand).

VERREEST.

Dankie, Annie. (op luiden, schamperen toon)

Staking? - Waar praat je van mensch? Er is geen staking meer. - De dienst loopt als
gesmeerde bliksem!
BRINKMAN
(heftig).

Dat lieg je! vuilik.
VERREEST.

Nou - geloof me dan maar niet. Dan zal je 't wel merken, komende week. As je achter
'n draaiorgel loopt, en je vrouw met het cente-bakje rondgaat.
SCHOONVADER.

Wat zeg-je, Piet? - Wat zeit-ie? - Benne-we gesjochte? - Och, lieve genadige god,
me-lendes. Achttien gulde 's weeks naar de verdommenis. - En ik in 't ouman-huis.
- Och Heertje! - och Heertje!
VERREEST
(gemoedelijk).

Heusch, Brinkman je most wijzer weze, en om je vrouw en om je kinders denke....
SCHOONVADER.

En den ouwe zieke vrouws-vader.
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VERREEST.

Als je je nou nog bedenkt, dan wil ik nog wel een goed woordje voor je doen....
BRINKMAN
(verachtelijk).

Jij?!! 'k Sou me godverdomme liever me eigen strot....
VERREEST.

Nou, broer, graag of niet. Self wete, hoor!
JUFFR. BRINKMAN
(schreiend).

Och, Herman, hij zal 't toch wel wete. Toe, sou je nou maar niet?.... toe....
(opstaand en uit de kast zijn fluweelen machiniste-pak halend, en uniformpet.)

Hier - hier zijn je werkspullen.... toe Herman!
BRINKMAN.
(in zwaren strijd, half schreiend, gaat zitten).

Ik wil geen onderkruiper zijn....
(DR. PEETERS en JACOB VAN GELDER Op.)
DR. PEETERS,

Goeden dag samen, vrienden!
JACOB.

Goeden dag, samen!
JUFFR. BRINKMAN
(opstaande).

Pater Peeters!
(Verreest en Brinkman slaan ook op.)

VERREEST.

Dag Pater! Dag meneer van Gelder. - Da's de Hoofdinspecteur van de Maatschappij,
Arinie. Wil meneer 'n stoel?
DR. PEETERS.

We komen eens kijken, hoe 't met de zieke is
(naar 't bed gaande).
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Hoe gaat het dan, oude vriend, nog al schappelijk?
SCHOONVADER.

Dag, Heeroom! - Miserabel, Heeroom! - Als maar die verrekte pijn. - En geen rust.
Och, lieve God! - Och genade! - En dan die Jan-Klaasse met de spoorweg. - Wat
motter van me worre.... Och-got-o-got!
JACOB VAN GELDER.

Ja, Brinkman, daarom ben ik ook maar eensmee-gekomen. Ik wist hier van Verreest,
dat je een flinke, degelijke kerel bent. En ook dat je gezien bent onder je kamaraads.
- Je ben zelf geen onruststoker, dat geloof ik. Maar je hebt je laten bepraten. Is 't zoo
niet, Juffrouw?
JUFFR. BRINKMAN.

Ja meneer. Dat heit-ik 'm ook geseid.
JACOB VAN GELDER.

En omdat ik 't goed met je meen, en jou en je gezin niet graag in 't ongeluk zou gestort
zien, daarom kom ik nog een beroep doen op je gezond verstand. - Van die staking
komt niets terecht.
JUFFR. BRINKMAN.

Hoor-je 't nou, Herman, wat Meneer zeit?
(er dondert weer een trein voorbij).
SCHOONVADER.

Al weer één, Annie. Hoor je wel, al weer één. Das vijftien. Och Heertje, och lieve
help!....
JACOB VAN GELDER.

Zeker. De dienst gaat geregeld door. Morgen loopen alle treinen weer, op de
goederen-treinen na. En ik verzeker je, Brinkman, morgen zijn ook alle plaatsen
bezet. Dan kom je te laat.
VERREEST.

Morgen kom je op de koffie, man!
JACOB VAN GELDER.

Kijk! Brinkman, van daag wil ik je nog een
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kans geven. - Een laatste kans. En je kunt er goed mee doen. Want je bent een man
van invloed onder je kameraads. Als jij komt, dan zullen die enkelen die nu nog op
den rand van hun ongeluk staan, zich ook bedenken. Je kunt dus niet alleen je eigen
gezin redden, maar dat van je vrinden meteen.
DR. PEETERS.

Ik wil u ook dit nog wel zeggen, Juffrouw Brinkman, dat als uw man zou willen
volhouden dat op een gezegend hiernamaals geen hoop is. U begrijpt, een man die
zich verzet tegen de door God ingestelde orde, tegen de wettige overheid, zoo'n man
kan niet op vergeving en genade rekenen. Eeuwige pijnen wachten hem.
JUFFR. BRINKMAN.

Hoor-je Herman? - Je saligheid is ermee gemoeid.
JACOB VAN GELDER.

Mocht je je nog willen bedenken, dan zal ik een goed woord voor je doen. Niet alleen
zal je geen straf krijgen, - maar misschien promotie - want je hebt een goeden staat
van dienst.
SCHOONVADER.

Och Heertje-lief! - Och god me lendes! - Watten pijn! - Gesjochte benne-we-n-ook.
- Oud, arm en ellendig. En na 't ouwe-manne-huis. - Och got-ogot!
(Een pauze, waarin enkel het steunen van den ouden man. Brinkman gaat langzaam naar zin
machinisten-pak, dal de vrouw hem voorhoudt. Hij trekt zin jas uit, - zijn fluweelen buis aan. Zet zin
uniformpet op.)

BRINKMAN.

Nou dan! - in Jeezes naam!
(op den vloer stampend).

Godverdomme! Godverdomme!
(hij gaat naar de deur).

DR. PEETERS.

Nou niet vloeken, Brinkman.
BRINKMAN
(werpt hem een hooghartigen blik toe).

Gaan zal ik, pater. Maar vloeken ook.
(De deur gaat open en binnen komen kampsteeg, juffrouw Kampsteeg, Lukas van Gelder, Derkse,
Wellenburg, van Wettem.)

KAMPSTEEG.
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(Bij 't zien van Brinkman).

Wat nou, kameraad? - in 't werkpak? - Waar wou je heen? - Jij, Brinkman! - Wie
zou dat gedacht hebben.
DERKSE.

Ga jij onderkruipe?! VAN WETTEM.

Nou, valt goddoome de bôóm uit me hemd!
WELLENBURG.

Kerel, ben je niet goed! - daar meen je niks van.
(Allen staan op, er vormen zich twee groepen, Jacob, Dr. Peeters en Verreest, de kinderen en juffrouw
Brinkman links, - de anderen rechts. Brinkman tusschen beiden. De arbeiders, bij 't zien van Jacob,
nemen hun petten af, juffrouw Brinkman past op de kinderen, de zieke blijft steunen.)

JACOB
(vooruittredend).

Mannen, Brinkman wil niet anders dan zijn plicht doen. Ik raad je, hem niet te
belemmeren. En nog dringender raad ik je, hem na te volgen, eer het te laat is.
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LUKAS
(eveneens vooruittredend).

Door welke lage middelen is het u gelukt dien man tegen zijn geweten te doen
handelen, en ontrouw te maken tegen zijn kamaraads?
JACOB.

Spreek jij van ontrouw, afvallige! en bedrieger, die een vrouw tot ontrouw hebt
verleid!
DR. PEETERS.

En die zijn heilige belofte jegens God heeft verbroken?
BRINKMAN
(beschaamd).

Ja, jongens, ze zeien me dat het toch geen donder meer geeft. De boel is verloren.
De treinen rijden allemaal, hoor maar!
(Fluiten en dreunen van een trein).

KAMPSTEEG.

Kerel, laat je niet bedondere! - Weet je wat dat voor treine benne? - Dat zijn twee
leege mesijenes die al maar heen en weer rijje en fluite. Kon je dat verdomme niet
hoore? Ze fluiten maar eerst ‘remme los’ en dan weer ‘remme vast,’ allemaal komedie.
VAN WETTEM.

Da's maar 'n poppekast, Brinkman. Niks as fijne verneukerasie!
DERKSE
(toont een telegram).

De zaken staan prachtig, jonge! - Kijk, hier is 'n telegram: ‘Staking algemeen, moedig
volhouden.’
WELLENBURG.

Een rijk heer heeft tachtig duizend guide in de kas gestort voor de stakers.
JUFFR. KAMPSTEEG.

Kom, Juffrouw Brinkman, laat uwe nou niet zoo gauw bang make. We segevieren!
de zaak staat prachtig!
BRINKMAN.

Nou, jongens, as 't zoo staat.... Vooruit dan. Weg met die spullen.
(Hij gooit zijn uniformpet neer en zin machinistenjas uit. Een ‘hoera’ gaat op rechts).
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KAMPSTEEG
(hem op den schouder kloppend).

Bravo! Kerel! - nou ken ik je weer!
LUKAS.

Mijnheer van Gelder en Dr. Peeters - het spijt me dat ik me genoodzaakt voel U mijn
diepste verachting te kennen te geven voor de lage en bedriegelijke middelen,
waarmee ge uw zaak wilt redden. Het geweten van een eerlijk man als deze legt ge
op schandelijke wijze op de pijnbank. Ge deinst niet terug voor valsche vertooning
om de menschen bevreesd te maken, ge werkt op hun laagste menschelijke
eigenschappen, op hun vrees, op hun zucht naar voordeel, op hun zwakte. Alles om
hun af te brengen van hetgeen zij zelve gevoelen als zedelijk en goed. Dankbaar ben
ik, innig dankbaar, wat er ook moge gebeuren, wie er ook moge overwinnen of
verliezen, dat ik aan deze zijde sta, en niet aan de uwe.
JACOB
(dreigend).

Het zal mij benieuwen, hoe lang die dankbaarheid zal duren. En hoe het zal staan
met h u n dankbaarheid
(op de arbeiders wijzend)

als je hen in 't ongeluk hebt gestort. - Kom Dr. Peeters, het is nu maar beter dat wij
gaan. Wie niet hooren wil, moet voelen.
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(Jacob en Dr. Peeters vertrekken, terwijl de arbeiders zwijgend plaats voor hen maken. Men hoort
enkel het steunen van den zieke.)

VAN WETTEM
(tot Verreest).

Kom, Pietje, - gauw jongen! - achter de hielen aan! - likken, jongen! likken!
(Onderdrukt spottend gelach onder de arbeiders, als Verreest de vertrekkenden schouderophalend
volgt.)

WELLENBURG
(hem naroepend).

As je 't spit in de rug heb, Piet, roep me dan, dan za'k je komme wrijve, - met zoete
olie, hoor!
(gelach).

(De arbeiders gaan om het fornuis en bij de tafel zitten, rookend, pratend en lachend.)

BRINKMAN
(tot Lukas).

Nou, meneer, ik vin dat u het maar lekker gezeit heb. Dat dee me hart goed. Ik ben
blij dat u nog net bij tijds gekomme bent.
SCHOONVADER.

Wâ zegt Herreman, Annie? - Benne-me nog nie gesjochte? - Hoef ik niet na 't
ouman-huis? - Och! Och!
JUFFR. BRINKMAN.

Nee, Vader. We overwinne. - Hier Meneer van Gelder zegt-et zelf.
SCHOONVADER.

Meneer van Gelder?.... dan sal 't wel waar zijn!
KAMPSTEEG.

Ja, manne, dat mot gezeid, Meneer van Gelder houdt de moed er in. Dat is onze beste
kamaraad.
WELLENBURG
(tot Lukas).
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Ja, 't is verdomd waar, meneer. As u lacht, dan lache-me allemaal. We kijke maar
naar u gezicht, of 'r hoop is of niet.
VAN WETTEM.

Heusch, meneer, je hoort veel beter onder de spoorjongens, as onder de Sineezen.
Die gele verlakkers komme ommers toch wel in de hemel. Daar hebbe ze insprès 'n
staart voor, om derlui an op te hijsse, het-ik geleze. Blijf u maar zendeling onder de
heidens zonder staart, hier in Holland, die hebben 't meer noodig.
(gelach en bijval).

DERKSE.
(met ophef).

As we segeviere, dan is 't an meneer van Gelder te danken, - jonges! wat zal 'k 'n lol
hebbe, as die bloedzuigers bakzeil motte hale. Ze zijn nou al an 't onderhandelen,
heb ik gehoord.
LUKAS.

Wie in den strijd is, vrinden, moet nooit alleen rekenen op overwinning, maar ook
op nederlaag. En hij moet toch even blijmoedig strijden al wist hij dat hij zelf zou
vallen. Zoo denk jelui er toch ook over, nietwaar? Is er een van jelui die niet graag
zelf het slachtoffer zou willen worden, als hij wist dat daardoor de goede zaak zou
triomfeeren? Is er één die zou weifelen.
(Stemmen ‘neen! neen!’)

Juist zoo, dat hoopte ik. We moeten allen voorbereid zijn, zoo noodig te vallen.
JUFFR. KAMPSTEEG.

Maar daar denke we nog niet an, niewaar meneer? We segevieren.
DERKSE.

We zegevieren. - Ze kenne niet lang volhoude meer. Er staan al wel duizend
goedere-wagens te wachte bij de grens.
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KAMPSTEEG.

Waar is Markstra?
WELLENBURG.

Die is om bericht naar 't Comité.
BRINKMAN.

As ik er nog an denk, dat ik me bijna had laten belazeren, door die twee!
WELLENBURG.

Jonges, wat had ik m'n draai in dat smoel van die armoed-zaaier. Hij had de pest in,
hoor!
DERKSE.
(en anderen)

Nou! - dat zat 'm niet glad!
LUKAS.
(met beteekenis)

Armoed-zaaier? Wie bedoel je daarmee.
WELLENBURG.

Nou, die hiele-likker, die Verreest.
BRINKMAN.

D'r was geen staking meer, zei-die
(gelach).

DERKSE.

Dat zou-d-ie wel wille. - We kunne 't nog wel veertien dage uithoue, niewaar meneer?
JUFFR. BRINKMAN
(tot Lukas)

Wil u ook koffie, meneer?
JUFFR. KAMPSTEEG.

Meneer heeft van nacht bij ons gelosjeerd.
WELLENBURG.

Dat het u ons afgesnoept, juffrouw. Wij hadden 'm ook wille hebbe.
VAN WETTEM.

As de heeren allemaal ware, zooas u, meneer van Gelder, dan zou dat gedonderjaag
met die stakingen gauw uit zijn.
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LUKAS.

Ik wil jelui wel bekennen, kameraads, dat al heb ik me goeie vrinden onder de
Chineezen gemaakt, dat ik me toch nooit zoo thuis gevoeld heb als hier onder de
Hollandsche spoorjongens.
KAMPSTEEG.

Leve meneer van Gelder! leve de strijder voor onze goeie zaak.
ALLEN.

Leve meneer van Gelder.
LUKAS.

Dank jelui voor jelui hartelijkheid. Ik zeg: leve de zaak van recht en vrijheid!
ALLEN.

Bravo!
(Op dit oogenblik gaat de deur open en komt Emilie binnen. Ze is bleek en ontdaan. Ze draagt een
stemmig maar toch zeer elegant wandeltoilet. Bij haar binnenkomst algemeene stilte.)

EMILIE.
(zeer gejaagd en ontroerd).

Is meneer van Gelder ook hier? O Lukas, Lukas, 't is mis! 't is alles verloren!!!
LUKAS.

Wat meen je, Emilie.
EMILIE.

De staking! - Er is een bulletin! - 't Hangt overal voor de winkels! - De staking is
opgeheven. O Lukas, Lukas, wat ben je begonnen!
(De arbeiders staan op, gesmoorde vloeken. Dan doodsche stilte waarin alleen de zieke kreunt.)

KAMPSTEEG.

Meneer, dat kan niet bestaan. Dan most ik er eerst van gehoord hebben.
DERKSE.

Da's weer een truuk, meneer, weer een van hun smerige truuks, er is niks van an.
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LUKAS.

Maar hoe komen ze dan aan dat bericht?
DERKSE.

Nou, - daar betale ze voor. Dat 's weer om ons te bedondere. Ik geloof er niks van.
KAMPSTEEG.

Ik ben krispondent van 't Comité, ik most er eerst van gehoord hebben.
MARKSTRA.
(haastig op).

Is Kampsteeg hier?
(Hij wenkt hem terwijl hij halverwege in de deur blijft staan terwijl allen inspanning, naar
hem zien).

Luister even. (Hij fluistert Kampsteeg iets in 't oor, terwijl hij hem een telegram laat
zien).
KAMPSTEEG.
(tot de anderen).

't Is tòch zoo, jongens.... 't is donderen.... (Hij leest het telegram met door tranen verstikte stem)

.... ‘Staking.... terstond opheffen....’
(Werpt het papier neer en gaat met het hoofd in de handen aan tafel zitten).

DERKSE.
(neemt het papier op).

't Zal wel weer 'n truuk zijn. - Nee hoor! 't Wachtwoord is er bij!
(Markstra wil zich verwijderen).

WELLENBURG.

Hé, meneer Markstra, - loop nou niet weg, wat motte we nou beginnen?
SCHOONVADER.

O God! - wat motte-me-nou! - wat motte-me-nou!
MARKSTRA.

Ja, vrinden, het spijt me, maar ik heb geen minuut tijd, ik moet dadelijk weg, de trein
gaat over drie minuten....
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(Markstra af.

VAN WETTEM.
(hem nabootsend).

Geen minuut tijd.... de trein wacht.... zie jelui maar dat je je der uit draait!
WELLENBURG
(Schamper)

Hij mot zeker weer een redevoering houén, voor de propaganda.
BRINKMAN.
(tot Lukas).

Gaat u der nou ook van door, meneer?
LUKAS.

Nee Brinkman, ik niet.
EMILIE
(die gedurende het voorgaande steeds naar Lukas heeft gestaard, zonder hem te naderen).

Och, Lukas, wat heb je begonnen! - en wat zal je nu beginnen! - al die arme menschen.
JUFFR. BRINKMAN.

Och God, Meneer! - wat motte-me-nou-toch! Help u ons nou. - We rekenen op u.
SCHOONVADER.
(jammerend).

Wat motte-me-nou! - Wat motte-menou!?....
LUKAS
(ferm en opgewekt).

Vrinden, na een verloren slag houdt men krijgsraad, en beraadslaagt wat er nog te
redden is. We dachten in China ook wel eens dat ons hachje verloren was. Maar dan
werd er niet gejeremieerd, maar snel gehandeld, dan kwam er nog wel wat van terecht.
- Wat dunkt jou, Kampsteeg? Jij hebt geloof ik je zinnen altijd nog al goed bij mekaar.
KAMPSTEEG
(opziend).

Een rekest, meneer. - Onmiddellijk een rekest aan de Directie. En door allemaal
onderteekend.
DERKSE.
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Genade vrage, dat verdom ik.
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VAN WETTEM.

Och, flauwe knul, - schei uit! - Ben je daar minder om? Laat mij maar teekene. - Ik
wil er nog wel een happie stroop bij doen, as dat helpt.
LUKAS.

Kampsteeg heeft gelijk. Als je eerlijk overwonnen bent, behoef je je niet te schamen
te bukken. Je doet het voor je vrouwen en kinderen.
BRINKMAN.

't Is 't beste wat we doen kunne. - Maar dat het helpe zal, dat geloof ik niet.
JUFFR. KAMPSTEEG.

Kom nou, Brinkman, nie zoo zwartgallig! Meneer van Gelder is er ook nog.
LUKAS.

Vrinden, we zullen flink onze plicht doen tot het uiterste, en het onvermijdelijke
dragen. Maar ik reken er op dat onze tegenstanders ook menschen zijn, met een
menschelijk hart.
DERKSE
(schamper).

Nou....
LUKAS
(eenigszins streng).

Nou? Mijn vader is een goed en edel man, Derkse, al denkt hij anders als jij en ik.
Ik heb met hem gebroken. Maar ik blijf hem eerbiedigen en hoogachten. Ik weet,
dat hij niet alleen een mensch is, maar een goed mensch.
EMILIE.

O Lukas, Lukas.... waarom heb je hem dan tot vijand gemaakt!
LUKAS
(kortaf).

Dat was mijn plicht, Emilie. - Kampsteeg, heb je papier, dan zal ik het verzoek vast
opstellen.
(Lukas gaat met potlood aan tafel zitten schrijven).

JUFFR. KAMPSTEEG
(tot Emilie).
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En U zult misschien ook wel een goed woordje kunnen doen, juffrouw, bij de jonge
meneer, de Hoofd-Inspecteur.
EMILIE
(angstig).

Reken daar niet op, lieve menschen, ik kan niets voor jelui doen.... Hoe veel gezinnen
zijn er nog in staking, denk je....
KAMPSTEEG.

Nou, - .... in 't heele land.... wel een kleine drieduizend.
EMILIE.

Vreeselijk.... vreeselijk!
SCHOONVADER.

Och genades - och genade.... Gesjochte benne we toch....
LUKAS
(leest het ontwerp).

Luistert even: Ondergeteekenden.... enz.... enz.... geven met verschuldigden eerbied
te kennen dat zij bij het neerleggen van hun arbeid alleen meenden te gehoorzamen
aan hun geweten en kameraadschappelijken plicht en dat zij thans een beroep doen
op de grootmoedigheid en menschelijkheid der Directie die overtuigd kan zijn dat
zij bij het hervatten hunner werkzaamheid blijken zullen geven van onverdroten ijver
en toewijding aan de Maatschappij die hun dierbaar is.’
Me dunkt dat is eerbiedig en toch niet kruipend, vin jelui niet!
VAN WETTEM.

Er mankeert stroop, meneer. En kan u onze lieve Heer er niet bij hale? Dat wil nog
wel eens werke.
LUKAS.

Nee, man, daar zou ik me voor schamen.
BRINKMAN.

Och, 't helpt toch allemaal niks.
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EMILIE.

O Lukas, Lukas.... wat ben je begonnen. Je bent roekeloos begonnen - en nu ga je
lichtzinnig voort.
LUKAS.

Is het lichtzinnig den moed niet te verliezen? - Vind jelui het zoo goed, wil je dat
teekenen?
DE ARBEIDERS.

Ja, - ja wel! - Goed hoor!
LUKAS.

Dan zal ik er zelf mee naar mijn vader gaan, en 't woord voor je doen.
KAMPSTEEG.
(eenigszins haperend).

Meneer,.... ik vin dat nou heel aardig van U.... en ik geloof ook wel dat niemand van
ons het beter zou doen.... maar om je de waarheid te zeggen, je leit met je vader
overhoop.... en dat je daar nou o m o n s , alleen o m o n s zoete broodjes wil gaan
bakken.... nee! dat kan me nou toch begroote. Ik zou zegge.... laat drie van ons het
doen.... Van Wettem, en Wellenburg en ik zei de gek. - Wij motte toch mooi weer
spele.... en wij zullen wel ons smoesje maken.
LUKAS.

Kampsteeg, dat 's de tweede maal dat ik je de hand zou willen drukken. Maar ik laat
me dat lamme werkje niet afnemen. Ik heb vernedering geleerd als een plicht, ik ben
er in geoefend. En ik doe het liever dan dat ik het kerels als jou zou laten doen. En
bovendien, van mij zal de uitwerking zonder twijfel het grootst zijn. Ik ken mijn
vader, en ik vertrouw op zijn hart. Vin jelui 't goed?
ALLEN.

Ja, ja.
LUKAS.

Dan ga ik terstond en laat direct den uitslag weten. Neen, vrinden, ik heb geen berouw,
en ik ben toch niet lichtzinnig. Bewijst dan de uitslag van een strijd of de zaak al of
niet rechtvaardig was? De zaak blijft even rechtvaardig, of men wint of verliest. En
omdat je nu aan 't kortste eind getrokken hebt, ben je daarom van meening veranderd?
Ben je daarom je idealen kwijt?
DE ARBEIDERS.

Neen! Neen
LUKAS.

Goed, mannen, - en zal je er mij een verwijt van maken, dat ik je heb aangevuurd?
DE ARBEIDERS.

Neen! - Neen! - Vast niet hoor!
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LUKAS.

Laat ons dan den strijd eindigen, zooals wij hem begonnen zijn, met het krijgslied.
(Zij zingen den socialisten marsch. Alleen Emilie blijft droevig neerzitten.)

Gordijn.
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Vijfde tafreel.
De kamer van den Heer Van Gelder. Hij zit achter zijn schrjftafel, en Jacob ter zijde. Als het
scherm opgaat, zit Jacob te schrijven, en Minheer, in de houding van iemand die dicteert, met
zin lorgnet te spelen. Gedurende hei volgende toonel is hij geheel zichzelf meester.

MIJNHEER.

Ben je gereed?
JACOB.

Ik ben gereed.
(Mijnheer schelt, Harmen de lakei).

MIJNHEER
(vormelijk, afgemeten).

Is mijnheer van Gelder gekomen?
HARMEN.

De jonge meneer is in de anti-sjamber.
MIJNHEER VAN GELDER.

Goed - zet daar een stoel voor mijnheer klaar - en dan kun je hem aandienen.
(Harmen zet de stoel midden in de kamer, recht voor het bureau, dan gaat hij weg, en dient na eenige
oogenblikken deftig aan.

HARMEN.

Meneer Lukas van Gelder!
(Lukas komt op, mei hei rekest in de hand. Ziel er opgewekt uit).

MIJNHEER
(buigt even en wist naar den stoel).

Neem plaats, meneer van Gelder.
LUKAS
(glimlacht over deze vormelijkheid, zet zich).

Dank u, vader.
MIJNHEER
(afgemeten, streng).

Groot Nederland. Jaargang 8

U heeft een onderhoud verzocht met den Directeur der
Wester-Spoorweg-Maatschappij. Als zoodanig heb ik u dat onderhoud toegestaan.
(Lukas buigt).

Maar ik voeg er aan toe, alleen als zoodanig. Ik verzoek u dus wel te bedenken dat
u alleen spreekt, als een mij onbekende mijnheer van Gelder, met den directeur der
Wester-Spoorweg-Maatschappij.
LUKAS
(glimlachend).

Zooals u wilt, mijnheer de Directeur.
MIJNHEER.

Wat is er van uw dienst?
LUKAS.

Ik kom als....
MIJNHEER.

Pardon! dat ik u even interrompeer.
(tot Jacob)

U wilt wel zoo goed zijn ons onderhoud te notuleeren. Ga voort, Mijnheer.
LUKAS.

Ik kom als gevolmachtigde van een verslagen leger, om over de capitulatie te
onderhandelen.
MIJNHEER.

Capitulatie? - Verslagen leger? - U spreekt in raadsels.
LUKAS.

Kom, Mijnheer de Directeur, u weet toch wel dat de staking is opgeheven.
MIJNHEER.

Ik weet van geen staking, mijnheer.
LUKAS.

Kom nu!
MIJNHEER.

Neen, Mijnheer, - er zijn eenige roekelooze arbeiders geweest, die door dwaze
ophitsing hun plicht hebben verzuimd. Die menschen zijn eerst gewaarschuwd, en
vervolgens ontslagen. Dat is alles.

Groot Nederland. Jaargang 8

677

LUKAS.

Nu ja, wilt u het zóó liever voorstellen. Dat is om 't even. Het komt dan maar daarop
neer, dat ze zich geheel gevoelen als een verslagen leger. Ze hebben getracht zich te
verzetten, en ze erkennen zich nu geheel overwonnen. Ze hebben eerlijk gestreden
voor wat ze voor hun recht hielden, en nu erkennen ze zich royaal verslagen. Ze
hebben het afgelegd. En nu hebben ze mij opgedragen, den zwaarsten stap te doen,
en wel deze om den overwinnaar om genade te vragen. Ziehier....
(Hij reikt het rekest over.)

MIJNHEER
(het rekest even inziend en daarop naar Jacob schuivend).

Mijnheer van Gelder, ik kan uw voorstelling van 't geval in de verste verte niet
aanvaarden. Er is geen sprake van een eerlijken strijd, van verslagenen en
overwinnaars. Als een vader zijn kind straft, als de politie een inbreker arresteert,
dan spreekt men evenmin van een eerlijken strijd en van capitulatie. Het gold hier
misdadig plichtverzuim, en moedwillig verlaten van den dienst. Een deserteur
behandelt men niet als een eerlijk vijand. Deze menschen zijn weggeloopen en men
heeft hen gewaarschuwd, dat ze na verloop van bepaalden tijd hun plaats bezet zouden
vinden. Meent u dat wij om hunnentwil den dienst hadden moeten ophouden, totdat
het hun beliefde weer hun plicht te gaan doen?
LUKAS.

Ik bemerk dat u niet gevoelt of niet wilt gevoelen wat hen tot dat zoogenaamd
plichtverzuim bracht. Zij meenden een hooger plicht te moeten gehoorzamen.
MIJNHEER
(schamper).

Hooger plicht?
(Jacob glimlacht smadelijk.)

LUKAS.

Ja. - Maar laat ons daar niet over strijden. Het komt nu maar op de hoofdzaak aan.
Uw voorstelling van de zaak gun ik u. Over recht en onrecht zal ik hier niet twisten.
Maar deze menschen vragen geen recht, ze vragen genade. Ze geven u alle mogelijke
voldoening. Ze eischen niets, ze houden niets vol. Ze vernederen zich geheel. Zoover
een mensch zich vernederen kan. Ze liggen aan uw voeten en vragen genade,
erbarmen. Is dat u niet genoeg?
MIJNHEER
(met een pijnlijke uitdrukking).
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Mijnheer, nog steeds hand-haaft u een valsche voorstelling. Ik ben geen overwinnaar
die genade kan geven. Ik ben direkteur van een groote zaak, die zijn plicht heeft te
doen.
LUKAS.

Maar ook voor den directeur van een groote zaak is menschelijkheid en
rechtvaardigheid de eerste plicht.
MIJNHEER.

Juist, Mijnheer, en ik zou mijn plicht en de rechtvaardigheid al zeer slecht betrachten,
als ik woordbrekers, dienstweigeraars, plichtverzakers gelijk bleef stellen, ja bleef
vóórtrekken, bij de ordelijke en plichtgetrouwe werkers.
LUKAS
(nerveus wordend).

Maar wat wilt u dan? Kunnen ze zich dieper vernederen? - Ik begrijp dat u me een
poosje wilt martelen. Goed k
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maar hoe lang? - en waar wilt u heen? - Moeten ze nog meer berouw toonent - Wat
verlangt u dan van de arme menschen?
MIJNHEER.

Niets, mijnheer - niets verlang ik.
LUKAS.

Maar.... maar.... u bedoelt toch niet.... dat u in vollen ernst.... drie duizend gezinnen....
aan honger en gebrek wilt prijsgeven....
MIJNHEER.

Dat doe IK niet.... mijnheer! - dat hebben ze zelf gedaan.
LUKAS
(radeloos).

Maar, mijn God, wat moet er dan van die menschen worden!
MIJNHEER
(hem met den vinger wijzend).

Die vraag moet u beantwoorden! mijnheer. U en uw kornuiten, die hen in 't verderf
hebben gestort.
LUKAS.

Vader!
MIJNH. VAN GELDER.

U spreekt met den Directeur der Wester-Spoorweg-Maatschappij.
LUKAS
(zich herstellend).

Goed, - maar mijnheer de directeur is toch een mensch.
MIJNH. VAN GELDER.

Ik ben zeer zeker geen onmensch.
LUKAS.

Ik hoop het. - Ik hoop het. - Maar zeg mij dan ook wat er gedaan kan worden. Zeg
me onder welke voorwaarden u hen weer in dienst wilt nemen.
MIJNH. VAN GELDER.

Onder geen voorwaarden, mijnheer. De dienst is reeds zonder hen geregeld, en
buitendien zijn ze, als onbetrouwbaar, ongeschikt voor den dienst gebleken.
LUKAS
(in groote ontroering).
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U martelt me. - U speelt met me. - Het is natuurlijk niet mogelijk dat u in ernst spreekt.
- Drieduizend gezinnen zonder brood. Ik spreek toch niet met een beul, een tijger! Ik spreek toch met een mensch.
(zijn handen vouwend)

Vader!
MIJNH. VAN GELDER
(nu ook ontroerd).

Ik begrijp, meneer, - ik begrijp, Lukas, dat je geweten je foltert. Waar berouw is ben
ik altijd tot vergeving bereid. Als vader zal ik vergeven. Maar als directeur heb ik
mijn plicht te doen hoe wreed het ook schijnt.
LUKAS.

U verstaat mij verkeerd, mijnheer de Directeur. Ik voel geen zweem van berouw. Ik
heb gedaan, wat ik m i j n plicht achtte. Ik smeekte niet voor mijzelven maar voor
die armen die op mij vertrouwden. U treft mij niet, maar h e n . Wat mij de handen
deed wringen, en een beroep doen op uw vaderhart, - was het vreeselijke wat u mij
aandoet - door mij een hartelooze, wraakgierige beul te toonen, waar ik meende mijn
dierbaren vader tegenover mij te hebben.
MIJNH. VAN GELDER.

Dacht je dat het mij licht viel, dezen schijnvan harteloosheid te dragen? En dat
tegenover mijn zoon? - Maar jij begrijpt niet, jonge man, hoe de strenge plicht jegens
God en de menschen ons tot schijnbare wreedheid dwingt. Dat moet je ondervonden
hebben om
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te begrijpen. Menschen, met een beperkte gezichtskring noemen dat harteloosheid
en wraakzucht. Maar wie ruimer ziet begrijpt dat het juist een hooger liefde is, die
het geheel omvat, en daarna het kleiner leed en zijn eigen beminnelijke schijn ten
offer brengt. Is een veldheer harteloos, die om de vrijheid van een geheel volk te
redden, zijn aandacht niet kan geven aan elke gewonde?
LUKAS.

Was het maar waar! - Was het maar waar! Ik zou God danken als u gelijk hadt. Maar
die beschouwing, die juist zou kunnen zijn, past niet op uw geval. Al weet u 't niet,
of al wilt u 't niet weten, lage motieven, angst en wraakzucht drijven u. Ik ken immers
uw vrees dat de zaak bankroet zou gaan, als de werkers zelfstandig werden? Daarom
wantrouw ik uwe mooie redeneering als droevig zelfbedrog, daarom veroordeel ik
uw strengheid als waarachtige wreedheid en wraakzucht.... daarom....
MIJNH. VAN GELDER.

Genoeg, mijnheer! - tenzij u nog iets nieuws in 't midden hebt te brengen, kunnen
we het onderhoud als geëindigd beschouwen.
LUKAS
(opstaande).

Zeer goed.... Ik weet nu wat ik aan de arme menschen moet overbrengen. Maar
vergeet niet
(zijn vader met den vinger aanwijzend)

dat u zich eenmaal voor God zult hebben te verantwoorden.
(Jacob haalt de schouders glimlachend op).

MIJNH. VAN GELDER
(eenigszins onzeker).

Ik heb minder reden dat te vreezen dan u.
(hij strekt de hand naar de schel)

Is er nog iets van uw dienst?
LUKAS.

Ja, mijnheer van Gelder. Ik herinner u aan iets wat me door u is toegezegd. U zou
mij geen gebrek laten lijden. Ik zou mijn deel van ons familievermogen krijgen.
MIJNH. VAN GELDER
(eenigszins onthutst).

Uw deel? - Heb ik dat gezegd?.... Goed, wenscht u dat te ontvangen. - Nu dadelijk?
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LUKAS.

Ja, mijnheer. - Hoeveel bedraagt het?
MIJNH. VAN GELDER.

Ik denk.... ongeveer.... veertig mille....
(Jacob fluistert hem iets in)

Zeker, Jacob, natuurlijk. - Wenscht u er op te wachten?
LUKAS.

Ja, mijnheer.
MIJNH. VAN GELDER.

Dan zullen wij u een oogenblik alleen moeten laten.... Ik moet mijn vrouw spreken....
Ik zal u eene assignatie geven.... Is het u werkelijk ernst?
LUKAS.

Zeker. Volle ernst.
(Mijnheer en Jacob af. Lukas loopt, als hij alleen is eenigen tijd heen en weer, blijkbaar in groote
gemoedsbeweging.)

Hoe noemden de arbeiders dien onderkruiper ook weer? - Een armoed-
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zaaier. Juist, een armoed-zaaier. - Een goeie titel.... Lukas, de armoed-zaaier. - Veertig
mille.... veertig duizend gulden.... En drieduizend gezinnen.... dat is.... dertien gulden
één week.... nee! twee weken. Maar ik ken er maar honderd.... En al die anderen
dan?.... Hoe redden we dat? - En dat m'n vader! m'n vader. Hij meent wat hij zegt....
Arme man! Waar halen ze drieduizend nieuwe werkers van daan?.... Is dat in 't belang
der zaak? - Kom!.... Ze willen hun macht laten voelen.... Veertig mille.... 't is gauw
op.... Hoe lang? Hoe lang?
(Hij schelt. Het dienstmeisje op).

LUKAS.

Marie, is juffrouw Emilie niet hier in huis?
MARIE.

De Juffrouw is bij Mevrouw.
LUKAS.

Toe, zeg haar dan dat ik haar even zou willen spreken.
(Marie af. Lukas loopt weer heen en weer.)

Armoed-zaaier!.... armoed-zaaier.
JACOB
(op met een papier in de hand).

Ziehier, mijnheer van Gelder, een assignatie op ons bankiershuis, waarop u veertig
duizend gulden in effecten zal worden uitgekeerd. Het is bij Goudsmit & Co., u
welbekend.
Daarbij teekent u een overeenkomst waarbij u van alle aanspraken bij eventueele
erfenis afziet.
LUKAS.

Goed! - Waar is Vader?
JACOB.

Mijnheer van Gelder laat zich verontschuldigen. Het gesprek met u heeft hem te zeer
aangegrepen.
MARIE
(op met een klein briefje).

Mijnheer, juffrouw Emilie laat zich ekskuseeren. Ze gaf dit briefje.
(Af.)

LUKAS EN JACOB
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(leest).

‘Als je met vader verzoend bent, eerder niet’
(hij verscheurt het briefje, bitter).

Alsof dàt aan mij ligt,.... dus ook die! ook die! - Jacob, wil je dan moeder vragen of
ze een oogenblikje voor mij heeft.
JACOB.

Moeder heeft zware hoofdpijn. - En ze vroeg mij ook je te zeggen, dat ze je na het
gebeurde liever niet wilde spreken.
LUKAS.

Goed!.... goed! - Jacob. - Ook moeder! - ook moeder! (met een gebaar van vertwijfeling).

Maar ik bezweer je, man! - al laat men mij hier allen los, al draag ik de
verantwoording voor dat groote ongeluk, - je kunt aan mijn vader zeggen, dat niets
wat ik ondervind en ondervonden heb in afschuwelijkheid nabijkomt aan het vizioen
wat voor mijn oogen zal blijven staan, tot mijn dood.... mijn vader als een onmensch,
mijn vader als een wreede hyena!
JACOB
(met snerpend koude verachting).

K o m e d i a n t !!!
Gordijn.
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Zesde tafreel.
Een armoedige zolderkamer. Een paar keukenstoelen, een tafeltje met een inktkoker en wat
papieren. Een paar fotographiën naar Italiaansche schilderijen aan den wand, voorstellende
een Madonna, een Christuskop. Een Boeddha-beeldje op een laag kastje. Een potkachel, met
een pannetje er op.
Lukas ligt op een ijzer bed te slapen. Hij is in overhemd en heeft pantoffels aan. Om zin
schouders heeft hij een reisdeken of shawl gewonden. Als het gordijn opgaat blijft hij nog
eenigen tijd doorslapen, maar hoest af en toe in den slaap. Men hoort uit een belendend vertrek
- of van beneden - luid en eentonig vingeroefeningen op de piano studeeren. Dit gaat met korte
tusschenpoozen voort gedurende het geheele volgende tafreel.

LUKAS
(kreunt en hoest in den slaap. Dan schrikt hij in eens overeind).

Hé? - Wat?.... Armoed-zaaier?.... Wie riep dat?.... Ik hoorde toch duidelijk....
kloppen.... en toen Lukas! Lukas!.... Armoed-zaaier....
(luistert).

Neen, niets.... Alles stil. - Alleen die ellendige piano.... Wanneer zal dat toch eens
ophouden....
(hij bootst de piano na)

.... moe-daar-leit-een-kip-in-'t-water.... hou-je-wel-van-pannekoeken... wat zegt ze
eigenlijk.... Lukas-is-een-armoed-zaaier. Zou ik nog koorts hebben? - Brrr! wat heb
ik 't hier koud....
(hij tracht weer le slapen, maar wordt gestoord door 'n hevige hoestbui. Er wordt geklopt).

Binnen!
JACOB.
(komt op, monstert het vertrek).

Dag broeder!
LUKAS.

Jacob? - jij? - wat beteekent dat?
JACOB.

Verwondert je dat zoo?
LUKAS.

Ja, nog al. Ik had niet veel reden om belangstelling te verwachten. En hoe heb je me
uitgevonden? Ik dacht gezorgd te hebben dat de familie zoo min mogelijk last had
van het zwarte schaap, het afgesneden lid.
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JACOB.

Je arbeider-kameraads wisten immers je adres? Nu, daar heb ik ook mijn vrienden
onder.
LUKAS.
(schamper).

Ja, die ken ik. - Had ik maar 't land uit kunnen gaan. - Maar ik ben ziek, en heb niet
veel geld te missen.
JACOB.

Ben je ziek, - erg?
LUKAS.

Ik voel me ellendig, maar 't is niet doodelijk, geloof ik. - 't Spijt me voor je.
JACOB.

Kom, niet zoo bitter. - Ik gun je je leven wel.... als.... ten minste....
LUKAS.

Spreek maar vrij uit.
JACOB.

Dat zal ik. - Ik gun iemand zijn leven als hij er goed gebruik van maakt. Anders is 't
beter, voor hemzelf - als hij 't verliest.
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LUKAS.

Zoo! - En kan jij beoordeelen wat goed gebruik is?
JACOB.

Ja! - opstaan tegen kerk en maatschappij is géén goed gebruik.
LUKAS.

Jacob, laten we over die dingen niet harrewarren. - Dat is vruchteloos tusschen ons.
- Hoe is moeder? - En Emilie? Weten ze óók mijn adres?
JACOB.

Moeder en Emilie zijn betrekkelijk goed. - Ik geloof niet dat ze je adres weten. Door
mij ten minste niet. Maar ik weet wel dat ze er naar zoeken en vragen, en het
misschien zullen uitvinden. - Daarom wou ik hen vóór zijn.
LUKAS.

Hen vóór zijn? - Waarom?
JACOB.

Luister, Lukas. - De toestand is voor mij onhoudbaar, - je terugkomst heeft mijn
leven vergiftigd - ik spreek geheel open met je. - Op dit oogenblik nog, al vertoon
je je niet, maakt jouw bestaan mijn leven ondragelijk. - Begrijp je dat?
LUKAS.

Neen! - eigenlijk niet geheel.
JACOB.

Dat 's dom van je. - Vrouwen zijn vrouwen. Dat wil zeggen, ze kennen de macht van
hun affecties zelf niet. De familie heeft je afgesneden, maar alleen mannen, zooals
je vader en ik - nemen dat in volle ernst. - Je moeder heeft geen minuut rust om je....
en ik moet er helaas! bijvoegen, Emilie ook niet.
LUKAS.

Zoo! is 't waarachtig? ... God! dat is vreeselijk. Dat spijt me.
JACOB.

Het spijt je.... maar het spijt je ook weer niet. Erken het maar.... Je zwijgt. Dat is
tenminste oprecht. Maar begrijp je nu ook dat ik zoo niet voortleven kan of wil, dat
ik Emilie niet wil trouwen, onder die omstandigheden?
LUKAS.

Ik begrijp.... Maar wat kan ik méér doen? - Ik heb mij geheel voor jelui allen doen
verdwijnen. Ik heb mij laten ophouden te bestaan voor jelui.
JACOB.

Ja, maar je bestaat nog.
LUKAS.

Maar, o God, Jacob! Wat wil je dan van me. Wat kan ik meer doen? - Moet ik mij
van kant maken? Wat kom je mij eigenlijk vragen? Wat heb je vóór? Wees oprecht.
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JACOB.

Ik ben oprecht. Ik zal zelfs zoo oprecht zijn te bekennen dat ik je dood gewenscht
heb, vúrig gewenscht.
LUKAS.

Jacob! - Broeder!
JACOB.

Juist omdat ik je broeder ben - Voor jezelf heb ik je dood gewenscht. - Jouw leven
schijnt mij niet alleen een hel van verblinding, maar voorbereiding, tot het allerergste,
hoe langer het duurt. En daarom zoo verschrikkelijk, omdat je anderen, die mij lief
zijn, meesleept.
LUKAS.

Keur jij, Katholiek Christen, dan zelfmoord goed?
JACOB.

Ik keur noch moord, noch zelfmoord goed. Maar ik moet er-
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kennen - ik voel het - dat er uitersten zijn.... waarin moord van veel kwaden nog het
minste is.
LUKAS.

God, Jacob - arme kerel! - Wat gaat er in je om?
JACOB.

Veel meer dan je schijnt bemerkt te hebben.
LUKAS.

Maar wat wil je? - Wil je mij dooden? - Doe het, man! - aan mij acht ik niet veel
verbeurd. En een vreugdrijk of nuttig leven kan ik toch niet verwachten: Maar
zelfmoord veracht ik. Ik verlaat zelf mijn post niet.
JACOB.

Ik wil het een noch het ander. Er is een veel beter uitweg. - Die wil ik je voorstellen.
Daarom kom ik.
LUKAS.

Wat is die? - Zeg het.
JACOB.

Dat je.... dat je terugkomt van je dwalingen. Dat je terugkeert tot de kerk. Dat je je
priesterschap weer aanvaardt, berouwvol, want je weet dat je vergeving vinden zult.
LUKAS.

Ach! ach! - Jacob!
JACOB.

Wat meen je?
LUKAS.

Het kan niet.
JACOB.

Kan het niet? - Man! bedenk eer je spreekt. Ik ben niet iemand van veel woorden.
Niet iemand om lang te smeeken. Bedenk de beteekenis van je antwoord.... voor
jezelf.... voor mij....
LUKAS.

Het kan niet. - Bij God!.... bij het allerheiligste wat ik ken.... wat jij kent.... het kan
niet.... nooit! nooit!
JACOB
(opstaande).

Nooit? - Weet je 't goed?
LUKAS.

Nooit, Jacob.
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JACOB
(in hevige ontroering).

Dan.... ben je mijn broeder niet.... en dan.... vrees voor het uiterste!!....
(Hij verlaat in afgemeten stappen, zonder omzien, het vertrek. Lukas valt op zijn kussen terug, en
blijft een oogenblik, half snikkend en hoestend, overweldigd liggen. Kloppen.)

LUKAS.

Binnen!
(Hospita op, een goor, grof en slordig wijf, met een hard, brutaal gezicht. Ze heeft een kwitantie in
de hand, waarmede ze zonder een woord te spreken op Lukas toestapt, en ze hem vóórhoudt, terwijl
ze met den rug van haar hand haar neus afveegt en hard opsnuift.)

Ja, Juffrouw, 't spijt me erg, maar ik heb het heusch deze week niet, - 'n weekje
wachten alsjeblief.
HOSPITA.

Nou, maar ik verdom je lekker, hoor! - alweer wachte.... wat denk je wel? - Mot 'k
zelf niet vrete.... bijgeval. - Dat komt hier met 'n heele bluf, en een sjieke naam.
Mijnheer van G e l d e r .... nette familie.... 'n Mens vertrouwt er op. En dan wor je
zóó bedonderd. - Nou maar ik wacht niet, hoor.
LUKAS.

Ik kan er niets aan doen, Juffrouw.
(Hospita mopperend af.)
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Vreemd.... zoo'n behandeling doet me goed. - Vader en Jacob zouden zeggen: dat is
weer je slechte geweten, je voelt dat je straf verdient. - Alle verschijnselen dus van
een slecht geweten. Lu-kas-is-eenar-moed-zaai-er.... En toch, wat zou ik anders doen,
als ik alles mocht overdoen - ug! ug!.... niets. Maar ik moest meer weten.... Ik weet
niet genoeg.... En die arme arbeiders weten ook niet genoeg.... Zoo komen we er
nooit.... Ze moesten leeren zaken doen.... zaken doen.... zaken doen.... Anders is alles
verloren moeite. (hoest) (Derkse zonder kloppen op)

Wie is daar?
DERKSE
(gaat met insolente manier op een stoel zitten, pet op, sigaar in, den mond, stevig rookend).

Goeien dag!
LUKAS.

Dag, Derkse, wat is er van je dienst?
DERKSE
(maakt geldtellend gebaar).

Datte, meneer, dat snap je ook wel.... 't Mekeert an spie. - Schaarste in de looddeelen!
- 't is nou twee maanden geleeje sints we op straat kwamme en wil je wel geloove
dat we net twee male warm eete in huis gezien hebbe, in al die tijd?
LUKAS.

Ja, Derkse, ik begrijp er alles van. Maar wat zal ik er aan doen? Heb je nog altijd
niets om handen?
DERKSE.

Geen laars, meneer. En vier kleine kinderen de mond openhoue, 't is me wat!
LUKAS.

Ik kan je heusch niet helpen, ik ben blut.
DERKSE.
(met een armzwaai).

Kom nou! - En u zou ons helpe. En der was veertig duizend pop. - Zijn die dan al
op, allemaal op? - Kom nou!
LUKAS.

Daar zijn er nog vijf duizend van over.
DERKSE.

Vijf duizend!! - allemachtig nou maar, - en dan zeg je dat je blut bent. Da's ook 'n
bak!
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LUKAS.

Vijf duizend gulden geeft me zoowat vier gulden in de week om van te leven Derkse.
DERKSE.

Zoo, dus ben je nou kappetalist geworden? 't Is goddoome wat moois. - Nou maar,
ik heb geen vijf duizend pop, en ik heb een vrouw en vier kinderen die verrekke van
de kou en de honger.
LUKAS.

Ja, maar jij bent nog gezond, Derkse en ik niet - ik zou niet weten hoe ik wat verdienen
moest. Ik corrigeer proeven voor een krant, maar dat geeft niet veel verdienste.
SERKSE.

Nou, kan ik dan óók niet ziek worden? Ik verdien óók niks. - En jij heb rijke familie,
waarom ga je daar dan niet heen?
LUKAS.

Dat doe ik liever niet, Derkse.
DERKSE.

Wel Jeezes nog toe, en je heb ons zelf geraaje om genade te vrage. Doe dat nou ook
er es. Dan hoeve wij niet te krepeere. - U zou ons niet in de steek late, het u beloofd,
- ga dan naar je vader!
LUKAS.

Neen, dat doe ik nu eenmaal liever niet, Derkse.
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DERKSE.

Nou maar dan noem ik het goddoome een schandaal. - Vijf duizend pop. (dreigend).

Ik verzeker je, van middag kom ik hier met m'n vrouw en kinderen, en dan zal jij ze
goddoome de kost geve.... zoo waarachtig als god....
LUKAS.

Doe wat je wilt, Derkse, maar ik kan niet méér doen.
(er wordt geklopt).

Binnen.
BRINKMAN.
(op, neemt zijn pet af).

Dag, meneer! Soo, Derkse, wat doe jìj hier?
LUKAS.

Hij komt geld vrage, Brinkman. En jij?
BRINKMAN.

Nou, meneer, 't is niet dat 'k 't niet noodig heb. Want ik loop hard kans de volgende
week met me heele boeltje op straat gezet te worden, met de ouwe man derbij. - Maar
ik vraag je niks, want as je 't misse kon had je 't wel gegeven. En dat most die loeder
ook begrijpe....
DERKSE.

Wat loeder.... Hou je bek, kerel, of....
BRINKMAN.

Nou, ruk nou maar gauw uit, met je drukte.... of ik niet weet, dat je je arme vrouw
laat sappele en zelf je ondersteuningsgeld verzuipt....
DERKSE.

Och wat.... dat lieg je....
BRINKMAN
(de deur voor hem openend).

Ruk je uit? - U kunt je geld beter uit 't raam gooie meneer! - 't Is een nathals. Zijn
vokaassie is werkelooze met ondersteuning. Dat 's 't vak dat hij 't beste verstaat. Ruk je uit? - Of za 'k je der uit dondere?
DERKSE.

Vijf duizend pop het ie nog! -Verdomde kappetalist!
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(Af).

LUKAS.

Ziet het er bij jou zoo treurig uit, Brinkman?
BRINKMAN.

Ja, niet te best, meneer. - Ik sta op de zwarte lijst, al ben ik nog zoo 'n goeie vaksman.
Maar ik kwam je waarachtig niet om geld vragen. Ik weet ze hebben je genoeg
geplukt. D i e in een zaakje!.... en d i e ondersteund, - en d i e 'n voorschot..., en d i e
z'n reis naar Canada! - Je zult den bodem van de spaarpot wel zien.
LUKAS.

Ja, vijf en dertig duizend zijn al gevlogen.
BRINKMAN.

't Is toch wat!!!! En wat is er nou van al dat geld over?
LUKAS.

Ja, ik wou dat ik meer verstand van die dingen gehad had.
BRINKMAN.

Maar hoe wist Derkse dat er nog over was?
LUKAS.

Dat zeide ik hem.
BRINKMAN.

Waarom dee u dat nou?.... dat had u niet motte doen.
LUKAS.

't Is toch de waarheid.
BRINKMAN.

Slampampers verdienen de waarheid niet.
LUKAS.

Moet ik dan voor hem liegen?
BRINKMAN.

U hadt je mond kunnen houwe.
LUKAS.

Daar kun je gelijk aan hebben. Dus jij vraagt me ook niet om bij mijn familie te gaan
bedelen?
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BRINKMAN.

God zal me beware! Ik vind 't schande genoeg dat ze niet uit zich zelf komme.
LUKAS.

Dank je Brinkman, dat doet me goed
(hoest)

Ug! Ug!.... Maar dat is van hen geen schande, want ze weten niet waar ik ben.
BRINKMAN.

Sóó!.... nou snap ik het. Maar doet u dáár nou wel goed an?
LUKAS
(haalt de schouders op).

Ik denk van wèl?
(luistert naar 't pianospel).

Hoor je wat ze daar spelen? - Lu-kas-is-een-ar-moed-zaai-er,
Lu-kas-is-een-ar-moed-zaai-er. - Dat's mijn kwade geweten
(hoestbui).

BRINKMAN.

Kwaaje geweten? - Waarom? - Nou ja, as u niet net was binnengekome, dan had ik
nou nog m'n achttien gulden, - misschien meer, want ik sou opslag krijgen. Maar
daar hoef je geen kwaad geweten om te hebben. Dee je het dan met kwaaie bedoeling?
Nou dan. Wil ik u'res wat zegge. Je bent ziek. Je heb koors. En as je koors heb, heb
je altijd 'n kwaad gewete, al ben je zoo braaf as 'n engel. Let op wat ik zeg. We
mochten allemaal wille dat we met zoo'n goed geweten 't hoekie om konden gaan as
u.
LUKAS

(hem glimlachend aanziend). Denk je dat ik 't hoekie omga, Brinkman?
BRINKMAN
(wat gekunsteld).

Wèl nee, maat! - Lang niet, hoor! As ik wat voor u doen kan. - Za'k nog es terug
komme?
LUKAS
(hoestend).
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Niet noodig. - Zie maar eerst dat je aan den slag komt, dan moet je 't me komen
vertellen.
BRINKMAN.

Weet u wat 'k 't lamste van alles vind. Dat onze organisaassie uit mekaar leit. - De
boel is an spaanders. 't Sijn nou allemaal zoete jongens geworden. We zijn weer net
sukke onmondige kindertjes as te voren. We hebben n o g minder in te brengen. We
motte van voren af an beginnen na een twintig jaren werk.
LUKAS.

Van voren af aan, maar dan beter oppassen. Ik geloof ook dat je gelijk hebt met wat
je van mijn geweten zei.
BRINKMAN.

As u gefoudeerd heb, meneer, dan hebbe me het allemaal.
LUKAS.

Ja, in één zaak zijn we te kort gekomen. Kennis, Brinkman. Als je wilt vechten, moet
je even goed gewapend zijn als je tegenstander. Anders geven al je rechten en je
deugden niets. En die heeren hebben veel meer verstand van zaken doen, dan jij en
ik en al de kameraads. Als je weer wilt beginnen, leer dan eerst wat zij kennen. Leer
zaken doen, Brinkman zaken doen. Net zoo goed en beter en eerlijker nog dan zij. Dag Brinkman
BRINKMAN.

Dag mijnheer, gezondheid.
(Als hij weg is valt Lukas vermoeid achterover en schreit in z'n kussen).

LUKAS.

Zoo - dat is de laatste troost geweest. Nu manhaftig, Lukas. - nu blijft er niets over,
niets, als het valsche kwade geweten.... en
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de rechtvaardige God.
(Hij luistert naar het piano-spel, en slaat de maat met de hand).

Lu-kas-is-een(het spel houdt even op, men hoort de stem van de hospita. Lukas richt zich op en luistert
gespannen).

Wat hoor ik daar? - Dat klinkt als....
HOSPITA
(doet de deur zonder kloppen open, heeft nu een onderdanige, overdreven vriendelijke manier).

Meneer! - meneer van Gelder! daar is iemand voor u.... bezoek.
(Mevr. van Gelder wordt door de hospita binnengelaten. Ze is deftig gekleed in fraaien pelsmantel).

LUKAS
(springt op en valt haar wankelend in de armen).

M o e d e r !!!
MEVR. VAN GELDER.

M i j n j o n g e n .!!!
LUKAS.

't Was nog niet de laatste troost! - Nog niet de laatste! - Nog een betere! een betere!
MEVR. VAN GELDER.

Wat meen je, jongen? - Ben je ziek? - Wat scheelt je? - Waarom liet je mij zoo lang
niets hooren? - Waarom liet je ons twee maanden zonder adres? Als neef Frans het
niet had uitgebracht wist 'k het nog niet....
LUKAS
(hoestend en naar zijn bed teruggaand).

Och, Moeke, ja, ik dacht, u wou wel een poosje rust van me hebben.... na al die
onaangenaamheden.... en toen werd ik wat ongesteld.... Verkouden.... niks van
beteekenis....
(hoest)

en toen wou ik maar wachten tot ik beter was.... en ik wist ook niet.... of u wenschte....
MEVROUW.

Maar Lukas, dacht je dat mijn hart met die politiek heen en weer ging?
LUKAS
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(glimlachend).

Politiek?.... Maar ik wou u niet tegenover vader in een moeilijke positie brengen.
MEVROUW.

Lag je op bed! - Ga dan toch weer liggen! Wat heb je een raar kostuum. - Waar is je
jas?
LUKAS.

Mijn jas? - ja, die.... Ik prefereer dit kostuum, dat is een chineesche gewoonte....
MEVROUW
(met bedwongen tranen).

En wat is 't hier koud! - kan die kachel niet beter branden?
(wil stoken).

LUKAS.

Ja, de brandstof-voorraad.... moet aangevuld.... de juffrouw....
MEVROUW
(het pannetje openend).

Is dat je middagmaal.... maar Lukas.... zóó hoef je nu toch niet te leven.
LUKAS.

Och moeder, dat doe ik....
(hoestend)

voor 't gemak.... Ik hou daar wel van. Dan maak ik nog eens zoo'n Chineesch kostje
klaar.
MEVROUW
(met tranen en gevouwen handen bij hem neerzittena).

Maar jongen!.... maar jongen.... wat beteekent dat toch alles.... kun je mij nu niet
meer vertrouwen en alles doen begrijpen.... Wil je mij je
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hart nu eens uitstorten.... Je huivert!.... Ben je koud, Lukas?.... Wacht!
(ze neemt haar pelsmantel en dekt hem er mee).

Je moet warm worden. Je moet zweeten, net als vroeger, als je verkouden was. Weet
je nog, hoe ik bij je zat.
LUKAS
(rustig liggend, en haar hand vast houdend).

Of ik het weet, moeder? O of ik het weet. Blijf zoo zitten, moeder! stil moeder! Hoor!
(het pianospel begint weer)

. Weet u wat het zegt: Lu-kas-is-een-ar-moed-zaai-er Dat is mijn slecht geweten,
maar het liegt.
MEVROUW.

Is dat om die arme stakers?.... maar dat meende je toch eerlijk.
LUKAS.

Gelooft u dat? Gelooft u dat heusch?.... en wat gelooft vader?.... en Jacob?.... en....
Emilie.... wat gelooft Emilie?
MEVROUW
(schudt het hoofd).

Ik geloof het.... de anderen niet.... is het niet genoeg?
LUKAS.

O genoeg! volkomen genoeg! - meer dan genoeg. - Ik heb niets meer noodig. Ik
verlang niet meer. Ik had zelfs op zooveel troost niet gerekend. Speel nu maar op
met je gammas
('t pianospel staakt)

. Maar is dat niet vreemd, moeder? dat we wroeging kunnen voelen, alle verschijnselen
van een slecht geweten, en toch weten dat we onschuldig zijn.
MEVROUW.

Zijn we wel ooit h e e l e m a a l onschuldig?
LUKAS.

Neen! - daar zegt u 't. - Ik weet nu heel goed wat mijn schuld was.... Ik wist niet
genoeg. Ik wist niets van zaken, van geld... anders....
MEVROUW.
(fijn spottend).
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Anders.... had je nu geen... Chineesch kostuum en.... at je geen.... Chineesche
maaltijden....
LUKAS.

Juist - lieve moesje.... dat is straf voor onverstand.... wel verdiend. En ziet u, als men
dan koorts heeft, dan wordt zoo'n schuldgevoel reusachtig vergroot. Maar u gelooft
toch wel, niet waar? dat God het vergeven zal.
MEVROUW.

Maar jongen! - ik ben toch maar een menschje en ik zou het duizendmaal vergeven....
LUKAS.

Ja! ja! - ik weet het ook wel. - En hun schuld, de schuld van die anderen, van vader
en Jacob.... die is erger, - maar ik vergeef ook.
MEVROUW.

Als ik het dan bewerken kan, wil jij dan je starre kop buigen, en terugkomen, of hecht
je nog te veel aan die.... Chineesche levenswijze hier?
LUKAS.

Terug komen? - O moeder.... dat zal niet kunnen. In de kerk keer ik zeker niet terug.
MEVROUW.

Dat bedoel ik niet. Maar bij ons, bij vader en Jacob en
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Georg en Corrie; dat er ten minste weer vrede en verstandhouding is.
LUKAS.

O, ik ben niet onverdraagzaam. Ik wil ze graag weer zien en spreken. Als ze dan
maar niet weer over die staking beginnen.
MEVROUW.

Daar zal ik voor zorgen. Ik zal een verdrag opstellen.
LUKAS.

Goeie moeder!... maar vader zal me zien komen.... na mijn finantieele bokkesprongen.
MEVROUW.

Hoe is het?.... Heb je er alles doorgelapt.... Alles.... veertig duizend.... in twee
maanden?
LUKAS.

Neen! neen! zóó dom ben ik niet.... Ik heb nog vijf duizend overgehouden om van
te leven....
MEVROUW.

Dus máár vijf-en-dertig duizend weg-gegeven.... Lukas! Lukas! LUKAS.

Ach, moeder.... er werd zooveel geleden.... en nog.... het kost mij de grootste moeite
om dat restje vast te houden.
MEVROUW.

Ten koste van je gezondheid. Maar dat mag niet langer, hoor! Ik zal zorgen dat je
hier terstond vandaan gaat. LUKAS.

Maar aan de weelde thuis doe ik niet mee, hoor!
MEVROUW.

Dat hoeft niet.... maar toch wat minder chineesch dan hier. - Mag ik het met je hospita
bespreken.
LUKAS.

O ja! ‘De getemde feeks!’
MEVROUW.
(de deur openend).

Juffrouw!
HOSPITA
(vlak achter de deur staand, als iemand, die luisterde).

Wasser van uw dienst, Mevrouw?
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MEVROUW.

Juffrouw. - Mijnheer gaat vertrekken....
HOSPITA.

En de huur dan, Mevrouw? - Meneer heit voor drie maanden gehuurd.
MEVROUW.

Die zal ik u geven, juffrouw. - Is het rijtuig nog vóór? - Goed, laat de koetsier nog
even wachten.
(Hospita, met veel buigingen af).

Ik breng je thuis. Ik waag het er op. Ik leg je in de logeerkamer, en laat niemand bij
je tot je opgeknapt bent.
LUKAS.

O goeie moeder, - u verzoent me met die gansche, groote, jammervolle wereld.
MEVROUW.

Maar één ding maakt me angstig en bezorgd.... Eén ding, Lukas.
LUKAS.

Ik begrijp u wel.... Emilie.
MEVROUW.

Ja, Emilie.
LUKAS.

Moeder.... daarover heb ik dag en nacht gedacht.... Maar ik durf haar naam nauwelijks
uitspreken. - Ik heb één dag lang gedacht, dat ik om haar mijn celibaat zou breken.
- Maar ik heb ingezien, dat het beter is, van niet. Het is een bedriegelijke illusie
geweest.... En zij.... zij is ook een veel beter vrouw voor Jacob, dan voor mij.... Mijn
weg is haar te zwaar. Zij kan niet. En niemand moet op hooger
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wegen willen stijgen, dan hij begaan kan.
(Een oogenblik stilte, waarin moeder en zoon elkanders hand vast houden. Hoestbui).

En hoe zijn Georg en Corrie?
MEVROUW.

Goed, jongen. (Een brief opnemend van zijn bed).

Wat is dat? Anoniem?....
(lezend).

‘Vo o r d e n d o l e n d e d i e d o e t d o l e n i s e r g e e n u i t k o m s t
t u s s c h e n b e r o u w o f d e d o o d .’ - Van wie is dat? - Wat beduidt dat?
LUKAS.

Dat is eene vriendelijke bedreiging. Zoo ontvang ik er wel meer. Het wil zooveel
zeggen als: ‘Kom tot inkeer, of maak je van kant, anders zullen wij je een handje
helpen.’
MEVROUW
(ontzet).

Geloof je dat?.... en komt dat van....
LUKAS.

Van kerkelijke zijde. Ja, dat geloof ik. Natuurlijk niet officieel. Het zou door de
autoriteiten verontwaardigd geloochend worden. Maar de zeloten die het doen, weten
wel dat het niet van harte wordt afgekeurd. Helaas! ik heb ze leeren kennen.
(Hoestbui).

MEVROUW.

Nu mag je niet meer spreken. - Het is niet goed voor je.
LUKAS.

Goed, moeder! - ik zal niets meer zeggen. Ik zal u maar aankijken. Ik ben zóó
gelukkig! zóó gelukkig.
(Het piano-spel begint weer. Er wordt geklopt)

binnen!
(Jacob treedt binnen. Stil spel van ergernis en juist gebleken argwaan).

JACOB.
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Ah! zoo! - Moeder al hier! - Dag Lukas!
LUKAS.

Goeden dag, Jacob. - Ga zitten.
MEVROUW.

Ben je me gevolgd?
JACOB.

Om u de waarheid te zeggen, ja. Ik zag uw koetsje voor de deur. Zoo! Zoo! - dus
verzoening.... volkomen verzoening. - Boter tot den bôom!
LUKAS.

Met Moeder, ja!
MEVROUW.

En met vader spoedig ook, - hoop ik.
JACOB.

En met mij, niet waar?.... en.... met.... Emilie? Dus geheel van alle socialistische
neigingen genezen. De stakings-bacil uitgeziekt.
LUKAS.

In 't geheel niet.
JACOB.

O zoo! - niet. Alles bij 't oude?
LUKAS.

Ook dat!
JACOB
(met een blik vol haal).

Ook dat..... Zoo! Zoo!
(Staat op en loopt met beteekenisvolle gemoedsbeweging heen en weer.)

MEVROUW.

Zou je je verzetten tegen een verzoening, Jacob?
JACOB.

Of ik mij zou verzetten?.... Wie weet.... Tegen het kwaad m o e t men zich verzetten.
MEVROUW.

Kun je elkanders meeningen niet respecteeren?
JACOB
(verachtelijk).

Respecteeren? Moet men het kwade respecteeren?
(Hij loopt heen en weer. Het pianospel klinkt luider.)

Groot Nederland. Jaargang 8

Heb je hìer altijd gratis concert?
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LUKAS.

Ja, met gevarieerd programma.
(Een inval krijgend.)

O moeder! - als u dat eens deed! - als u dat kwade geweten eens het zwijgen oplegde....
als u eens naar die menschen ging - u hebt slag van zulke dingen - en of u eens wat
mocht spelen.... Daar zullen we vereerd mee zijn. En dan ben ik eindelijk eens van
die kwelling af.... en dan speelt u, niet waar? - Wat heb ik daarnaar gesnakt.... dat is
nog het allerheerlijkste wat u voor me doet.... toe ja, moeder!
MEVROUW
(onder tranen lachend hem kussend).

Goed, jongen. Je lievelingsstuk?
(Lukas knikt. Mevrouw gaat weeg, na een angstigen blik op de twee broeders geworpen te hebben.
Jacob blijft op eenigen af stand van het bed zitten, en bespiedt Lukas scherp. Deze sluit met een zucht
van verlichting de oogen, als de vingeroefeningen ophouden, en de Mondschein-Sonate begint. Als
het stuk eenigen tijd heeft geduurd, begint Lukas te hoesten. Jacob wordt zeer attent, staat op. Lukas
houdt de oogen gesloten, maar moet telkens hoesten. Jacob neemt een glas dat op tafel staat en werpt
er een poeder in, dat hij voorzichtig uit zijn borstzak haalt. Dan vult hij het half met water, gaat
zachtjes naar Lukas, die half opgericht pijnlijk hoest, en tikt hem op den schouder, en houdt hem het
glas voor. Lukas schudt eerst het hoofd, - bij Jacob's aandringen ziet hij op, en kijkt hem doordringend
aan, dan neemt hij het glas en drinkt het leeg. Jacob wijkt naar de deur terug, hem scherp blijvend
aanzien. Lukas schrikt plotseling op, ziet in het leege glas, grapt zich in de borst, het vergif voelend
werken en uit een rauwe kreet, roepende: ‘Hulp! Moeder!’ Dan valt hij stervend achterover. Jacob
die dit nauwlettend heeft gadegeslagen, wil ijlings het vertrek verlaten. Het pianospel houdt op, en
Mevrouw treedt met ontsteld gezicht Jacob in de deur tegemoet.)

MEVROUW.

Wat was dat? Wie riep? JACOB
(voor haar staande).

Lukas is niet wel. - Ik ga om den dokter.
MEVROUW
(hem bij den arm houdend).

Lukas? - Wat scheelt hem? - Wacht nog even, Jacob!
(zij gaat naar 't bed, Jacob volgt haar)

Lukas! - o God, Jongen!
JACOB.

Ik dacht het wel, zelfmoord.
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MEVROUW.

Zelfmoord? - Hij, zelfmoord?... Ga hulp halen, Jacob!
JACOB.

't Is al te laat, arme Lukas! arme Moeder!
MEVROUW
(het lijk van Lukas omarmend, opziend naar Jacob en plotseling begrijpend).

Neen! - Neen! - Wij zijn niet arm. - Mijn jongen en ik zijn niet arm....
(naar Jacob wijzend).

Dáár.... dáár staat de allerarmste!
Gordijn.
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Kalme zee.
Door Jan Veth.
Aan J. Tersteeg.
Een zwijgende einder legt een zachten zoom
Onder een hemelveld van lichtend grijs,
En zijden baren kabblen blauw gepeis,
Als marmer-aadren door een blanken droom....
Maar straks vergeet de Zee dien schoonen schroom,
En ruischen ruiger golven wilder wijs, Voorbij dan mijmerij van stilte en pais,
Waar stormen steigren en verdelging koom'....
Zoo is mijn hart, nu 't kwelling kent noch haat,
En weet van geen begeerte en van geen lust,
En zich onkreukbaar en gelukkig waant....
Tot telkens weer die droom van vrede taant,
En wervlende opstand ál mijn broze rust
Déérenisloos tot wrevel wrakhout slaat -

S.S. Noordam.
16 Maart 1910.
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Windstilte
Door J. Tersteeg.
Aan Dr. Jan Veth.
Zoals het schip, dat stormen heeft doorstreden,
een kust genaakt van warm beschenen zand gezang weergalmt, waarin zich de angst ontspant,
nu lijkt het leed vergeten, lang geleden maar toch al lodend koerst naar 't lokkend strand,
wijl maalstroom loert en branding moet gemeden,
misschien de orkaan zich bergt in 't zonnig heden
die morgen weer de golvenwoede ontbrandt:
zo schijnt mijn levensreis, in rijper tijd,
naar 't veilge, blij verbeide doel te neigen
van vreugde in rust en vrede in eenzaamheid.
Maar peinzend peil 'k de diepte van dit zwijgen:
de stilte allicht die nieuwe storm bereidt,
zodat de golven dreigend weer me omstijgen.

S.S. Noordam.
16 Maart 1910.
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Bébert le Boucher en André le Pêcheur
Door Louis Couperus.
I.
Ik zit in vage avondstemming, geweven uit een beetje spleen, wat meer melancholie,
en heel veel verveling op een bankje voor de Quai du Midi, daar waar de visschers
van Nice hun barkjes omhoog, op de kade zelve, getrokken hebben, beducht voor
boos weêr, want de zee schuimt hoog op en de wind waait straf. De kraag van mijn
overjas op, en mijn handen in de zakken, en mijn pet getrokken tot over mijn oogen,
zit ik te staren en, wat weemoedigjes en alleen, te droomen over de schuimziedende
golven. Het zal van nacht wel gaan spoken over de Middellandsche wateren.
Plotseling, links en rechts, verschijnen de beide heeren, Bébert le Boucher en
André le Pêcheur. Ik was zoo in trieste stemming, winddoorhuiverd, verloren, zoo
weggedoken in pet en in kraag, dat ik hun twee impozante figuren niet had zien
naderen, hun twee diepe stemmen niet had hooren opblageeren, zoo dat ik opschrik,
nu ik ze plots herken, links en rechts, ik zittende, op het midden des bankjes.
- Zoo, monsieur le duc, zegt André le Pêcheur: zijn we fier van avond en kennen
we de oude jongens niet?
- Is de duc lijdende aan ongelukkige liefde, dat hij zoo eenzaam in de zee zit te
kijken? blageert Bébert le Boucher.
Ik strek twee handen uit, die duchtig worden geschud in pooten van heb-ik-jou-daar.
- Wel heeren, zeg ik; het doet me pleizier je te zien. Fier is de duc niet, dat weet
je, maar hij lijdt veel aan distractie. Is er van avond iets te doen, dat jullie zoo
broederlijk en collegiaal samen loopen? Of kom je een oogenblik mij gezelschap
houden en zitten aan mijn zijden?
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Zij zetten zich links en rechts, Bébert le Boucher en André le Pêcheur en ik verzeker
u, dat er niemand meer bij kan op het bankje. Het is warmpjes, gezellig en tjopvol,
met ons drieën. Mijn slankheid als pièce-de-milieu wordt indrukwekkend geflankeerd
door links Bébert le Boucher en rechts André le Pécheur. Ik maak liever eens een
grapje met deze jongens, of drink met ze een borrel in een bar, dan dat ik standjes
met ze kreeg. Ik voel mij tusschen hen beiden als een klein, niet volgroeid, jongentje,
waarop met minzamen spot, maar toch met goedgunstige straatvriendschap
glimlachend beschermend wordt neêrgekeken. Des te beter. Liever maar niet vechten,
met die twee bazen. Uit speelschheid zelfs, geloof ik, zouden ze je dood drukken,
zoo als ik een muskiet vernietig.
Wij wisselen opmerkingen over den wind en het weêr en Bébert en André zijn het
eens met mij, dat het boos weêr zal gaan worden.
Zij noemen mij ‘monsieur le duc’ of meestal ‘duc’, omdat Bébert mij eens heeft
gevraagd:
- Jij bent immers een ‘duc’? Ze hebben me gezegd, dat je een ‘duc’ was.
- Natuurlijk, ben ik een duc! heb ik geantwoord met aplomb. En André, die wel
beter wist, maar veel houdt van in het ootje te nemen, staafde mijn bewering:
- Natúurlijk is die een duc! heeft André aan Bébert verzekerd. Zoo dat ik geloof,
dat die domme Bébert gelooft, dat ik ‘duc’ ben, en authentiek.
Bébert le Boucher is van het Noorden, van Amiens, geloof ik. André le Pêcheur
is van het Zuiden, van Marseille, zoo niet van Nice. Beide worstelaars van beroep,
was Bébert eenmaal slagersjongen, en is André nog altijd visscher. Bébert is, hoewel
een blagueur, somber; André is vroolijk, grappig en guitig. Het Noorden en het
Zuiden. Ik hoû niet veel van Bébert, maar ik heb een zwakje voor André.
- Duc, zegt André; kom je van nacht meê op zee, in mijn boot: La Jeune Jeannette??
- Ja wel, hoor! zeg ik. Kom maar eens kijken, of ik er niet zijn zal. Zeg, André,
slaap je van nacht in de ‘Jeune Jeannette’?
Want André, in den zomer, slaapt in zijn boot, op de kâ getrokken, onder zwoel
wellustige sterre-nachten.
Bébert maakt grapjes over la Jeune Jeannette, die nachtlijke rustplaats van André,
grapjes, die ik den lezer laat raden, maar ter
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kuischheid wille omsluier met de vaagheid van het minder dan halve woord.
Neen, André, van nacht, zal niet slapen in den ronden schoot van zijn ‘Jeune
Jeannette’ - een mooi barkje, wit en rood geschilderd - want de wind is hèm zelfs te
bar, om niet zijn kamer in de Vieille-Ville op te zoeken.
- Duc, zegt Andre weer; ga je straks mêe naar de Place Garibaldi? La-bàs, nous
rigolerons tous les trois!
- Wat is daar dan te rigoleeren? vraag ik.
- Voor den donder, já, souligneert Bébert; we moeten dáar eens flink lol hebben.
- Maar wat is er dan te doen op de Place Garibaldi? vraag ik
- Kan je het niet raden? vraagt André.
- Kom, duc, zegt Bébert; ràadt je het dan niet?
Ik haal mijn schouders op: ik heb geen imaginatie van avond.
- Le Lion du Littoral is er terug! zegt Bébert en buldert uit van het lachen, als of
hij zich met den naderenden storm wil meten.
Ik schrik op en kijk hem aan. Ik hoû niet van Bébert, van dien blonden, inwendig
somberen kolos: hij is niet te vertrouwen; hij is een bruut, zonder meer; als hij
worstelt, doet hij altijd de verboden trucs en wordt brutaal en zoo nijdig, als hij
verliest, dat de andere sterke heeren hem vreezen. In die immense klomp spieren,
tusschen dien kolossalen rug en kolossale borst klopt niet het goede hart van de
meeste heel sterke mannen.
- Is de Lion terug gekeerd? vraag ik, een beetje angstig.
- Ja, zegt André; en van avond spreidt die al weêr zijn tapijtje op de Place Garibaldi
en daagt die de heele wereld uit. We hebben het bij toeval gehoord, en we zijn van
plan ons eens te amuzeeren.
- André, zeg ik; mag de duc je eens even wat zeggen?
Ik hoû van André. André is ook éen spiermassa, maar hij is een prachtige vent in
zijn kracht. En zijn roze vleezig gezicht is niet de sombere bruutkop van Bébert, met
die loensche, groene oogen, en dien onvertrouwbaren lach om zijn rossen stekelsnor;
de kop van André is loyaal en prettig om naar te kijken; zijn bruine oogen zijn groot
en open; zijn geschoren mond heeft een trek van franchise, en terwijl de handen van
Bébert zware roode biefstukken zijn, zijn die van André de groote, van werk vereelte,
pooten van een heel sterken, maar eerlijken jongen.
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- Wel, duc, wat woû je dan zeggen? zegt André.
- Bébert, zeg ik en wend mij tot den bruut; mag de duc jou ook wat zeggen?
- Vooruit er meê! zegt Bébert.
- Welnu dan; ik vind jullie twee beroerde jongens, als je dien armen Lion gaat
plagen.
- En waarom? stuift Bébert op, als een orkaan, en blaast, loenschende groen, in
mijn gezicht. Waarom zouden wij dien Lion niet eens op zijn donder mogen geven?
Waarom moeten wij ons zijn verwaandheid laten welgevallen? Wat beteekent het,
dat hij zich noemt den Lion du Littoral, als of er niemand is dan hij, die worstelen
kan tusschen Nice en Genua! Hij zal er van lusten van avond!
- Duc, zegt André; Bébert heeft gelijk. De Lion is een verwaande vent, en we
zullen hem van nacht op zijn donder geven.
- André, zeg ik; en jij, Bébert, ik herhaal, dat jullie beroerde jongens bent, als je
van avond worstelt met den Lion. De Lion is misschien verwaand, maar dat doet er
niets toe: de Lion is een arme, oude kerel, die vroeger zijn triomfen heeft gevierd,
net zoo goed als jullie nu. De Lion heeft veel verdriet gehad; dat wijf van hem is een
feeks; zijn eigen zoon heeft hem eens afgeranseld; zijn dochter ‘fait le pavé’. Als
jullie voor dien armen ouden kerel, al is hij dan ook wat verwaand, omdat hij vroeger
champion is geweest, niets voelt, en hem daarbij nog onmogelijk wilt maken op de
Place Garibaldi, waar hij een paar centjes verdient met gewichten heffen en een
‘copain’ te leggen - dan vind ik jullie twee beroerde kerels, en wil ik jullie niet meer
kennen.
- Hoor den duc, hoor den duc! buldert Bébert en blageert door van dit en van dat.
- Kom, duc, we mogen wel eens een grapje hebben, met den Lion! zegt André.
We zullen, eerst Bébert en dan ik, zijn défi aannemen, en hem éen voor éen netjes
leggen op den grond, met beide schoudertjes op zijn tapijtje, zonder hem pijn te doen,
heel voorzichtigjes weg.
- En hem zoo onmogelijk maken, en hem prijs geven aan het gejouw van al dat
gepeupel daar. Jullie weten heel goed, dat hij alleen maar worstelt met types, die hij
een paar sous geeft, en die zich na een paar grepen zus en zoo laten vallen, en jullie
weten heel goed, dat de oude man geen partij voor jullie is. Als jullie het doen, wil
ik je nooit meer zien....
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- Kom, duc, zegt Bébert, die zich herinnert, dat de duc soms wel eens royaal kan zijn
en tracteert; zoo hoog moet je het niet opnemen. We willen alleen maar een grapje
hebben, maar als je zoo een zwak gevoelentje hebt voor dien ouden Lion, nou.... dan
zullen we het niet doen, hoor; dan gaan we alleen maar eens kijken....
- Je moet zelfs niet gaan kijken, zeg ik, verteederd, omdat Bébert toch beter is,
dan ik dacht. Want als de Lion je ziet, onder het publiek, dan krijgt hij het land....
- Hoor eens, duc, zegt André; als Bébert niet wil, omdat jij het liever niet hebt,
dan zal ik den Lion ook niets doen, maar ons zelfs te verbieden eens te gaan kijken
op de Place Garibaldi, dat is te sterk, hoor! We hoûen wel van een pretje.
De wind is heftig opgestoken. De lucht is dreigend van wolken.
- Als jullie me beloven den Lion niets te doen, zeg ik; dan tracteer ik in den Rocher
de Cancale.
Zij vinden dit een goed idee, en omdat, ten eerste, groote droppelen vallen, en ten
tweede ik de beide heeren verre van de Place Garibaldi wil houden, sta ik op en
begeven wij ons alle drie naar een bar-en-restaurant, de Rocher de Cancale, dicht
bij, waar de visschers gewoon zijn een borrel te pakken.
Het is heel donker geworden, de regen ruischt neêr en de lucht is zwaar.
- De Lion zal zijn tapijtje niet spreien, zegt Bébert, achter mijn rug, tegen André
en ik zie ze wel knipoogen, en wantrouw vooral Bébert.
In den Rocher de Cancale buigt de dikke waard ons te gemoet.
Het lokaal is heel vol, nu het regent. In een hoek zitten visschers te kaarten. Op
een tafel zitten twee meiden, en smoezen, nu wij binnen komen, met haar types: éen
herken ik, dat is Lucien l'Impair, een gevaarlijke vent, maar niet zóo kwaad als hij
soms gevaarlijk kan zijn. Ik groet Lucien, die mij terug groet, en de eene meid smoest:
- Wie is dat?
- Dàt? hoor ik Lucien zeggen. Dat is een duc.
- Is dat een duc? vragen de meiden, geïnteresseerd.
- Dat is een duc, zegt Lucien; en schàtrijk.
- Dire qu'il y a des types, qui sont duc! zegt de andere meid vol eerbied.
De waard heeft ons ingeschonken, brandende punch voor Bébert
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en mij, terwijl die gekke André weêr een anisette-tje lebberen wil; die groote, sterke
vent lebbert altijd aan een anisette-kelkje en likt het uit met zijn tong, op gevaar, dat
hij het kelkje stuk likt. In mijn rug hoor ik de meiden ons kritizeeren: een duc, die
met twee lutteurs in den Rocher een borrel komt pakken, dat vinden ze eigenlijk gek,
maar ze hebben eerbied, voor mij, omdat ik duc ben, en voor Bébert en André, omdat
ze zoo geweldig sterk zijn.
- Nou, de duc is goed bewaakt! hoor ik de eene meid zeggen.
En de andere:
- Beter, als dat hem de Lion zoû bewaken!
- Welke Lion? vraagt Lucien.
- Le Lion du Littoral! giechelen de meiden.
- Is hij terug? roept de waard, met glimmende wangen en oogen.
Het gesprek is algemeen, want de opmerkingen over mij, duc, zijn ook niet met
halve stem geweest.
- Jawel, verzekeren om strijd Bébert en André; de oude Lion is terug.
- Waar heeft die zoo lang gezeten? vraagt de eene meid, die ze, om haar kuif,
Polichinelle schijnen te noemen; de andere heet Escalopine, oftewel: kalfs-oestertje.
- Dat weet ik niet, zegt Bébert; maar hij IS terug.
- En dagen jùllie hem uit? vraagt Lucien.
Gebulder en gejuich. En de gitten oogen van Lucien schitteren al van pleizier;
trouwens, hij schittert heelemaal in het gaslicht, van pommade en van valsche
brillanten, op zijn das en aan zijn pink.
- Neen, antwoordt goedig André. Het zoû te vergeefs werk zijn. De Lion du Littoral
overwint ons allen.
Gebulder en gejuich. Er krimpt iets van angst in mij, om dien ouden armen Lion.
Maar Bébert slurpt punch na punch en André lebbert kelkje uit na kelkje en ze zullen
den Lion van avond wel niets doen; hij heeft zijn tapijtje niet eens gespreid, omdat
het stortregent. Hij zal niet eens zijn centjes verdienen kunnen. Het gesprek is heel
druk en grappig geworden tusschen de meiden, Lucien en de beide lutteurs, en ik
maak van hun bulderpret gebruik, om den waard te betalen en de achterdeur uit te
wippen.
- Duc! Duc! hoor ik roepen.
Maar de duc is weg, kraag op, pet neêr, door den regen naar
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de tram, om naar huis te gaan.... Neen, toch niet, vlug gewipt in een andere tram, om
te zien, eventjes, op de Place Garibaldi.
De regen stroomt niet meer, als de duc op de plaats arriveert.
Hij ziet rond....
Maar geen tapijtje, en geen Lion zijn te zien.
Zoo dat de duc, gerust gesteld in zijn teeder hart, de tram juist pakt, die hem naar
zijn hertogelijk kwartier voert.

II.
Den volgenden dag, blauwe lucht, en zonne-feërie, na den storm. Dat wisselt zich
af in Nice als met decoratie na decoratie.
Weêr neemt de duc, blij om het mooie weêr, en nieuwsgierig naar de Place
Garibaldi, het eene trammetje na het andere.
En waarlijk, daar op een bankje, zit.... de Lion du Littoral!
Arme Lion, wat ziet hij er uit!
In een oud, bronsbruin jasje, een gelapte broek, en touwen pantoffels, zit de Lion
in éen gedoken. Zijn kop is hem gevallen op de borst, zijn wangen zijn hol, zijn haar
is dun en grijs, en al zijn zijn schouders breed, en al bombeeren zijn armen nog van
biceps in de te nauwe mouwen, de Lion ziet er uit als een zóo vervallen en ellendige
leeuw, zoo een oude leeuw van den Littoral, zoo een afgejakkerde kampioen van
Marseille tot Genua toe, dat des ducs gevoelig teêr hart samenkrimpt, met die heel
oncomfortabelen kramp, die de duc ondervindt om allerlei: bedelaars, oude
trampaarden, ellendig geduldige trekezels, oude meiden, oude akteurs en oude
worstelaars: àlle oude en afgeleefde artiesten, gymnasten en lastdieren, voor wie de
duc zoo gaarne toevluchtsoorden zoû willen stichten met villa's en parken, voor de
menschen, en warme stallen en weiden, voor de beesten. Helaas, de duc heeft nooit
iets gesticht: zijn hertogelijk fortuin is zeer ge-entameerd, en hij moet zich
vergenoegen met - als hij niet een luttele aalmoes geeft aan den mensch, of een blik
van meêlij aan het lijdende beest - heel hard weg te loopen, om hun misère niet te
zien. Het is niet mooi van den duc; het is struisvogelpolitiek; het zoû beter zijn flink
op te treden tegen den karrevoerder, voor het oude lastdier, en tegen de maatschappij,
voor de oude artiesten, meiden en worstelaars. Maar de duc is, hoewel gevoelig van
harte en erg sentimenteel, niet bepaald krijgslustig en energiek in het ‘optreden’:
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de duc treedt liever ter zijde dan op, en zoo komt het, dat hij nooit veel veranderd
heeft aan de treurige dingen des levens, die zijn week hart soms doen krimpen van
akeligheid.
Gij lezer, oordeel met zachtheid den duc: hij is in alle geval oprecht.
- Zoo Theofile, zeg ik: ben je terug? Dat doet me pleizier je te zien!
O God, wat een blik! Het hoofd heeft zich opgericht, zoo moê, zóo moê, en twee
waterige oogen zien mij aan. De Lion drinkt, dat is zeker, en niet alleen punch als
Bébert, of anisetjes als André. De Lion is verslaafd aan de ‘groene fee’.
- Dag meneer, groet hij met kelderstem. Is u ook al in Nice?
Ik ga naast hem zitten. Het is niet prettig dat te doen, want het jasje is heel oud en
riekt kwalijk. Maar ik bedenk, dat ik het soms in de komedie of in een salon wel eens
een half uur uithoû naast een vrouw, die mij wee maakt met musc, en ik blijf
stoïcijnsch zitten naast den leeuw Theofile.
- Theofile, zeg ik. Waar ben je geweest?
- Genua, Ventimiglia, Menton, somt de Leeuw triestig op.
- Heb je veel geworsteld?
Hij lacht bitter en zijn waterige oogen.... tranen. O de blik vol tranen van dien
ouden man.
- Wat is er, Theofile? Kom, zeg mij eens, wat er is?
- Ach, meneer, wat zoû er zijn.... Er is het einde, dat is alles.
- Het einde....?
- Het is gedaan.
- Hoe gedaan?
- Als ik het van daag niet doe, doe ik het morgen.
- Wat??
Hij heeft een gebaar van een touw om den nek te slingeren en dan òp te trekken.
- Maar waarom kerel, waarom?
- Meneer, ik ben oud.
- Hoe oud ben je?
- Ik ben.... acht-en-veertig.
Acht-en-veertig! En hij noemt dat oud! Er graaft zich iets om mij als een afgrond.
Ik ben niet veel jonger dan hij. Ben ik oud? Het wordt mij kilkoud in mijn aderen.
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- Dat is toch niet oud.... Theofile, zeg ik, bijna smeekend.
- Oud, voor een worstelaar, meneer. Het gaat niet meer. De goeie tijden zijn voorbij.
In een wedstrijd beteeken ik niets meer. De directie's willen me zelfs niet meer
toelaten. Ik werk wat op mijn tapijtje. Ik hef wat gewichten. Maar het geeft niets
meer. Ik verdien niets meer. Ze kijken en lachen even, en geven een sou en gaan
weg. Mijn vrouw.... is weg.
- Is je vrouw weg??
- Ja. Ze is er van door, met een jongen kerel....
Ik ben bijna blij voor hem.
- En je zoon?
- Mijn zoon werkt. Hij worstelt in Milaan. Maar hij vergeet zijn vader en eens....
- Ja, dat weet ik, Theofile, maar ik dacht, dat het bijgelegd was. Je zoon was driftig
en je beschouwde hem nog een beetje als een kleine jongen. Ik dacht, dat Jean toch
verzoend was met je?
Hij schudt triestig het hoofd.
- Ik hoor niets van hem.
- En je dochter? vraag ik, om meer te weten.
- Ziek, in het hospitaal. Te Genua.
O God, wat vind ik dat alles vreeslijk! En ik kan toch niets daaraan doen! Wàt kan
ik doen!
- Kom, Theofile, zeg ik; je moet je niet zoo laten neêrslaan, we worden allemaal
oud. Je moet nu langzamerhand uitscheiden met worstelen, en ik ben overtuigd.... ik
meen,.... ik zoû misschien.... met een meneer kunnen spreken, die veel invloed heeft....
om je een bureau-de-tabac te bezorgen; zoû je dat willen?
Hij schudt het hoofd, zóo triestig, zóo triestig.
- Neen, meneer. Het is heel braaf, om dat voor me te willen doen....
- Er is niets braafs aan; ik kèn juist een meneer, die invloed heeft, en....
Hij schudt het hoofd, langzaam, langzaam van neen en nog eens neen.
- Neen, meneer, ik ben athleet. Ik kan niet tabak en postzegels verkoopen. Mijn
spieren, dat is mijn leven. Mijn worstelen.... dat is mijn kùnst. Twee jaar geleden
nog hield niemand het tegen
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mij uit. Wàs ik de Lion du Littoral. Nu.... ben ik oud en slap en rheumatiesch, en
niets meer waard. En na gisteren avond.... is het uit.
- Wàt is uit? vraag ik en spring op. Vertel mij, Theofile, wàt is er gebeurd?
Hij lacht, zóo bitter, zóo bitter!
- Wat er gebeurd is? zegt hij. Bébert heeft volstrekt met me willen worstelen....
- Bébert!
- En na even met me gespeeld te hebben als de kat met de muis.... me gelegd....
me zoo geméen gelegd.... wel niet met een truc.... maar tòch.... tòch.... me gelegd....
mij.... mij.... den Lion.... den Lion du Littoral....
Een snik schokt hem zijn holle, breede borst.
Een razernij ziedt in mij op: het bloedt vliegt als met een congestie naar mijn
hoofd....
De Lion is weêr in een gezonken.
- Maar hij is ook jong en sterk; ik ben oud, ik ben slap en niets waard meer. Gisteren
avond, toen het niet meer regende, is het gebeurd. Ik had mijn tapijtje gespreid, en
poogde nog een paar sous te verdienen. Ik bewaar mijn gewichten, daar, bij den bistro
in die buvette, en ik haalde ze te voorschijn, en daagde de omstanders uit.... Voor
een thune (vijf francs); vroeger beloofde ik een zigue (louis-d'-or), aan wien me kon
leggen, ik meen zoo op straat, niet in een serieuzen wedstrijd.... Nu, meestal biedt
zich niemand aan, want ik ben nog wel een ‘costaud’, al ben ik niet meer, die ik
was.... Maar gisteren avond, daar zag ik in eens, toen ik het publiek had uitgedaagd,
en zoû gaan lutteeren met mijn copains - voor de frime; die krijgen dan eén balle van
me (eén franc), als ze zich laten leggen - daar zag ik in eens uit de arkaden te
voorschijn komen Bébert, en met hem waren André le Pêcheur, en Lucien, die
pommade-vent, met twee meiden. Nu, dacht ik dadelijk, die komen alleen om me te
embêteeren. En waarachtig, Bébert woû met me lutteeren; het heele publiek lachte....
En wat kòn ik doen, wát kon ik doen?? Ik ben de Lion du Littoral....
Een hevige hoestbui overvalt hem en hij schrapt en spuwt, naast mij....: zoû hij
tering hebben? Hij hoest zóo akelig....
- Ik ben de Lion, herhaalt hij. Ik kon Bébert niet weigeren.
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Nu.... hij heeft me gelegd.... Hier ben ik niets waard meer, hier op de Place Garibaldi
is geen sou meer voor me te verdienen.... Als ik het van daag niet doe, doe ik het
morgen.
Hij schetst weêr dat gebaar met een touw.... zoo òmslingeren.... en dan trekken.
Ik voel mij heel oncomfortabel van binnen. Mijn hart doet mij wee en ik voel als
een fyzieke kramp, die mij ziek maakt en, na mijn roode razernij van zoo even, slap
en energieloos. Ik voel dat dadelijk in mijn knieën....
Ik sta op. Ik heb den Lion eenige woorden van troost pogen te zeggen, die niet
veel uitwerken. Ik heb hem iets in de hand gedrukt, dat meer uitwerkt, en hem gezegd,
dat hij van middag even bij mij passeeren moest, om een broek en een jasje te halen.
Zullen mijn luttele weldaden den Lion nieuwe levenskracht geven? Ik ben zeker
van niet. Er is zelfs geen twijfel in mij. En vol weemoed wandel ik naar de zee, langs
de heerlijke bloemenmarkt, de kleurprachtige groentenmarkt, langs de uitstallingen
van curieuze visschen. Zelfs al die kleuren en geuren in de zon wekken mij niet op.
Al die rozen en mimoza's, die violieren en anjelieren en irissen; al die oranje en
purperen aubergines en poivrons; die prachtige roze uien; en heel die bijouterie-schat
van de Middellandsche zee: die visschen met parelmoêren, azuren en violetzilveren
en roodgouden schubben, die beesten met ál de glauke tinten van het water over rug
en aan buik, al die vroolijkheid van het geding en geroep.... dat alles, wat ik anders
zoo lief heb, omdat het bont, kleurig en vroolijk is in den genereuzen gloed van de
morgenzon, die zoo mooi langs de oude huizen der oude stad felle schijnsels en lila
schaduwen smeert.... dat alles wekt mij niet op. Mooi pogen de vischvrouwen mij
met armdikke palingen, als blauwzwarte slangen, te bezweren mijn voordeel toch
niet voorbij te loopen; mooi reikende bloemenverkoopsters mij haar tuilen rozen en
mimoza's onder de neus, de kleuren en geuren bedwelmen mij niet: ik sla zonder eén
woord het gouden mimozastuifsel àf van mijn mouwen, en ik koop geen vijgen, zoo
als ik wel eens doe - van die heerlijke, slanke cou-de-dame's, om ze te snoepen, in
den Tuin, op een bankje, onder het standbeeld van den maarschalk Masséna.
Neen, ik loop droefgeestig door.... Het is zoo mooi en zoo vroolijk en zonnig; die
blauwe lucht, die heerlijke morgenzon,
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al hoog toe naar het midden, als een gouden genade om je heen.... en ik ben treurig,
ik voel mij diep treurig. O, die vreeslijke smart om de dingen en menschen, die
eindigen, die knakken, die kwijnen, die zich nog voortsleepen, belast met àlles wat
de ouderdom geeft: ziekte, moedeloosheid, troosteloosheid, tot eindelijk wanhoop
toe! Die vreeslijke smart oude paarden nog te moeten zien trekken zware wagens
vol steenen; die smart de oude Caroline nog iederen morgen en avond haar pavé af
te zien loopen, van af de Jetée tot de Dames-de-France en terug, lonkende hier,
lonkende daar, met dien lonk zóo moê, en zoo oud, met dat vervallen gezicht, te veel
geverfd onder dien immensen hoed, en die bijna knikkende knieën.... o God, om haar
een louis te geven en te zeggen: ga nu naar bed en blijf den heelen dag slapen.... O,
die vreeslijke smart, om oud en gebrekkig en ellendig te worden: die vloek van God,
die drukt op den mensch; die vloek, waarmeê God den mensch verplettert, te gelijker
tijd, dat hij de natuur zegende, want de natuur wordt niet oud zij is altijd jong, eeuwig;
zij herleeft ieder jaar, ieder oogenblik....
O, ik loop zoo droefgeestig door.... Nu maar geen kennissen ontmoeten en lief
moeten praten; liever maar alleen op een bankje zitten, met die onweêrhoudbare
tranen de oogen vol. Het is niet om mij, ik ben gelukkig; er is zoo veel liefs òm mij;
ik ben nog door het leven bedorven geworden; het is niet om mij. Het is, omdat het
zoo is. Omdat wij oud worden en zachtjes gesloopt, en geknakt. Het is, om Sarah
Bernhardt, die ik een maand geleden gezien heb in den Aiglon, als een lijk, dat nog
sprak en liep, vertoonende een jongmensch van zeventien jaar.... De weérgâloos
magnifique en zoo lang geniaal jeugdige vrouw en artiste.... Dat ik stil, in een hoekje,
grien op een bankje, is van daag niet om mij.... maar om een oud paard, dat ik mij
heug, om Caroline, om Sarah Bernhardt....
En om den Lion du Littoral.... den ouden leeuw Theofile....
De zee schuimt met elegante golfjes aan.
Het is of de zee, na haar woede van gisteren, weêr elegant wordt, met kanten en
parelen-schitterende golfjes - zoo als het betaamt aan een zee van een dure
seizoen-plaats; een mondain zonne-stadje.
Het is of de golfjes een lief ballet dansen, of zij blauw gerokte
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danseresjes zijn met schuim van kanten volants, waarover pailletten gezaaid zijn.
De zon giet haar warme douche neêr over mijn rug.
Dat troost mij een beetje.
Plots.... daar zie ik de beide heeren: Bébert le Boucher en André le Pêcheur.
De roode razernij ziedt weêr in mij op.
Maar ik overmeester mij en wil mij niet driftig maken; je weet niet, die heeren
zijn zoo sterk....
En daarom vergenoeg ik mij door heel duidelijk, als ik ze zie naderen, hun mijn
rug, al verzittende, toe te draaien.
Zij naderen; zij smoezen, achter mijn rug.
En een beetje van ter zijde loerende, bespeur ik.... Bébert, die het er liever niet op
waagt, en zich, handen in de zakken en rug gebombeerd, uit de voeten maakt....
Bébert is bang voor mij!!
Nu, daar heb ik dan toch pleizier van!
En wat doet André....?
André is genaderd.... Staat voor mij.
- Dag, duc! zegt André joviaal.
- Bonjour! antwoord ik, héel koel.
- Mooi weêr! zegt André en zet zich naast mij.
- Héel mooi! beâam ik, met een glaciale stem.
- Kom duc, zegt André; wat is er? Ben je boos?
- Minstens vind ik jullie twee misselijke kerels! antwoord ik, niet meer voorzichtig.
André kijkt mij aan en bedenkt: de duc weet er alles van; de duc heeft den Lion
gezien.
- Ik heb niet met den Lion geworsteld, verontschuldigt zich André.
- Neen, maar Bébert wel, en jij bent meê gegaan.
- Nou, dat is toch zoo erg niet. Daarom hoef je toch niet zóo boos te zijn, duc.
- Jawel, André, ik ben wel boos. Ik heb het jullie gezegd. Ik wil jullie niet meer
kennen.
- Kom, duc, het was maar een grapje.
- Dan moet het jou maar eens overkomen, als je zoo oud bent als de Lion nu, en
als je spieren slap zijn geworden.
Ik verzit weêr, en draai hem mijn rug toe.
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Hij loopt om, en zet zich aan de andere zijde, en glimlacht guitig mij in het gezicht.
Wat heeft die een uiïg smoel! Net een groote kwâjongen.
- Duc, zegt André: ben je dan heusch boos?
- Ja.
- Wil je me nooit meer zien?
- Bébert niet en jou ook niet.
- Drink ik nooit meer eens een borrel met je?
- Ik heb van jullie gesoupeerd, hoor! zegt de duc, in argot.
André begint ongerust te worden. De duc meent het. En het zoû jammer zijn, want
de duc tracteert wel eens op een kelkje anisette en daar is André dol op.
- Kan ik het niet meer goed maken? fleemt André, en steekt zijn poot uit.
De hertogelijke hand gaat die poot niet te gemoet. Maar de duc zegt:
- Jawel. Je kàn het goed maken. Als je wilt.
- Hoe dan? vraagt André, bepaald blij om die mogelijkheid, dat geopende
perspectief van een ‘zinc’ in een bar, waarop zoet kelkje gevuld wordt na kelkje.
- Dat zal ik je zeggen! zegt de duc, en zijn stem heeft iets onvermurwbaars. Als
je weêr goed vriend met me wilt worden, moet je van avond worstelen met den Lion.
- Ik? zegt André. En waarom?
- Om den Lion je te laten leggen.
- Wat??? roept André uit. Ik? Moet ik worstelen met den Lion, om.... Heb ik je
goed begrepen??
- Héel goed! zeg ik. Je bent een vlugge jongen. Tweemaal zeggen is niet noodig.
Tòch zal ik doen: het twéemaal zeggen. Wil je goed vriend blijven met den duc, dan
worstel je van avond met den Lion, en laat je door hem netjes leggen. En als je dat
niet doet, - en nu ben ik heel ernstig - hoef je nooit meer op een bankje naast me te
komen.
- Maar duc, zegt André; het is je niet ernst! Ik kan toch mijn reputatie niet naar de
maan gooien!
- Zoo als je verkiest, zegt de duc, koud.
André staat op. De duc denkt al, dat hij het spel verliest.
Maar André, verontwaardigd over des ducs voorstel, loopt op en nêer, op en neêr,
het wilde beest gelijk.
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- En wat krijg ik er voor? zegt André eindelijk, stil staande voor den duc.
- Een goed souper daarna. Een lekkere bouillabaisse, in de Réserve, is het
hertogelijk antwoord.
- Honderd franc, zegt André, zijn oogen hebzuchtig in de mijne.
- Ga maar eens kijken of ik ze al niet thuis bij je gebracht heb, onder je kussen.
- Duc, zegt André; het kost me mijn reputatie. Ik doe het voor honderd franc.
- Kijk eens, André: je doet het voor een bouillabaisse.... of je doet het niet. Net
zoo als je wilt. Maar àls je het doet, doe je een goed ding, maak je een medemensch
gelukkig. Je verzoent je tevens er door met den duc, en je soupeert lekker. Doe je
het niet, dan doe je het niet, maar dan ben je een beroerling, net als Bébert, en is het
uit tusschen ons.
- Je bent een type! roept André.
- Het is mogelijk.
- Duc, zegt André; ik doe het!
- Zonder grapjes?
- Zonder grapjes. Mijn hand er op.
Ik schud zijn hand: auw!
- André, je moet niet zoo knijpen: ik weet wel, dat je sterk bent.
- Ik hèb niet geknepen.
- Kijk, hoe je mijn ringen in mijn vingers hebt geperst. Kom je dan van avond, op
de Place Garibaldi?
- Ja. Hoe laat?
- Om zeven uur. Heel ernstig, hoor. Denk er aan, om àcht uur, bouillabaisse.
- Ik zal er zijn.
Weêr handdruk; o God, die vingers doen me zoo een pijn. Zoû André er heusch
komen....?
Ik ben er niet zeker van....
Ik weifel en ik twijfel....
Voor zeven uur ben ik op de place en vind bij den bistro den ouden Leeuw.
- Leeuw, kom eens hier.
Hij komt, onder de arkaden.
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- Leeuw, zeg ik; straks komt André le Pêcheur, denk ik. Dan moet je hem uitdagen.
Hij wordt bleek.
- Waarom? vraagt hij met kelderstem.
Ik fluister hem iets in.
Hij glimlacht.
- Neen! zegt hij ongeloovig.
Ik knik van ja, heusch van ja, hoor.
- Neen, zegt de Leeuw. Dat zal André zich niet laten doen. Als ik hem leg, dan
lèg ik hem ook. Dan ben IK het, die hem leg. Maar ik zal hem niet leggen.... ik ben
slap, ik heb gedronken.
Ik ruik het....
- En ik wil niet met hem worstelen.
- Jawel, Leeuw, zeg ik; je moèt met hem worstelen, als hij straks komt.
- Nou.... zegt de Leeuw, half zat. We zullen wel zien. Ik heb het kostuum laten
halen. Het zit me nauw, maar dat is de mode, zeggen ze.
- Ja, zeg ik, serieus. Nauw is de mode. Maar je moet het nu aandoen en niet naar
‘tante’ brengen.
- Het is al bij ‘tante’, zegt de Leeuw. Heusch, meneer de duc, het was me te veel
naar de mode.
- Nu, dan maar niet aandoen, beste kerel, zeg ik wat treurig en kijk naar zijn kwalijk
riekend bronzen jasje en gelapte broek. Maar worstel nu straks met André. Als je het
doet, dan....
- Wat dan?
- Dan krijg je wat van me.
- Dàn doe ik het!
Het is afgesproken. Wat stinkt de vent naar absinth!
Ik loop wat om, langs de zee, en weêr terug. De avond is gevallen als ik weêr op
de Place Garibaldi kom. Zie, de Lion heeft zijn tapijtje gespreid; hij heeft zelfs een
verlichting van acetyleen, die een vreeslijk luchtje geeft. En hij staat, op zijn tapijtje,
gewichten te heffen. De tors naakt, is hij verjeugdigd. Toch doet hij mij
onweêrgeefbaren weemoed aan. Zijn lichaam - hij heeft alleen een donkere onderbroek
aan - is, hoe gespierd ook, gesloopt, vervallen, met vreemde holtes tusschen de spieren
en zoo grauw bleek mager van tint, als of hij niet genoeg eet,
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en te veel drinkt. Zijn weinige vleesch heeft een tint van absinth, is groen en groezelig
in den heen-en-weêrschijn der lampen. Zijn gezicht heeft iets verwaands, zijn oogen
kijken laatdunkend. Hij heft machinaal zijn gewichten.
Hij heeft mij gezien, en groet mij. Hij poseert nu voor zijn publiek, dat niet groot
is: een paar voyou's, enkele trambeambten, een paar straatjongens.
- Wie onder het ge-eerde publiek wil zich meten met den Lion du Littoral? Wie
den Lion legt, zonder de bij de lutte verboden trucs, ontvangt eén thune (vijf francs).
Wie onder het ge-ëerde publiek....
Ik voel op mijn schouders een zwaar gewicht. Het is bedoeld als
vriendschapsgebaar, want mij omwendende, bons ik tegen André le Pêcheur, die zijn
handen op mij gelegd heeft.
- Je ziet, duc, ik ben gekomen, fluistert André. Eigenlijk vind ik het beroerd wat
je me gevraagd hebt te doen, maar je was zoo drommels kwaad van morgen, dat....
- André, fluister ik; wat kan het je schelen.... hier, op de Place Garibaldi! Doe het
nu, niet waar, doe het in drie minuten; laat hij je even leggen, en dan gaan we de
bouillabaisse eten.
Dat laatste geeft den doorslag.
- Wie onder het ge-ëerde publiek wil zich meten met den Lion? blageert Theofile,
verwaand en laatdunkend....
Maar hij heeft André bespeurd.
Hij wordt bleek....
- Ik! roept André.
Emotie onder het publiek, dat aanzwelt. Het is in eens propvol.
Ik ben den Lion genaderd en fluister hem toe:
- Ik ben overtuigd, dat je André legt.... Je bent ‘en forme’ van avond: ik zie dat
aan je oogen....
Arme, waterige absinth-oogen van den Leeuw!
- Gelooft u, meneer? aarzelt, groenbleek, de Leeuw.
Maar André heeft zijn jasje al uitgetrokken, zijn broek, zijn hemd: hij staat - stel
u gerust! - op een zwart onderbroekje na, zoo als God hem schiep en deed groeien.
Neen.... zoo staat hij niet. André heeft veel aan zichzelven verwerkt. Of liever
verwerken laten. André staat.... niet als een mensch, maar als een kunstvoorwerp.
Want André is geheel-en-al getatoueerd!
André heeft iets van een prentenboek. Onder het publiek zijn
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kreten van pleizier en aardigheid om André uitgestooten. Allen omringen hem om
hem beter te zien.
Het is moeilijk u een katalogus te geven van alles wat op André's forsche
muskulatuur al zoo te zien is. Laat mij het echter beproeven.
André's guitige, een beetje bestiale, maar bruut-mooie kop, - donker haar en vleezig
lacherig gezicht, met lacherige oogen en lachenden mond - staat op een massieven
nek, die breed aflijnt naar kolossale schouders. Zijn vierkante borsten, zijn ijzerharde
bicepskogels, geheel zijn naakte tors, zijn bult-dijen en enorme kuiten zijn éen en al
illustratie, blauw-zwart op zijn jong-roze vleesch. Om zijn hals is getatoueerd een
slang, die als een snoer neêrhangt, staart gekronkeld om kop. Om zijn bovenarmen
slingeren ook twee slangen, als vreemde braceletten. Op zijn borsten zijn twee, ik
zal maar zeggen, pornografische figuurtjes ingeprikt, maar zoo kunstig, dat ze mij
laten denken aan de geheime muzeum-zaal in Napels, met de kleine obscene bronsjes
uit Pompeï. Het is heusch ‘kunst’ en geen pornografie, zoû een aesthetiesch aangelegd
rechter moeten beslissen. Het is alles zoo geestig en fijn geteekend, als ik nooit nog
en nimmer gezien heb. Een vogel vecht met een kreeft. Een kat zet zijn rug op tegen
een hond. Alle kleine vleeschplekjes tusschen de drie slangen en de twee
Pompeïaansche tafereelen zijn ingenomen door keurig bewerkte détails: rozetten en
arabesken. Geheel dat athletenlichaam is éen bezienswaardigheid.
Het publiek heeft André dicht omringd: iedereen wil zien en de vrouwen strijken
met de vingers over de illustraties, om te voelen of het perspectief wel glad is.
- Ja, zegt André: alles is glad, mijn huid is als zij! Strijk maar!
- Vooruit, vooruit! brult het publiek. André le Pêcheur, contra Theophile, le Lion
du Littoral!
Cirkel wordt uitgebreid. In een kist is zaagsel en de beide lutteurs wrijven zich de
handen droog. Zij groeten elkaâr met het professionale gebaar vol waardigheid.
Gladiatoren in een antieke arena.... Maar modern is het schouwspel om hun zwarte
onderbroekjes, en om het publiek, nu kop aan kop.
Een jongentje, dat den Lion bijstaat, gaat rond met een bakje; de sous regenen en
klikklakken neêr.
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Leeuw en André grijpen elkander aan.
Het schijnt of zij elkander aaien.
Maar het is niet aaien, het is weêrzijdsche kracht aanvoelen en schatten.
Ik zie aan des Leeuws oogen.... dat hij er inloopt.
Zij schitteren, des Leeuws wateroogen.... want hij meent, dat André niet zoo
geweldig is als hij wel dacht.
De Leeuw spant zich in; hij wil André afmatten.
In gewicht zullen zij beiden ongeveer het zelfde zijn: 108, 110 kilo.
Daar valt de Leeuw, onder André's pressie, maar hij valt op de knieën.
En blijft als een rots.
Het gaat mij weêr interesseeren, als altijd - tòch weet ik, ditmaal beter dan ooit dat het ‘chiqué’ is; dat André - véel sterker en volhoudender dan den Leeuw - moèt
verliezen, omdat ik het verkies.
Hoe zal het gaan?
Het publiek is eèn spanning, ik ook.
Ik hijg, mijn oogen puilen.
- Vooruit Leeuw! roep ik. Lèg hem! Lèg hem! Hoû je flink!
Het publiek stemt in.
André poogt den Leeuw omver te halen, op den rug....
Hij glimlacht, André: hij gluurt even naar mij.
Ik weet het: hij werkt met halve kracht.
Hij zoû den Leeuw dadelijk hebben, op zijn rug, als hij, André, het verkoos.
Hij werkt en schudt en hijgt....
Mooi zoo: hij truqueert goed....
In het publiek wordt gewed.
Wed maar op, oude jongens, maar weet, dat de duc de Voorzienigheid was!
André doet zelfs de verboden trucs!
Hij strekt zich uit, zwaar op den rug van den Leeuw, en poogt hem zijn armen te
wrikken.
De Leeuw blijft onverwrikbaar.
Men applaudisseert den Leeuw!
Het doet mij pleizier voor hem!
André probeert een cravate; André probeert een ceinture; de Leeuw blijft als een
blok.
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André, schijnbaar razend, ranselt met de zij van de hand op des Leeuws nek.
Publiek brult, jouwt André uit.
Denk aan de bouillabaisse, André!
Plotseling richt de Leeuw zich op de knieën, slaat zijn armen achterom en sluit
zijn handen als een schroef om André's nek. Eén beweging.... hij is òpgestaan, en de
Leeuw slingert geheel André's geïllustreerde muskulatuur over zijn leeuwenhoofd.
Het lichaam van André beschrijft een huiveringwekkenden cirkel en ligt.... op het
tapijtje.
Met beide schouders gedrukt! Hoezee!!
De strijd heeft drie minuten geduurd.
- De Leeuw heeft André gelegd! De Leeuw heeft André gelegd!
Publiek is dol, juicht, schreeuwt....
De sous regenen, klikklakkeren op het bakje van den kleinen jongen.
De Leeuw heeft overwonnen!
Hij drukt André, die is opgestaan, de hand.
De Leeuw glimt van zweet, en straalt van trots, in den glans der acetyleenlamp.
Hij buigt, en groet met de hand, links en rechts.
Een voldoening vonkt in zijn wateroog.
Hij heeft gemeend, dat hij heusch André te sterk is geweest, want, daar is hij zeker
van, André zoû zich nooit laten vinden voor een ‘chiqué’.
De Leeuw weet niet, hoe dol André is op bouillabaisse en kelkjes anisette, vooral
als de duc die betaalt!
- Leeuw, zegt de duc; je bent bewonderenswaardig!!
En de duc schudt des Leeuws klauw.
- Ja meneer, zegt de Leeuw fier; u ziet: héelemaal gedaan is het nog niet met den
Leeuw!
De Leeuw is zoo blij, en de duc is blij!
De worstelaars kleeden zich aan; het publiek verspreidt zich. Vol commentaar.
Nogmaals afscheid van den Leeuw, die verrukt is.
Daar zie ik André, met zijn leuke smoel, knipoogen hier en knipoogen daar, en
onder het nog aanwezig publiek smoezen ze, om mij, en hoor ik waarachtig fluisteren:
- Dat is de duc; die heeft er de hand in!
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- André! sis ik. Ik vermoord je, als je je mond niet houdt....
Ik sleep hem meê, terwijl bewonderaars den Leeuw meêvoeren naar den bistro.
Het jongentje vouwt het tapijtje op; een paar voyou's zeulen des Leeuws gewichten
voor hem in de buvette.
De Leeuw wordt getracteerd: hij is populair!
- Honderd franc moet ik hebben! roept André, goedsmoeds, toch wel joviaal om
de grap!
- Niets anders dan een bouillabaisse krijg je! is het hertogelijk antwoord.
Een half uur later, aan zee, in de Réserve, soupeer ik met André, die guitiger is dan
ooit en zich een bult buldert om dien verwaanden leeuw.
- Wat een vènt! schatert André over de oranje bouillabaisse heen.
- Arme kerel! zeg ik, verteederd.
- Alleen, duc, zegt André; eén ding moet je nog doen??
- En dat is....
- Straks, in den Rocher de Cancale, m i j een kelkje anisette trakteeren en.... Bébert
een brandende punch??
Hij kijkt mij smeekend aan en vouwt guitig zijn pootige klauwen.
Nu.... dàt wil de duc dan wel doen.
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Tropenwee
Door Henri van Booven.
Hoofdstuk VII.1)
II.
De dokter keek even onderzoekend. Toen zeide hij:
‘Ja ik dacht 't wel we zijn zoo ver, ik kan 't misschien stuiten, maar hij moet nu
toch zoo gauw mogelijk naar de kust, 't is 't begin van dysenterie, hoe eerder hoe
beter hier vandaan.’
De inspecteur vloekte: ‘Dat is nou verdomd de vijfde binnen een maand waar we
geen bliksem aan hebben, drie dooien, en twee ziek naar huis terug.’
De witte, achterover in zijn bed, terwijl telkens de krampen hem den adem benamen
en hem van pijn deden verstijven, zag hoe het gezicht van den inspecteur bleek werd
van nijd terwijl hij woedend vervolgde:
‘Als 't dan toch moet, dan maar zoo gauw mogelijk. Morgen komt de Lulanga
over, en tegen drie uur kan hij doorgaan. Ik zal Boers in Kinchassa een boodschap
zenden, dat hij hem maar dadelijk in een draagmat doorstuurt naar den stationschef
in 'N Dolo, de trein neemt hem overmorgen vroeg mee naar 'N Tumba, en binnen
een paar weken kan hij in Banana zijn. En... Eh... Hij kan toch vervoerd worden?’
‘Ja,’ antwoordde de dokter, ‘voorzichtig, maar zorg vooral dat hij 's nachts
behoorlijk rusten kan. Is die stationschef in 'N Dolo nog al ingericht?’

1) In de 2e vermeerderde en complete uitgaaf van de Maatschappij voor Goede en Goedkoope
Lectuur te Amsterdam.
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‘Ik weet niet beter dan ja!’ antwoordde de inspecteur nijdig, en terwijl hij met snelle
stappen de deur uitging, liep hij den dokter bijna omver.
De witte zag den inspecteur niet meer terug.
Den volgenden middag was hij Stanley Pool overgestoken. De dokter had hem
opium ingegeven, en de krampen waren niet meer teruggekomen.
Maar hij was niet in staat om te loopen, zijne beenen waren nog zoo goed als
verlamd, en hoewel de koorts nu al enkele dagen was weggebleven, voelde hij zich
hopeloos verzwakt. Het scheen hem toe, dat hij voor langen tijd tot niets meer in
staat zou zijn, tot welke bezigheid ook. Zijn krachtig gestel geleek in die lange dagen
van altijd nieuwe ziekte volmaakt vernietigd.
Dikwijls steeg een stille droefenis en een wanhoop om dit alles, en tranen kwamen
hem in de oogen zonder dat hij de kracht had dit tegen te gaan.
Onder de verandah van de factorij te Kinchassa wachtte hij nu op de dragers, die
hem in de draagmat naar 'N Dolo zouden brengen en die ook zijn bagage mee zouden
nemen.
Op den weg bij zijne koffers zag hij Boers staan, uitkijkend of de zwarten nog niet
kwamen opdagen.
‘'t Is zoowat een uur loopen naar 'N Dolo, zeide Boers toen hij weer naar de factorij
toe kwam, 't is nu half vijf, je kunt dus nog net voor 't donker bij den stationschef
komen. Daar zijn de kerels.’
De witte ontwaarde een achttal stevige negers, waarvan er twee hem voorzichtig
uit zijn stoel optilden en hem in de draagmat schikten, die twee anderen aan een dik
stuk bamboe op hunne schouders droegen.
Toen de zwarten hem in de draagmat neerlegden, had hij een gewaarwording alsof
hij ging bezwijmen. Hij voelde het bloed uit zijn hersens wegtrekken, en een grijze
nevel doemde om hem aan, terwijl een rilling door hem voer.
Hij sloot de oogen en hij zag niet, dat de negers zijn bagage opnamen en ook
hoorde hij niet dat Boers afscheid van hem nam.
Half bewusteloos wist hij toch dat hij gedragen werd en dat de late zon hem warm
bescheen.
Hij bleef met gesloten oogen liggen, toen hij heel langzaam zijne krachten voelde
terug komen. Zoo lag hij geruimen tijd
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luisterend naar de geluiden van den laten middag en naar het droeve maatgezang van
de dragers.
Ver rees en daalde de bodem aan beide zijden van den langen, dorren weg waarop
zij voortgingen. Het begon avond te worden, maar de hitte minderde niet.
In het Westen lagen de mamelons groenbegroeid, vlak daarboven de dalende
purperen zon.
Van grijs wit begon de wolkelooze lucht nu blauw te kleuren, in de moerassen
vingen meerdere vorschen aan te kwaken, om de lage gewassen, hier en daar in de
vlakte verspreid, wemelden de tierende muskieten, zwaar leefde de stilte van gloeiende
rusteloosheid.
Soms verwisselden de dragers van plaats, de achtersten gingen dan voor loopen
en de voorsten achter of er kwamen anderen die gerust hadden.
Dwars door de hellende vlakte kronkelde het snelle riviertje, dat den smallen weg
ging kruisen. Het schoot uit een donker, dicht bosch heel in de verte. Al geruimen
tijd waren de negers voorbij de plek waar de spoorbaan naar 'N Dolo naast den
smallen weg lei.
Over het riviertje was een stalen brug gebouwd alleen voor de treinen; ter zijde
van iedere rail een smalle ruimte voor voetgangers; maar verder was het een ijl
geraamte van dunne ijzeren staven, waar tusschendoor, onder het vuilokere water
dreigde.
Bij de brug bleven de dragers staan en het krakende geluid van hunne stemmen
klonk in de stilte. Dan, voorzichtig, begonnen zij hun gang op het gevaarlijke, smalle
pad naast de rail. Maar toen de voorste neger drie treden op de brug had gezet, klonk
weer zijn krakerig en sissend orgaan, en hij ging niet verder. De achterste duwde
even op, maar de voorste waarschuwde driftig woest.
Nu stonden zij besluiteloos. Weer sisten en gorgelden de stemmen der andere
zwarten, zij stompten met de vuisten inde lucht, terwijl zij hunne woorden erger door
elkander smeten, hunne oogen rolden, hunne pezige lijven schokten en glommen en
hunne armen schudden zij telkens.
Toen keek het grauwe gezicht van den witte tusschen de gordijnen van de draagmat
uit.
De zwarten zwegen, bleven eerst toekijken, maar hielpen dan
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den witte uit de mat. Hij was lang, breed en blond, maar mager en wat voorover
gebukt, een doodzieke. Zijn blauwe oogen staarden hopeloos naar de verre mamelons
en naar de dalende zon.
Langzaam, moeilijk ging hij over het smalle pad naast de rail, het witte flanel in
plooien om het hooge lijf.
De negers volgden en nu en dan kraakten en sisten hunne stemmen.
Aan de overzijde legden zij den witte voorzichtig in de mat, zij namen de vrachten
weder op hunne harde, kaalgeschoren koppen of op hunne schouders, dan ging het
verder den weg uit naar de mamelons, en als een vreemde geur hing het eentonige,
klagende gezang.
Tegen zonsondergang geraakten zij bij het kleine station van 'N Dolo.
Eenzaam stond het witte gebouwtje aan een verwijding van den weg, grauwe
hutten lagen er hier en daar rond om.
Uit een er van steeg blauwe rook recht de lucht in. Geluiden dwaalden uit dat
huisje aan.
De ruischende stilte van den rooden avond dreigde als een zee.
De witte schoof uit de draagmat, liet de koffers op den weg neerzetten voor het
gebouwtje en zond de dragers weg; één bleef.
Heel moeilijk liep de witte naar het station en ging er binnen. Daar vond hij bij
een negerin aan een gedekte tafel zittend, den chef, die dronken was en zeide niets
van zijn komst te weten. De witte kon als hij wilde slapen in de loods tegenover het
station, de beschonken man gaf hem na eenig zoeken den sleutel. Toen de witte weer
buiten kwam, was het al bijna donker, de sterren begonnen aan te lichten. De vorschen
kwaakten heftiger en de muskieten tierden hooger, venijniger geruchtjes.
Met den zwarte ging de witte nu naar de houten loods tegenover het station, en
het geluid van het roestige slot knarste den avond in.
De witte ging binnen.
De zwarte haalde de koffers en bracht ze in het getimmerte.
Op de verandah van het station kwam de dronken chef nog even te staan, hij
schreeuwde een paar woorden naar den zwarte en maakte een enkel loom gebaar met
zijn arm naar het loodsje.
Langzaam vervaagde de gestalte van den zwarte nu langs het
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station in de schemering, en machtig dreigend, ruischte over de dingen de
dompig-heete tropennacht.
In het houten kamertje drukte nog de hitte van den dag.
De witte had een kaars aangestoken en op een van de koffers gezet.
Op den houten vloer stond een soort rustbed, het eenige meubel.
Hij blies de kaars uit en ging gekleed op het rustbed liggen.
De koorts brandde hem het leven uit, het bloed meende hij vuur in zich, zijn hoofd
scheen te schroeien, het bonsde in zijn hersens rond.
Om zijn lijf kwamen nu de muskieten te weenen. Daar waren er heel veel in het
kamertje en hij hoorde hun treiterfijn geluid.
Venijnig-voorzichtig, zetten zij zich op het heete koortsvleesch van den witte en
begonnen hun gruwelijk gesar.
Al de ellenden van zijn lange reis kwamen den witte nu in de herinnering te staan,
en het doemde op als een akelige nachtmerrie, de koortsen, dysenterie, de genezing
en nu weer de koortsen.
Terwijl in vernietigenden brand zijn lichaam langzaam ging bezwijmen, lag hij
op den buik, de armen onder zijn hoofd, en de muskieten altijd door weenden en
treiterden om hoofd, nek en handen.
Dan scheen traag heel het hopelooze van zijn zware krankte weg te soezelen in
de schroeierige, donkere verlatenheid van het kamertje en het was hem, als werd met
lange teugen het leven weggezogen.
Buiten hing de tropennacht suizend te droomen.
Er was op de deur gebonsd en drie mannen traden binnen; een droeg een lantaarn.
‘Wij hebben van je gehoord; zeide er een. Wij komen je helpen. Heb je geen water?
Thee? En kinine?’
De witte schudde het hoofd en staarde in het licht.
‘Je hebt zwaar de koorts,’ zeide er een, die zijn pols gegrepen had. ‘Ik zal thee
voor je halen en een paar jongens om bij je te waken. Moet je morgen mee met den
trein? Wij zullen je bijtijds wekken. Een schandaal van je huis om je hier als een
beest te laten liggen. Ploerten zijn het, die lui van je huis. En je chef uit Brazzaville,
die handige schooier, dát is de ergste.’
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‘'t Is een schoft,’ zei er een ander; ‘een verdoemde schurk,’ zei nummer een,
‘vermoorden zouden ze je.’
Een van de mannen ging dan heen en de anderen stonden rond de rustbank den
witte te vragen.
Nu kwam de man die weggegaan was terug met twee jonge zwarten, die dekens
en kussens en een muskietennet droegen.
De man zelf hield thee en kinine.
‘Zweet nou maar goed en probeer te slapen; de jongens blijven hier, ze zullen
helpen als je wat noodig hebt. Slaap maar gerust door, we zullen je wekken voor den
trein morgen vroeg.’
Zij sloten het muskietengordijn en gingen stil het kamertje uit.
De witte lag een tijdlang in de spikkelende, wippende kaarsevlammen te staren;
soms vlogen muggen in het vuur en knetterde het even kleintjes.
De jongens hadden eerst stil gezeten, poesstil loerend naar den halfdooien witte
achter z'n dun gordijn, maar daarna wikkelden zij zich in hunne panos en strekten
zich op den planken vloer. Telkens als een muskiet hun ergens stak, sloegen zij nijdig
gauw met de platte hand op die plaats, en het kletsen op het glimzwarte vleesch was
het eenige geluid, dat soms in het kamertje kwam. Traag, loom kropen de uren om.
De witte voelde nu het zweet uitbreken en zijn koorts minder worden, het was
hem als wilde de slaap komen. Hij legde zich op den rug en besefte stil aan niet meer.
Hij lag dan in vervlogen dagen te leven.
....Het was in den winter. Hij reed schaatsen op het ijs met Else; zij waren nog
kinderen. Else's goudig glinsterende haren hingen los, alleen maar met een zwarte
strik onderaan vast. Zij reden al maar door op een lange baan, al maar door.
De witte winter was koning in de velden, en heel diep weg lag de besneeuwde
stad, stil, wit.
Hij doorleefde weer de dagen in de stad kort voor zijn reis, het was toen herfst.
De oude boomen droegen goud, in den namiddag gleed bedroefde schijn van
najaarszon over de vele menschen in de straten. De druk van nieuwe, komende dagen
waarde droefgeestig om. Vaag kwam weer de herinnering aan de oude begeerte om
verre streken te zien en hij zag de Léopoldville, eeuwig eenzaam op het eindelooze,
zonhelle water, de machines stampten rusteloos.
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Opeens werd hij wakker. Zijn lijf klam van zweet. Een beklemmende kramp in de
ingewanden, die hem den adem benam, bijkans deed stikken, trok zijne leden door,
angst doorschokte zijn wezen. Weer was het dysenterie.
Hij moest er uit.
De zwarten schoten aan en hielpen hem de houten trap af naar buiten. De pijnen
sneden met fel geweld, het was of hij gewurgd werd, zijn bloed scheen weg te vloeien
en een weeë zwakte kwam in hem rond te waren.
Toen de pijnen een oogenblik minder folterden sukkelde hij huiverend naar binnen.
Maar nauw was het zweet opnieuw uitgebroken, of de pijnen kwamen terug en
weer moesten de zwarten hem ondersteunend naar buiten helpen.
Vele malen al was het zoo gegaan.
Buiten was de lucht bewolkt geraakt, de warmte hing als onder nauwe, lage ruimte.
In het Noorden gromde een tornado.
De donder dreunde aan de kimmen, vuur gloeide daar, het droge gras van de vlakte
stond in brand.
Van verre kwam de donder nu breeder op.
Lang duurde de brand niet, want de regen doofde het vuur.
Groote regendruppels begonnen kletterend te vallen en het ontzaglijke hemelgeluid
schoof nader aan. Plotseling ploften waterstroomen druischend neer.
Maar telkens, moest de witte naar buiten.
Ruwe windstooten begonnen aan het loodsje te rukken, zoodat het kraakte en trilde
op den doorweekten grond.
Nu barstte de tornado in allergrootste geweldigheid uit, de regen daverde in gudsen
omlaag en blauwwit lichtte het water van altijd nieuwe bliksems, de knetterende
donders beukten over de vlakte.
Nog folterden den witte de krampen en keer op keer droegen de negerknapen hem
in den regen.
Dáár in de plassen, terwijl het lauwe water neerstriemde op zijn zweetend lijf
moest hij blijven. Geen vijf schreden ver kon hij den grond zien in den gloed van de
bliksems. De regen hing overal om, een blauw-zilvere, schitterende mist, en donder
op donder bonsde neer.
Soms dacht hij dat hij achterover ging vallen, en er kwamen

Groot Nederland. Jaargang 8

722
akelige oogenblikken, waarin het hem was als ging de bodem hem inzuigen; maar
dan strompelde hij steunend terug naar het trapje voor de deur en uitgeput kroop hij
naar het rustbed.
Als dan seconden achtereen bliksem na bliksem het kamertje heller belichtten den
klare dag en de donders het gebouwtje schenen te gaan indrukken, vingen de
negerknapen aan zacht, eentonig te fluiten; naar hun bijgeloof. Want, meenen de
negers, fluiten leidt het weerlicht af.
Uren lang beukte de tornado de dreunende vlakte en smakten de gudsen regen
neer.
De witte had zich dan voor de laatste maal op de rustbank gesleurd, want hij voelde
zijne beenen en ook zijn gansche langgemartelde lijf verstijven, terwijl de gedachte
rees aan den dood die nu niet meer veraf kon zijn. Maar hij was niet angstig, zoo
min als hij angstig geweest was toen hij buiten wijlde in den tornado. In diepe verte
als opwellend uit afgronden, hoorde hij nog het geluid van het onweder, maar dan
zonk bewusteloosheid over hem.
Zijn laatste gewaarwording was er een van lust.
Hij dacht nog een maal, dat het goed en heel niet schriklijk is, in ellende en
eenzaamheid te sterven.
Lange, schitterend roode strepen dekten nog den zonsopgang, maar het daagde snel
over de vlakte.
Boven de mamelons in het Oosten gloeide dan ineens een brokje zon, purper en
scherp rond, boven de gloeiend roode strepen der laag aan de kim liggende wolken.
Bij het station stonden een paar hooge tulpenboomen, daarachter week de vlakte
naar het bosch toe en het riviertje deelde de vlakte.
Overal rond lagen groote, effen waterplassen. Het houten gebouwtje van het station
was van water omgeven en ook rond het station en langs de rails blonken de plassen.
Frissche geuren van bloemen dwaalden over de vlakte nabij.
Het was nu geheel dag geworden en er kwam wat leven rond de hutten. Op den
drempel van de deur voor het loodsje zat de witte en staarde in de rijzende zon. Hij
voelde geen koorts meer, hij had enkele uren geslapen en ondanks zijn uitputting
kon hij weer staan en zich bewegen.
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De negerjongens droegen de koffers over de plassen en zetten ze op de verandah
rond het station. Daar kwamen op eenmaal drie mannen te voorschijn. Ze wenkten
den witte te komen, maar ziende dat hij zich bijna niet roeren kon, waadden zij door
de plassen naar hem toe en hielpen hem door het water. Op de verandah gaven zij
hem een rieten armstoel. Zij zeiden dat de trein spoedig zou komen en vraagden hem
dan of de thee en de kinine goed hadden gedaan. Toen de witte hen bedankt had
begonnen zij over den tornado wat te spreken.
Een van hen werd opgebeld door de telefoon, een ander kwam met een kop cacao,
wat ham in blik en wat brood aandragen. Hij pakte het blikje en het brood in papier
en gaf het den witte in de handen die er als verdwaasd mee bleef zitten.
Langzaam dronk hij toen de chocolade, antwoordend de mannen met matte
woorden.
Heel in de verte gilde de fluit van het treintje.
Zoetjes kwam het in de vlakte aanzeulen, uitpuffend witten en zwarten rook.
Knarsend remde het stil voor het station.
De witte zag toe, hoe z'n bagage werd ingeladen, en de mannen tilden hem in een
van de open wagonnetjes die allen leeg waren.
De zon was nu recht in den witblauwen hemel opgegaan en ving aan te branden.
Het treintje geraakte te bewegen, het locomotiefje gilde.
De drie mannen op de verandah wuifden en riepen goede reis na.
Heel alleen zat de witte in den open wagen, versuft, bewegingloos en als verlamd.
Zijn magere, witte handen hingen slap langs de stoelleuningen; zijne oogen lagen
diep weggezonken en tuurden droef over de vlakte.
Een oogenblik kwam er wat leven in zijn wezen, hij rechtte zich even uit zijn
verkreukte houding, strekte moeilijk de beenen, schoof zijne handen in de jaszakken
en nam er een schrijfboekje uit.
Hij bladerde er wat in, maakte een paar aanteekeningen en stak het weer weg.
Het treintje knarste voort en geraakte in het bosch.
Hij mijmerde over zijn treinreis opweg naar de binnenlanden. Hij was thans de
sterke man van toen niet meer, maar een krachtelooze, een wrak, een vernietigde.
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Hij wachtte angstig af tot de krampen terug zouden komen.
De uren vergingen, de trein kronkelde weer knarsend langs de woeste berggezichten
en de pijnen bleven weg.
Hij strekte nog eens zijn beenen op de zitplaats tegenover hem en leunde achterover.
Zoo bleef hij heel de lange reis, meestal met gesloten oogen liggen, totdat het treintje
in het duister 'N Tumba bereikte.
De ontvangst op de Hollandsche factorij daar, was even vriendschappelijk als op
de heenreis. Na het avondmaal voelde hij zich niet zoo zwak meer.
Voor de eerste maal na weken sliep hij in het rustige, moeraslooze 'N Tumba
ongestoord een ganschen nacht.
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Nederlandse literatuurgeschiedenis
Door R.A. Kollewijn.
G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, V (Groningen,
Wolters, 1910).
Dr. Jan te Winkel, De Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde,
III (Haarlem, Erven F. Bohn, 1910).
Het 5e deel van Kalff behandelt het Proza en het Drama van de 17e eeuw, benevens
de werken van de twee eerste letterkundige geslachten uit de 18e1).
Na een Inleiding die er o.a. op wijst, dat wie in de 17e eeuw ‘de schoonheid
liefhad.... doorgaans de poëzie als uitingsmiddel (koos),’ (zodat het proza natuurlik
van ondergeschikt belang moest worden geacht), bespreekt de auteur allereerst op
onderhoudende manier de zeevaart-dagboeken en reisverhalen tot omstreeks 16502).
De kunstvaardigheid waarmee die geschriften te boek zijn gesteld, is gering; maar
door hun frisheid, natuurlikheid en naïveteit hebben ze grote bekoorlikheid3).
Dan volgen de pamfletten en 't geestelik proza: bijbelvertaling (de Staten-bijbel)
en preken.

1) Het krijgen van een overzicht door een blik op de Inhoud wordt bemoeilikt door het verkeerd
in- en uitspringen van sommige regels.
2) In tegenstelling met poëzie en drama die over vier geslachten worden verdeeld, is het proza
in twee delen gesplitst: proza van de eerste en proza van de laatste helft van de 17e eeuw.
3) En blijkbaar streelden ze de nationale trots.
Niet onaaardig blijkt dit uit de verklaring van J. de Brune de Jonge, waarom hij niet aan 't
bestaan van Pygmeeën gelooft; nl.: ‘Om dat er nu niet een oort ter weerelt is, 't geen de
vroetheit onzer landgenoten niet doorsnuffelt heeft, die nochtans nimmer zoo ietwes noch
gehoort noch gezien hebben (Wetsteen der Vernuften, II, 38).
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Als prozaist van betekenis valt te roemen Joan de Brune, de pittige en geestige
schrijver van het Banket-werk van Goede Gedagten; een kunstenaar die door Kalff
dichter dan één van zijn tijdgenoten bij P.C. Hooft wordt gerangschikt.
In de tweede helft van de 17e eeuw treden het meest op de voorgrond Gerard
Brandt (een verslapte Hooft) en de auteur van de Wetsteen der Vernuften, Jan de
Brune de Jonge, die hier evenwel wat tè zeer in de schaduw geplaatst wordt van zijn
oom en naamgenoot.
Verder worden in dit hoofdstuk behandeld vertalingen van buitenlands proza; en
ook navolgingen, zoals een aantal Arcadia's en de beide romans van Nicolaas
Heinsius: De Vermakelijke Avanturier en Don Clarazel de Gontarnos.
Na het proza het drama. Natuurlik weer met uitzondering van de in een vorig deel
behandelde stukken.
Een Inleiding gaat ook hier vooraf. Er wordt o.a. in gehandeld over de invloed
van de klassieke (en frans-klassieke) tragedie en over die van het spaanse en engelse
nationale toneel.
‘Het klassieke drama geeft het leven gestyliseerd; wij verkeeren er onder hoogere
wezens of voorname personages: goden, heroën, vorsten; in paleizen of hoven....
Voor het komische is er weinig of geen plaats. In bouw en samenstel wordt gestreefd
naar harmonie; de eenheid van handeling, tijd en plaats wordt er.... doorgaans
geëerbiedigd.’
‘Het nationale drama van Engelschen en Spanjaarden - hoe verschillend ook weer
onderling - naar den geest verwant met ons middeleeuwsch drama, gaf het leven in
zijn tegenstellingen: hoog en laag, heilige en booswicht, edelen en dorpers; het lagere
leven handhaaft zich hier tegenover het hoogere; wij zien het tragische afgewisseld
door.... het komische. Onder den invloed van de kunst der Oudheid was ook hier een
streven naar regelmaat ontstaan, zichtbaar vooral in de verdeeling in vier of vijf
bedrijven en de doorloopende eenheid van versmaat; om eenheid van tijd en plaats
bekommerden de auteurs zich niet, al namen zij de eenheid van handeling, de
gewichtigste der drie, doorgaans wel in acht.’
Een onderzoek naar het verschil in betekenis van de termen treurspel en
tragi-komedie (in de 17e eeuw) brengt Kalff er toe,
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aan te nemen dat het minder gelegen is in het treurige of gelukkige van de afloop,
als wel in het feit dat in de tragi-komedie komiese rollen voorkomen, vervuld door
personen uit lagere stand.
Dan trekken de schrijvers van ernstige drama's - gesplitst in eerste, tweede, derde
en vierde geslacht - ons voorbij. Zij brengen aan kunst niet veel mee. Maar de besten
ontbreken; ze zijn reeds in 't vorige deel besproken.
Het komiese drama (voor zover 't ter behandeling overgebleven is), kan op een
groter aantal stukken van enige betekenis bogen. Daar zijn de blijspelen en kluchten
van Biestkens en W.D. Hooft; van Bormeester en van Arp; van Paffenrode en Isaac
Vos; daar is de terecht beroemde Jan Klaasz-trilogie van Asselijn; daar is het werk
van Bernagie. Duidelik blijkt dat in die komiese drama's een pit en een volkskracht
schuilen, waarbij het slappe ernstige toneel het helemaal aflegt.
In 't begin van de 17e eeuw gebruikte men voor klucht en blijspel het maatloze
vers (is maatarme niet juister?). Daarnaast bedient men zich van de Alexandrijn. In
de 2e helft van de eeuw ziet men bij 't blijspel, vooral ook onder Molières invloed,
een streven naar groter regelmaat opkomen. Het maatarme vers blijft beperkt tot de
klucht en hóórt daar bij voor 't gevoel van het grote publiek.
Er bruist ècht leven in veel van die kluchten. Kalff roemt ‘vooral in de détails,
goed of voortreffelijk literair of dramatisch werk’; aardige, levendige dialoog; gezonde
luim, ‘al is zij doorgaans wat grof.’ ‘Hoe weten de schrijvers ons onder de bekoring
te brengen van de pittige kleurige volkstaal in haar beeldrijkheid en haar pakkende
uitdrukkingen!’
Op het overzicht van 't komiese drama volgt een hoofdstuk over ‘Vaste komische
Personages.’ Eerst passeren de revue de overspelige vrouw, de pantoffelheld, de
feeks, de dronkaard, die allen ook reeds in de middeleeuwse klucht worden
aangetroffen. Daar komen dan bij: krompratende Brabanders en buitenlanders (moffen
vooral), de snoevende soldaat, de geleerde dokter, de harlekijn enz.
Dan wordt behandeld: ‘Het zedelijk gehalte van Klucht en Blijspel’ (dat vooral in
't begin van de eeuw niet groot kan worden genoemd, maar waarvan het peil allengs
stijgt) en daarna
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‘Het Tooneel, de Opvoering, het Schouwburg-publiek, de Tooneelspelers.’ Hoeveel
interessants hier voor dit deel van onze toneelgeschiedenis is bijeengebracht, er blijft,
Kalff erkent het volmondig, nog veel te doen. Hoogst wenselik is het ‘de
onderscheiden stukken te bestudeeren, wat den gang der opvoering betreft, in verband
met hetgeen wij nu weten van de tooneelinrichting. Eerst langs dien weg kunnen wij
een helderder voorstelling verkrijgen van de inrichting der tooneelen van 't Wit
Lavendel, de Egelantier en den Schouwburg van 1638. Bij elk bedrijf en elk tooneel
moet men zich de vraag stellen: waar werd het gespeeld? bij open of gesloten gordijn?
op de galerij of beneden? Hoe staat het met het verschijnsel der ““Reimbrechung””
in het ernstig en het komisch drama? Hoe met de opening van het stuk (voorspel of
proloog?).... Van de gezamenlijke tooneelaanwijzingen is vermoedelijk nog meer
partij te trekken dan tot dusver is geschied.’
Uit een hoofdstuk over Poëtiek, Literatuur-historie enz. blijkt dat de naam van Gerard
Brandt wel zowat de enige 17e eeuwse is die in verband met de geschiedschrijving
van onze letterkunde verdient genoemd te worden.
Nu volgen nog een vijftigtal bladzijden over de niet bijster belangrijke zuidnederlandse
literatuur (natuurlik komt de toneelschrijver Willem Ogier hier ter sprake) en wij
zijn tot de 18e eeuw genaderd, waarvan de twee eerste geslachten nog in Kalff's Ve
deel behandeld worden. Eerst weer de Inleiding: de algemene achteruitgang op
stoffelik en zedelik gebied, de vermindering van levensmoed en levenslust, de
overdreven weelde van enkelen, de dwaze verzamelzucht enz. worden geschetst.
Vervolgens krijgen wij 't éérste geslacht, waarvan niet meer dan drie mannen van
betekenis naar voren treden: Poot, Langendijk en van Effen: Poot, de dichter van
liederen ‘zooals zij sinds de Duytse Lier niet meer waren gehoord;’ Langendijk, de
klucht- en blijspeldichter die ‘in genialiteit en rijkdom van aanleg (wel) de mindere
(was) van Bredero en Asselijn,’ maar die, onder meer, gevoel had voor de eisen van
het toneel, voor dramatiese techniek; en van Effen, de literaire journalist, de
volksopvoeder met zijn grote kennis en helder verstand.
De oogst, door 't eerste geslacht geleverd, is niet groot. Die
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van 't tweede nog kleiner. Alleen de van Harens, Willem het meest, steken uit boven
't middelmatige.
Het 18e-eeuwse drama staat onder de invloed van 't franse toneel; zo de stukken
van Balthasar Huydecoper: Achilles en Arzaces. Zo ook verschillende kluchten en
blijspelen van Langendijk.
De tegenstelling, zegt Kalff, tussen het leven en de literatuur bij òns van ongeveer
1660 tot 1760, en in Engeland, Frankrijk en Duitsland, is wèl heel groot. Maar
langzamerhand komen er tekenen van herleving. 't Gevoel wordt zachter, de natuur
‘herneemt haar rechten op de cultuur.’ Men komt vrijer te staan tegenover de klassieke
oudheid, de belangstelling in het volksverleden wordt groter. Engelse en duitse
literaire werken vinden hier lezers en bewonderaars, over poëzie en kritiek worden
juister denkbeelden verspreid. Nog is er geen sprake van een ‘jòng Holland dat nieuwe
wegen baant,’ maar langzaam-aan komen we toch op een beter pad.
Daarvan zal 't VIe deel meer vertellen.
Over 't geheel handhaaft het laatstverschenen deel van Kalff's Geschiedenis der
Nederlandsche Letterkunde zich op de - niet geringe - hoogte van de vorige. Dezelfde
helderheid, dezelfde zekerheid. Met smaak en takt is uit de overvloedige en veelal
vrij onverkwikkelike stof het belangrijke en typiese opgenomen en in het juiste
verband gesteld. Daardoor krijgt men niet enkel een overzicht, maar ook inzicht.
Het bezwaar tegen de samenstelling waar ik op wees in een vorig artikel
(Groot-Nederland 1909, I, 689) doet zich naar het mij voorkomt niet minder sterk
gevoelen in 't Ve dan in 't IVe deel.
Het 17e-eeuwse proza wordt in V behandeld - met uitzondering van het proza van
Hooft en Vondel - maar hoe bezwaarlik kan Hooft vooral hier gemist!
Het ‘ernstig drama’ in dit deel geeft eigenlik alleen ‘een aanvulling van (het)
vroeger gegeven overzicht der tooneelwerken van Heynsz, Kolm en De Koningh,
Rodenburg en Coster, Breero en Starter, Hooft en Vondel.’ Ook hier uit elkaar
gescheurd wat een geheel moest zijn.
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Bij het komies drama worden niet of terloops vermeld: Breero, Coster, Starter, Hooft
en Huygens, die in deel IV zijn besproken.
Ik vind het te betreuren dat Kalff de verzoeking om verschillende hoofdpersonen
uit onze letterkunde in doorlopende hoofdstukken te behandelen, niet kon weerstaan.
Wie geschiedenis schrijft heeft in de eerste plaats rekening te houden met
chronologiese volgorde. Wie die volgorde verbreekt om 't leven van voorname
personen niet uit het verband te rukken, maakt een grótere fout ten einde een kleinere
te vermijden.
Wanneer men b.v. bij Kalff leest van 't toneel omstreeks 1660, kan men zich niet
dan met moeite voorstellen dat Vondel (die 'n vierhonderd bladzijden vroeger
besproken is in een vorig deel) in het genoemde jaar zijn Adam in Ballingschap en
zijn Noah nog moet schrijven....
Dat men 't niet altijd eens zal zijn met wat in een boek van bijna 600 pagina's wordt
gezegd, spreekt wel van zelf. En ook dat de een hier, de ander daar, wel een aanvulling
wensen zou. Zo iets ligt voor de hand en 't kan niet anders. Wanneer ik hier een paar
opmerkingen over punten van ondergeschikt belang laat volgen, worden dan ook
geen aanmerkingen bedoeld.
Waar Kalff het heeft over dialekt-pratende provincialen en kromsprekende Duitsers,
Walen, Fransen, Engelsen, die vooral in 't laatst van de 17e eeuw veelvuldig in de
kluchten optraden, had hij kunnen verwijzen naar het duitse blijspel van toen en
vroeger; dialekt vinden we al in stukken van Hertog Heinrich Julius van Brunswijk
(omstreeks 1600) en verschillende van zijn tijdgenoten. In de Horribilicribrifax van
Gryphius wordt in niet minder dan zes vreemde talen gesproken (o.a. in 't Hollands).
Weinig logies schijnt mij op blz. 153 de volgende uiteenzetting: ‘Het blijspel,
grooter van omvang dan de klucht, eischte meer kunst van verdeeling, opzet en bouw;
het streven naar harmonie der deelen vorderde meer regelmaat van verzen1). Hooft
herschiep in zijn Warenar Plautus' Aulularia tot een nationaal blijspel; de vijf
bedrijven nam hij van Plautus over, doch hij behield het maatlooze rederijkersvers.’1)
Dat de zeventiende-eeuwse akteurs niet altijd heel rolvast waren

1) Ik kursiveer.
1) Ik kursiveer.
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en nogal eens bleven steken, vermoedt Kalff, omdat ‘zij dezen toestand met een
afzonderlijk woord Varken schijnen aangeduid te hebben.’ In de (vertaalde) klucht
van Pyramus en Thisbe toch (door A. Leeuw) zegt de Voorredenaar, die een deel
van zijn rol is vergeten:
‘O by gansch bloemerherten! is my dan al den Hoy zo schelmachtig ontzwiert?
Nu, dat is het eerste Varken.’
Aan dit ‘varken’ mag niet veel bewijskracht toegekend. In 't oorspronkelike (de
Peter Squentz van Andreas Gryphius) lezen wij: ‘Je du diebischer Kopff! Hast du
den Dreck denn gar müssen vergessen? Nun das ist die erste Sau.’ De betekenis van
Sau is hier ‘Fehler, Versehn.’1) Leeuw die het waarschijnlik alleen in de betekenis
zeug kende, maakte er ‘varken’ van.
Wanneer Kalff meedeelt dat gedurende de gansche 17e eeuw de poëtiek (der
klassieken) naast de literatuur gaat als leidsvrouw of er tegenover staat als wetgeefster,
had toch ook wel gewezen mogen zijn op een uitspraak als deze van J. de Brune de
Jonge: ‘wilt (iemand) de konstregelen op het naaupuntigste gae slaan, het leetwezen,
van er bekait uit te komen, zal maar de vrucht van zijn anxtvallighe neersticheid
wezen.’2)
Met zijn Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde is prof. J. te Winkel nu
al verder gekomen dan Kalff met zijn Geschiedenis. En natuurlik worden wij tot een
vergelijking tussen beide werken als gedwongen.
Er is veel verschil. Héél veel. Soms schijnt het of men boeken leest over verwante,
ja, maar toch verschillende onderwerpen, en wekt het haast iets als verwondering,
wanneer men dezelfde personen ontmoet, dezelfde werken besproken vindt.
Over 't algemeen geeft te Winkel veel meer biezonderheden, veel meer (soms
peuterig, maar toch met liefde behandeld) detailwerk.
Bij Kalff is er meer tekening in 't geheel: forse lijnen; helder verlichte plekken,
donkere schaduwen ook, waarin weinig valt te onderscheiden.

1) Zie de grotere duitse woordeboeken; b.v. het Handwörterbuch van Dr. Daniel Sanders i.v.
Sau.
2) Wetsteen der Vernuften (1658) I blz. 121.
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Bij te Winkel veel minder kleurverschil, veel minder perspektief. Voor hèm is alles,
wanneer hij 't van nabij bekijkt, belangrijk. We zullen straks zien hoe hij hoofdstukken
wijdt aan personen, nauweliks door Kalff vermeld.
Het komt mij voor dat wij zodoende bij te Winkel minder 'n duidelike blik kunnen
slaan op 't geheel, minder de ‘ontwikkelingsgang’ kunnen volgen. Wij krijgen bij
hem meer overbodigs te lezen, worden herhaaldelik beziggehouden met onbeduidende
auteurs en onbetekenende geschriften, Maar 't zou onbillik zijn hier niet aan toe te
voegen dat hij niet zelden dieper dan Kalff in de stof dóórdringt, en zeker vaster
grond onder de voeten geeft aan wie omtrent 'n bepaald persoon, 'n boek of 'n feit
wil worden ingelicht.
Hoe jammer toch dat de noten ontbreken! Zeker, ook nu biedt te Winkel een werk
aan, dat door zijn grote geleerdheid, zijn schat van welonderzochte biezonderheden
hoogst ongaarne zou worden gemist.... met noten (literatuur-opgaven) zou het
onmisbaar zijn voor elk die onze letterkunde bestudeert!
Het aantal goed gerangschikte feiten dat de Ontwikkelingsgang vermeldt, is bijna
verbijsterend. Men zucht bij 't lezen dan ook wel eens: des Guten zuviel....
Heeft Kalff aan een paar bladzijden1) genoeg om af te rekenen met Andries Pels,
te Winkel heeft minstens vijfmaal meer over de ‘wetgever van Parnas’ te zeggen.
Maar zelfs wie dàt zal billiken, wordt over- en oververzadigd door de uitvoerige
berichten van allerlei twisten en twistjes tussen onbeduidende dramaschrijvers en
kritici. 'n Twintigtal pagina's zijn er gewijd aan die Poëtenoorlog waarin Jean le
Clerc, David en Jan van Hoogstraten, Lambertus Drost, de Haes en 'n paar tientallen
andere poëtasters lauweren trachtten te behalen!
Kalft, in deze ontegenzeggelik àl te sober, meent te kunnen volstaan met
Huydecoper als treurspeldichter te noemen. Te Winkel wijdt een héél hoofdstuk aan
‘onze beste treurspeldichter der 18e eeuw’.
Heeft Kalff voor Sybrand Feitama de ‘onbeduidende peuteraar’ niet meer dan een
enkele bladzij nodig, te Winkel kan weer met niet minder dan een hoofdstuk toe.

1) Gedeeltelik in deel IV, gedeeltelik in V.
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Krijgt Jan de Marre bij Kalff een paar regels, bij Jan te Winkel een paar....
hoofdstukken.
Zo zouden wij door kunnen gaan.
Het is mijn bedoeling allerminst met deze tegenstelling de indruk te vestigen dat
de overdrijving aan één kant ligt; ik wil maar wijzen op een karakteristiek verschil
tussen de beide hoogst verdienstelike literatuurgeschiedenissen hier besproken.
Wat de vorm betreft, staat het werk van Kalff stellig hoger. Nooit treft men er die
zonderling aan elkander geknoopte zinnen in aan, die de lezing van 't boek van te
Winkel hier en daar storen. Hoe is het mogelik dat de amsterdamse hoogleraar b.v.
het volgende kan schrijven en laten drukken: ‘Tot (Jan de Regt's) boertige poëzie,
maar met wat ernst gemengd, behoort het Gemengelde Parnasloof, in 1693 uitgegeven
door Samuel Jansz. van der Heyden en zijn academievriend François Davidsz. van
Bergen, gezegd Montanus, in 1668 te Sluis geboren, maar (!) na zijn academieleven
te Utrecht een ernstig rechtsgeleerde geworden, zoodat hij het zeer onaangenaam
vond, dat men ook nog andere boertige gedichten van zeer verdacht allooi aan hem
toeschreef en hem verwarde met zekeren Janus Montanus, van wien in 1701 het
uitvoerig gedicht Oorlog der Philosophen uitkwam ““of de beroemde Veldslag
geslagen tusschen de vermaarde Aristoteles en den grooten Descartes,”” dat meer
burlesk dan plat is, van vrij wat bekendheid met beide wijsgeeren getuigt, en in zijn
tijd, toen de stelsels dezer philosofen hunne heftige aanhangers en bestrijders vonden,
misschien belangstelling heeft gewekt, maar dit tegenwoordig moeilijk meer doen
kan.’
Oef....
Het is jammer. Aan een werk als te Winkel's Ontwikkelingsgang wordt te kort
gedaan door zulk een stijl.
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Twee herfstliedjes
Door Jan Greshoff.
I.
Hoeveel lach-doorbrande uren
Zal de zomer nu nog duren,
Hoelang zullen nog de vuren
Lichten op de gouden muren
Van den dag...?
Vóór ons liggen duistre wegen.
Kind, wij gaan den herfsttijd tegen.
't Leven tot den dood genegen,
Weent stil weg in stagen regen
Láátsten lach.
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II.
Voor Aty en Nini.
Kinderen die de lente mint,
Kinderen nu de herfst begint
Wilt niet weenen....
Wie zich onder smarts bewind
Op een verren lach bezint
Zal hìj weenen?
Als de herfst 't al goud betint
Als hij bleeke draden spint
Zult gij ween en?....
Als ge een oude vreugde vindt,
Die zich om uw droomen windt:
Wiè zou weenen?....
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Sonnets by Lord Alfred Douglas.
Door Edward B. Koster.
Lord Alfred Douglas, schrijver o.a. der in de uitgaaf van de Mercure de France
verschenen Poems1) en van The City of the Soul - er bestaat ook een door P.C. Boutens
bezorgde editie van Douglas' gedichten - deed onlangs bij ‘the Academy Publishing
Company’ te London een dun bundeltje sonnetten het licht zien, negentien gedichten
in 't geheel bevattend.
Douglas behoorde, psychologisch-erotisch gesproken, tot dezelfde soort van
menschen als Oscar Wilde, hetgeen vooral duidelijk merkbaar is in zijn Poems, en
daardoor komt het waarschijnlijk dat hij door de ‘fatsoenlijke’ Engelsche critici nog
steeds wordt genegeerd. Hij was de ‘vriend’ van Wilde in diens opzienbarend proces.
Ik wil het volstrekt niet opnemen voor pathologische afwijkingen, vind ze zelfs
allerafschuwelijkst, maar het dunkt me kleinzielig en benepen om dáárom net te doen
alsof iemand niet bestond en zijn prachtig werk te ignoreeren.2) De heer T.W.H.
Crosland zegt in zijn ‘Note’ aan 't eind van het boek o.a. ‘There are two methods of
dealing with high poetry in this country. One method is to overpraise it, and the other,
and vastly more usual method, is to ignore it.’ Ik geloof dat de heer Crosland in zijn
ijver hier te veel generaliseert en te weinig rekening

1) Zijn ‘Ode to my Soul’ uit dezen bundel werd door mij vertaald in den bundel Adrastos e.a.
Ged.
2) Zie o.a. Dr. A. Aletrino Hermaphrodisie en Uranisme en het hoofdstuk ‘Homosexualität und
Päderastie’ in het werk van Otto Weininger Geschlecht und Charakter. Aletrino evenals
Weininger wenschen te verklaren zonder te veroordeelen. Weininger gaat vaak te ver; zoo
verkondigt hij o.a. de enormiteit dat er geen vriendschap tusschen mannen bestaat zonder
dat een sexueel element in voorkomt!!
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houdt met 't feit, dat we hier met een bizonder geval te doen hebben, en dat Douglas'
uitzonderingstoestand in de kritiek ook zijn invloed doet gelden.
Laten we nog even 't woord aan den heer Crosland. ‘There is further a common
impression abroad that English literature is very rich in proper sonnets. In point of
fact it is not so rich as the vulgar imagine. Leaving out Shakespeare, who is a
sonneteer to himself, Milton gave us a few good sonnets; Keats has given us a similar
few; and the same holds true of Wordsworth, of Matthew Arnold, of Rossetti, and
of Swinburne.’
Het komt me voor dat de heer Crosland hier te exclusief is, en ik geloof dat we de
volgende namen ook wel mogen noteeren als die van menschen die nobele ‘sonneurs
de sonnets’ zijn: Olive Madox Brown (die jong stierf en zeker nog meer en nog
prachtiger sonnetten zou zou geschreven hebben als hij was blijven leven, maar nu
reeds een mooie praestatie heeft), Philip Bourke Marston (niettegenstaande de sterke
invloed van Rossetti), Elizabeth Barrett-Browning (met haar meesterlijke en heerlijke
gevoelssterke Sonnets from the Portuguese), Eug. Lee-Hamilton, Theod.
Watts-Dunton, Christina Rossetti, John Payne, William Sharp, Joseph Blanco White
(die zijn roem aan één sonnet ‘To Night’ te danken heeft), Oscar Wilde, John
Todhunter, Rich. Garnett. Al deze menschen, om van de oudere dichters als Surrey,
Wyatt e.a. te zwijgen, hebben sonnetten geschreven van groote schoonheid, n'en
déplaise den ietwat kieskeurigen smaak van den heer Crosland.
In dit eenvoudig-voornaam uitgegeven bundeltje van Douglas zijn verschillende
invloeden aan het werk. In het eerste sonnet ‘Dedication’ zijn reminiscensen aan
Shelley en Plato; van het tweede ‘To Olive’ doen de kwatrijnen sterk denken aan
Shakespeare's Sonn. XXX, terwijl ze ook geheel Shakespeariaansch gevoeld zijn,
de terzinen wekken meer de herinnering aan Rossetti. Het vierde sonnet van de reeks
‘To Olive’ (blz. 13) is Shakespeariaansch, niet van geluidstimbre, maar wel de geheele
gevoelsen gedachtensfeer. Zoo zijn er hier en daar nog enkele kleinere Anklänge’
aan te wijzen.
Waar de heer Crosland zegt dat deze sonnetten tot de mooiste behooren, die in 't
Engelsch geschreven zijn, geloof ik, dat hij - wat enkele er van aangaat - gelijk heeft.
De vertaling naar Baudelaire's sonnet Recucillement, aanvangend ‘Sois sage, ô ma
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douleur et tiens toi plus tranquille’, lijkt me niet bizonder geslaagd; ik mis er te veel
den innig-ernstigen, plechtig-slependen val van 't origineel in.
Die van La Beauté van denzelfden Franschen dichter komt mij veel beter voor.
Ziehier ter vergelijking de beide teksten:
Je suis belle, ô mortels! comme un rêve de pierre,
Et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour,
Est fait pour inspirer au poëte un amour
Éternel et muet ainsi que la matière.
Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris;
J'unis un coeur de neige à la blancheur des cygnes;
Je hais le mouvement qui déplace les lignes
Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris.
Les poëtes, devant mes grandes attitudes,
Que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments,
Consumeront leurs jours en d'austères études;
Car j'ai, pour fasciner ces dociles amants,
De purs miroirs qui font toutes choses plus belles:
Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles.
Fair am I, mortals, as a stone-carved dream,
And all men wound themselves against my breast,
Thc poet's last desire, the loveliest,
Voiceless, eternal as the world I seem.
In the blue air, strange sphinx, I brood supreme
With heart of snow whiter than swan's white crest,
No movement mars the plastic line - I rest
With lips untaught to laugh or eyes to stream.
Singers who see, in trancèd interludes,
My splendour set with all superb design,
Consume their days, in toilful ecstasy.
To these revealed, the starry amplitudes
Of my great eyes which make all things divine
Are crystal mirrors of eternity.

Douglas heeft hier Baudelaire's quasi-sonnet in zijn eigen taal verklankt tot een sonnet
van strengen, zuiveren vorm. Hierin verloochent hij zijn aard niet, want - de sonnetten
van Shakespeare dáárgelaten, die voor de overgroote meerderheid een bepaald type
hebben en een van het strenge sonnet afwijkenden vorm - de Engelschen zijn hierin
vasthoudender en getrouwer aan de traditie dan de Franschen.
Overigens houdt hij zich niet angstvallig aan den vorm van
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Baudelaire; anders zou hij aan de regels 1, 4, 6, 7, 9, 11, 13 en 14 slepende uitgangen
gegeven hebben. 't Is bij hem alles meer geserreerd, de bloem der verzen omsloten
in zuiver-geslepen vaas. Maar het verwaarloozen van de vrouwelijke uitgangen komt
mij in dit gedicht minder bedenkelijk voor dan in het andere vertaalde sonnet
Recueillement, waar die slepingen voor mijn gevoel onmisbaarder zijn, en welk vers
van een zeldzaam liefelijk-statige beweging is, van de allerzuiverste en teederste
muziek, een van de mooiste sonnetten die ik ken.1)
Het zij me vergund eenige van de m.i. mooiste sonnetten hier aan te halen als
bewijs van de hooge gaven van dezen dichter:

Beauty and the Hunter.
Where lurks the shining quarry, swift and shy,
Immune, elusive, unsubstantial?
In what dim forests of the soul, where call
No birds, and no beasts creep? (the hunter's cry
Wounds the deep darkness, and the low winds sigh
Through avenues of trees whose faint leaves fall
Down to the velvet ground, and like a pall
The violet shadows cover all the sky).
With what gold nets, what silver-pointed spears
May we surprise her, what slim flutes inspire
With breath of what serene enchanted air? Wash we our star-ward gazing eyes with tears
Till on their pools (drawn by our white desire)
She bend and look, and leave her image there.

Hier hebben we - het doet me aan sommige dingen van Watts-Dunton denken - een
zuiver-geïnspireerde ziening, verheven symboliek, stoute verbeeldingskracht,
taalmuziek.

The Green River.
I know a green grass path that leaves the field,
And like a running river, winds along
Into a leafy wood where is no throng
Of birds at noon-day, and no soft throats yield
Their music to the moon. The place is sealed,
An unclaimed sovereignty of voiceless song,
And all the unravished silences belong
To some sweet singer lost or unrevealed.

1) Dr. W.G.C. Bijvanck vergeleek het in een jaren geleden verschenen Gids-essay met een
gedicht van Matthew Arnold On Dover Beach.
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Sa is my soul become a silent place.
Oh may I wake from this uneasy night
To find a voice of musie manifold,
Let it be shape of sorrow with wan face,
Or Love that swoons as sleep, on else delight
That is as wide-eyed as a marigold.

Ik veroorloof me dit een ‘sonnet sans défaut’ te noemen: het is één verrukking van
taal, gevoel, melodie, alles. Laat ik ten slotte nog wijzen op de sonnetten van blz.
11, 14, 17 (vooral de terzetten), 18, 19, 21, 22, 24, 25 (de kwatrijnen!) 27; en dan
meen ik het voornaamste te hebben gereleveerd.
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Dramatische kunst.
Tooneel-Kroniek
Door Frans Coenen.
Het Concert, bij Het Tooneel.
Hannele's Hemelvaart, bij de Ned. Tooneel vereeniging.
Chantecler, in den Stads-Schouwburg.
Hanna, bij Het Ned. Tooneel.
Men ziet dat het nog lang niet uit is, ook al wordt het laat in 't seizoen. Vier stukken,
waarvan twee zoo ‘kapitaal’ als ‘stukken’ maar zijn kunnen, in één maand tijds, met
een geestig blijspel als begin en een ongeestig - maar daartegen oorspronkelijk tooneelspel tot slot. De tooneelminnaars hebben waarlijk niet te klagen dezen winter
over hetgeen de vrije concurrentie op het theater wrocht. Het geleek naar die
schitterende reclame-toestellen op de huizen bij avond, waar de eene mededeeling
de andere al vervangt, nog eer men deze goed gezien beeft. Hetgeen altijd jammer
is om de moeite en het werk aan zoo'n voorstelling besteed en even bedenkelijk voor
ons opnemings- als voor ons digestievermogen. Men leert - maar dat is eigenlijk de
gansche tendentie van den tijd - op deze wijze de producten des geestes minachten
en raakt gewend aan oppervlakkig genot.
Terwijl toch inderdaad elk dezer tooneelwerken (behalve misschien het laatste)
de volle aandacht waard scheen. Dat bemerkt men eerst duidelijk, als men zijn
gedachten te samen drijft, om er over te schrijven. Men zou waarlijk een geheel
artikel noodig hebben tenminste voor ieder der eerste drie opvoeringen, als men hun
recht wilde doen. Nu dat niet kan, dient er veel ongezegd gelaten en is het alleen
mogelijk vluchtig aan te geven waar de kern der belangrijkheid dezer
geestesverschijnsels gelegen
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schijnt, wat zij, in 't kort, voor ons en voor de tooneelkunst beteekenden.
In zoover men dan in staat is dat vluchtig en kortelijk aan te geven....
Het blijspel van Hermann Bahr, den Oostenrijkschen journalist-criticusdramaturg,
dien wij hier van zijn vroeger werk, De Ster, kenden, is een blijspel met
dieper-menschelijken achtergrond, een blijspel dat ook wel een tragedie had kunnen
zijn, als de schrijver het zoo gewild had.
De uiterlijke handeling, algemeen aangeduid, is van een pianovirtuoos, een groote
beroemdheid, die een ‘slippertje’ maakt in het gebergte, met een aanbidster uit zijn
leerlingen en.... zoowel door zijn vrouw als door haar man ‘betrapt’ wordt. Zoo
verteld, beteekent dit echter niets. Op het hoe komt het aan, en dan blijkt dat de
schrijver hier twee ongewone motieven geestig en diepzinnig heeft verwerkt: het
grove, holle en smaaklooze van zulk banaal virtuosendom èn een diepere,
breeder-menschelijke opvatting van liefde en huwelijkstrouw, dan men gewoonlijk
ontmoet.
Van het eerste motief is een langlokkig kunstenaar de drager, een passioneel
idealist, één-en-al ideaal en onaardschheid. Maar alleen zijn vrouw - die geen artiste
is - weet dat hij zijn lokken verft, dat de passie hem, ouder wordend, soms wat zwaar
valt en het ideaal in den huiselijken kring graag voor een paar pantoffels verruild
wordt, terwijl het ook niet tegen rheumatiek bestand blijkt.
Die vrouw weet zich, niet de altijd noodige zorgen en bemoeiïngen voor haar man,
eigenlijk de regisseur van dien grootendeels tooneelmatigen toestel, die Beroemde
Virtuoos heet, zij kent zijn attributen en requisieten, en is - toen zij waarschijnlijk
haar ontgoocheling te boven was - zich bewust geworden, dat hetgeen aan de
openbaarheid en de velen behoort, niet voor het huiselijke en enkele kan zijn.
Superieure vrouw die zij is, heeft zij dit alles ten slotte als natuurlijk aanvaard. En
indien niet een domme gans van een jaloersche leerling haar verontrust had door het
schandaal, dat deze dreigt te verwekken en de onzekerheid, hoe de echtgenoot van
het vrouwtje, met wie de virtuoos weer een kleinen ‘uitstap’ doet, de zaak op zal
nemen,.... zou deze nieuwe ‘ontrouw’ haar kalm gelaten hebben en waren wij van
een voortreflijk schouwspel gespeend gebleven.
Maar thans is zij bang.... voor den man, den anderen man, al weet zij ook, dat die
dingen gewoonlijk minder bloedig afloopen dan een vriendelijke ‘buitenwereld’
gaarne zou zien.
En 't loopt nog beter af. Dr. Jura, de man, is zoover van het gewone burgertype,
dat hij zelfs verbazend excentriek is. Hij lijkt meer een Duitsch, dan een
Hollandsch-mogelijk product onzer beschaving, een naïeve, uiterst onhandige
geleerde, met geestdrift voor de natuur, natuur-
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principes, natuurlijke leefwijze enz. enz. Of hij mogelijk is, gelijk Herman Bahr hem
smaakt, weet ik niet, maar vermakelijk is hij zeker en ook fijngevoeld, als uiterst
individualist en on-egoïst tevens. Hij houdt van zijn vrouw, maar geenszins met een
exclusieve liefde, hij begrijpt daarom ook hoe zij van een ander kan houden, zelfs in
het huwelijk en hoe weinig daartegen te doen valt. Zijn eenige bezorgdheid is, dat
zij zich toch vergist heeft en haar ‘liefde’ tot den virtuoos maar een momentaan
neiginkje blijken zal. Daarnevens voorziet hij dat de virtuoos van zijn kant de zaak
niet ernstig opvatten zal, en wat moet er dan van háar worden, die onbedacht en
roekeloos een rustige huwelijksverhoudirg heeft verbroken voor het genot van een
oogenblik!
Dit worden zijn overwegingen en hiermee stijgt het onderhoud tusschen die twee,
Dr. Jura en de kunstenaarsvrouw, tot een hooge comiek, waar hij voorzichtiglijk
tracht te peilen of de ‘eeuwige liefde’ van den virtuoos gewoonlijk nog al lang duurt.
En als zij dan besluiten het Liebespaar op te zoeken in het chalet te midden der bergen
en daarbij voorwenden een definitieve verwisseling der beide echtparen te bedoelen,
doet het ons aan, alsof deze maatregel vooral ten bate van het jonge onbedachtzame
vrouwtje genomen werd, die natuurlijk haar prozaïschen man ‘haat,’ om in den
langlokkigen virtuoos haar ideaal te aanbidden. Voor dezen laatste was eigenlijk elke
maatregel overbodig. Hij zou na eenige dagen toch wel rustig tot zijn klankrijke
penaten zijn weergekeerd. Maar wèl wordt door den energieken inval van de beide
anderen bereikt, dat hij tenminste zich een oogenblik leert rekenschap geven van
hetgeen zijn vrouw en zijn huiselijkheid voor hem zijn. Terwijl die vrouw zelve, als
zij 't nog niet wist, nu uit zijn eigen mond kan hooren, wat de vrouwen in 't algemeen
in deze soort ‘avonturen’ voor hem zijn: een zwakheid en een
maatschappelijk-artistieke plicht tevens, die allengs zelfs tot last dreigt te worden....
En dan komt alles op zijn pootjes terecht, voegt zich elke man weer bij zijn wettige
vrouw, doch niet zonder een laatste comisch effect, waarin een ondertoon van tragiek
klinkt. Zoodra het echtpaar Jura vertrokken is, vindt nl. de kunstenaarsvrouw haar
man onmiddellijk weer in de armen van een andere aanbidster en.... haast zich haar
verontschuldigingen aan te bieden.
De opvoering door het gezelschap Royaards leek mij zeer verdienstelijk.
Wel-ingelichte lieden beweerden dat er veel ‘gekapt’ was en dat komt voorzeker niet
te pas, als het niet hoognoodig is.
Dat echter de jonge Chrispijn als Dr. Jura enkel den laagcomischen kant der figuur
naar buiten keerde en het op een lachsucces toelegde, lijkt niet juist. Ik kende het
stuk van te voren niet en voelde in dezen
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Dr. Jura toch wel het dieper, smartelijk menschelijke door het dwaze heen. Overigens
kan men toegeven dat, ook voor de figuren van den virtuoos (Royaards) en zijn vrouw
(mevr. V. Kerckhoven), over 't geheel een fijner, soberder, meer reëele voorstelling
mogelijk is....
Hannele's Hemelvaart van Gerhard Hauptmann is het eerste kapitale stuk, dat de
tooneelgemoederen in beweging bracht, principiëel in beweging bracht, omdat de
kwestie der realistische tooneel-voorstelling zich hier scherp en toch op wonderlijk
verwarde manier aan ons opdrong. De inhoud van dit Dramatisch Gedicht mag
bekend geacht worden. Het bestaat al zoo lang en er is zooveel over geschreven. Dat
men het hier nooit opvoerde, ligt waarschijnlijk aan de kostbaarheid der monteering
en de onzekerheid van succes. Thans, nu de Amsterdamsche afdeeling van het
Tooneelverbond een deel dier kosten wilde dragen, vond echter de Ned.
Tooneelvereeniging de gelegenheid schoon dit tooneelwerk, dat haar leidende geesten
immer zeer bewonderd hadden, tot opvoering te brengen en zij deed dit met al den
ijver en de bekwaamheid waarover zij beschikken kan.
Er is inderdaad door den heer A. van der Horst hier een moeilijk stuk regie onder
moeilijke omstandigheden verricht. De uitgebreide en ongewone requisieten, de
snelle en grillige opvolging der tafreelen met vele figuren, de onzichtbare koren en
ten slotte de zichtbare voorstelling der hemelsche zaligheid, dit alles, gelijk het in
de koortsfantaisiëen van het stervende meisje elkaar opvolgt, voor onze lijfelijke
oogen en ooren waarneembaar te maken, was geen geringe moeite en eischte niet
weinig arbeid en inspanning van de medespelenden, maar vooral van den metteur
en scène. En het resultaat? Dat was, gelijk te verwachten viel, als bestreefd werd,
niet meer en niet minder, en ik denk, dat daarom de regisseur niet ontevreden was
met de uitkomst van zijn pogen. Als men daar nog bijvoegt dat mejuffr. Tilly Lus
het lijdende kind fijngevoelig en oprecht weergaf, dat ook de overige figuren, de
werkelijke zoowel als de droomgestalten, hun artistieke plicht zeer bevredigend
volbrachten, is het wel duidelijk dat wij hier een opvoering zagen, die heel gaaf en
zuiver in haar soort mag heeten. Een soort.... die wij echter bestrijden en waarvan
wij het ontoereikende trachten aan te toonen, al moet erkend worden, dat men bij
Hannele al heel gemakkelijk tot een demonstratie van het verwerpelijke der realiteit
op het tooneel komt.
In Hannele toch gaat men nog verder dan de reele voorstelling van het gewone
leven. Men stelt er ook het ideëele (de koortsvisioenen) van dat leven reëel voor en
nog wel zoo, dat de dragers en ‘verwerkelijkers’ van die beide sferen, realiteit en
droomleven, dezelfden zijn, slechts soms door een enkel attribuut van elkander
verschillend. Dat is wel heel
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brutaal en geeft een vermenging, die bij de toeschouwers tot verwarring moet voeren,
niet in dien zin, dat zij meestentijds niet zouden weten wat er gaande is, de
werkelijkheid van Hannele's leven of haar droom, maar zoo, dat voor ons gevoel en
onze verbeelding de indrukken van het schouwspel gelijk zijn. De pleegzuster, die
het zieke meisje oppast in de werkelijkheid van dit droevig leven en na een korte
poos terugkeert met een paar vleugels aan de schouders, als Hannele's droomgezicht
van een pleegzuster, maakt op ons, nuchtere kijkers, eigenlijk geen anderen dan een
mallen indruk. En in een zelfde verband duurt het eenigen tijd, eer wij tot besef
komen, dat de armhuisbewoners, die wij den tweeden keer zien opkomen en die zich
door niets onderscheiden van de vroeger geziene, droom-armhuislieden zijn, van
wier levende lijven wij hier verzocht worden fluks te abstraheeren....
Men gevoelt wel, dat gaat niet. Hannele's Hemelvaart moge een fijngevoelig stuk
psychologie bevatten van een ten doode gejaagd proletariërskind, een zuiver objectief
geobserveerd brokje zieleleven.... voor het tooneel lijkt het allerminst geschikt. Het
is literatuur en de lezer kan, zoo hij wil, meevoelen en meezien in dit koortsgedroom,
dat een reflex is van 's kinds laatste wanhoopsdaad zoowel als van de geheele
strekking, al het hopen, vreezen, verbeelden en begrijpen, van haar geestesleven.
Maar die dingen zijn geest en geen lichamelijkheid. Het wordt akelig plomp en zwaar,
en ook leelijk en kinderachtig, als dat alles aanschouwelijk moet uitgebeeld worden.
Hannele is maar een arm kind uit een provincie achteraf. Het schoonste en heerlijkste,
dat zij zich voor kan stellen, gaat niet uit boven de pracht van een goedkoop
bidprentje, dat zij wel eens ergens gezien, misschien zelfs bezeten, heeft en zulk een
schouwspel moeten wij nu, onmogelijk vergroot en horribel duidelijk belijnd, om
zijn zelfswil genieten....
Het is dan ook meer dan wij verdragen kunnen. Ons teer medelijden met het
stervende kind verdrinkt in die opvolging van rauwe realiteit en wij verwonderen
ons intusschen, hoe een kunstenaar van Hauptmann's talent en inzicht het dulden
kon zijn teer begrip en meegevoel zoo vercaricatureerd te zien.
Wel beschouwd, gaat 't hier toch niet eens om de vraag: realiteit op het tooneel,
maar blijkt enkel de noodzakelijkheid om de reëele droomen in hun eigen sfeer te
laten, een sfeer, die nu juist het merkwaardige heeft van ideëel en reëel in eenen te
zijn. Hiervan dan ook nog lichamelijkheid te willen maken, schijnt waarlijk te....
materialistisch en moge tot den geest van Hamlets vader beperkt blijven. Zoo iemand
echter de nuchtere opmerking mocht willen maken, dat de realiteit des tooneels toch
immer en onvermijdelijk een getransformeerde is, de artisten, zelfs in de meest
huisbakken-burgerlijke drama's, toch altijd maar dragers,
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symbolen zijn van verbeelde menschen en derhalve ook zeer goed verbeelders van
droomen kunnen worden, dan zou ik, wat het eerste betreft, dit gaarne willen
toestemmen, maar over het laatste allereerst willen opmerken, dat er dan toch
onderscheid behoort te zijn, gelijk in de werkelijkheid, tusschen wat aanschouwelijk
is en wat niet, en vervolgens, dat er verschil bestaat tusschen verbeelding van de
werkelijkheid en die van droomvisioenen. Gene kan men door een tooneelspeler
doen herbeelden, al is 't niet te zeggen of dit ook gelukken zal, doch de lichamelijke
reproductie van deze loopt bijna nooit goed af. Of heeft iemand wel eens een
vertooning van de Midsummernightsdream bijgewoond, die de luchtige bekoring
van Shakespeare's poësie nabij kwam? En bij dergelijke opvoeringen heeft men nog
alles op één plan van voorstellen, hetgeen bij Hannele, waar wij op gelijke wijze het
slapend kind èn haar droomgezichten beleven, nooit het geval is.
Evenwel, een zuiver voorbeeld van de onmogelijkheid der tooneelrealiteit - wij
zeiden het al - levert Hannele's Hemelvaart niet op.
Het goedgunstig lot heeft echter gewild, dat wij dit binnen de week toch te
aanschouwen zouden krijgen, en wel bij den befaamden Chantecler in den
Stadsschouwburg te Amsterdam.
Laat ons dadelijk vaststellen, dat er eigenlijk twee Chantecler's zijn; die van het
tooneelspel en die van de opvoering. De eerste leert men uit de brochure kennen en
is zeer genietbaar, de tweede roert zich op het tooneel en is niet minder dan
afschuwelijk.
En tevens een voorbeeld van mislukt tooneelrealisme.
Dat het publiek, in Frankrijk als hier, zoo nieuwsgierig was naar deze onnatuurlijk
natuurlijke hoenderwereld en dat Rostand met zijn medeplichtigen, uit winstbejag,
het toelegden op die vooze belangstelling, dat maakte het heele geval voor ons
bijzonder weerzinwekkend en deed van het drama zelf weinig verwachten. Het scheen
wel of die buitenspori heid en reclame al een heel bedenkelijk artikel moesten dekken.
Maar ziet, het viel verbazend mee en nu lijkt het van achteren beschoawd heel
jammer, dat dit dualisme tusschen het werk en zijn opvoering ontstaon is, door den
dichter zelf veroorzaakt en willens verergerd.
Want, zooals wij Chantecler hier opgevoerd zagen, leek het niet alleen een mislukte
poging tot realisme, maar vooral een afdwaling van den goeden smaak.
Die realiteit was in elk geval nog maar een kippen-realiteit, waarvan misschien
de opstellers - en zeker het publiek - allerlei pikants verwachtten, En het is waar, dat
men, gelijk de comédie nu eenmaal is gedacht en ingericht, niet zoo onmiddellijk
weten zou, hoe aan de echtheid van dat hoendergedoe te ontkomen.
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Doch zeker heeft men zich geen duidelijke voorstelling gemaakt hoe monsterachtig
leelijk zulk een voorstelling van menschkippen worden moest en dat is wel erg voor
den Franschen smaak. Men heeft niet bedacht, dat een mensch geen kip is, en in zijn
vorm nu ook heelemaal niets van een vogel heeft. O, de gedrochtelijke dingen, die
deze bevederde menschen waren! Samojeden in zwaren winterdracht.... daarop leken
ze nog het meest. Dat wil zeggen: bijna niet op menschen en heel niet op kippen.
Vormlooze opstanden waren het, met te lange en te dikke beenen, die een schraal,
onbelijnd lijf droegen, waarboven twee gezichten hinderlijk uitkwamen, het
menschelijk- en het vogelgezicht.
En de hond Patou, die niet grooter was dan de kippen, vertoonde een afzichtelijk
kaal achterlijf op twee veel te hooge pooten, die verkeerd doorbogen. En de merel
geleek nog het meest op een jongen in een communie-pakje, en de faisantenhen op
een raar toegetakeld acrobaatje in een rood baadje....
Maar Chantecler, gelijk hij daar een majestueuze houding aannam tegen den
morgenhemel, was rechtuit belachelijk en een hoon Gods Schepping aangedaan....
Een vogelverschrikker leek het, of een opgezette haan, door een brutale hand van al
zijn vulsel beroofd en op twee staken gezet, ziedaar de indruk die de hoofdpersoon
van het stuk op het meest gewijde oogenblik maakte....
Wel moet Rostand overtuigd zijn geweest van de onnoozelheid des publieks en
zijn wezenlooze begeerte naar het botweg ongewone, om het zoo iets smakeloos
voor te stellen. En toch had hij, uit eenhandels-oogpunt, blijkbaar geen ongelijk. De
gansche vertooning is hier zeer genoten, geloof ik, hoewel - of juist omdat - zij heel
leelijk was. Er is bepaald systeem in zulk soort bewonderingen. De meest
schreeuwende en onsmakelijkste reclame vindt altijd den uitbundigsten bijval, omdat
op het stuk van schoonheid, de toongevende menschheid vrijwel ‘indifferent’ is
geworden.
Maar de andere Chantecler, de niet zichtbare, alleen leesbare, is een fijn en geestig
werk van verbeelding. Niet erg stijlvol, moet men erkennen. Kippen, die praten
behoeft men niet door naturalistische kippen te laten voorstellen. Doch dit betreft de
voorstelling en daar hebben wij nu genoeg van gezegd. Een ander schokkend feit is
echter, dat Rostand zijn verzen, zijn deftige zesvoet ook gebruikt om er een overvloed
van Parijsch-Fransche grappen en bon-mots in te ‘lanceeren’, die inderdaad niets
verhevens hebben. Men zou zoo zeggen, het vers, niet waar? dient om de voorstelling
boven de gewone realiteit te verheffen, waar, onder geen vorm, boulevard grappen
mogen ingevoerd worden. Maar Rostand is de man niet om zich aan zulke
zwarigheden te storen. Nu eens copiëert hij
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nauwkeurig en zelfs naturalistisch de hoender-gewoonten, dan weer maakt hij van
zijn beestjes eenvoudig menschen, zonder zich meer aan het vogelendoen te storen,
alles om het resultaat van een waarlijk geestige comedie te verkrijgen, een stuk
boordevol Fransch vernuft, en - wat meer zegt - niet zonder innigheid van echt gevoel.
Dat laatste is het, wat zoo weldoend op ons werkt, die hier sedert jaar en dag
gewoon zijn zeer goed gebouwde Fransche drama's te zien, alle met dezelfde
eigenschappen van koel realisme en geestigen dialoog, maar zonder een druppel
waarachtig gevoel. Hier is, voor 't eerst na langen tijd, weer een Franschman, die
zich geven durft en wiens gevoel geen voorzichtig gekozen pose of rhetoriek is, ten
minste.... het schijnt zoo.
Rostand is wel een gelukkig man, die twee dragers voor zijn pathos gevonden te
hebben: Cyrano en Chantecler, die beiden door het element van belachelijkheid dat
zij reeds van zelf in zich dragen, hun dichter voor het per se ridicule van eigen groote
ontroering bewaren. Cyrano, de gebochelde dichter, geestig en zwaarmoedig, is
belachelijk en pathetisch, maar zijn belachelijkheid maakt zijn dichterschap juist
ontroerend. En deze Chantecler, die durft denken dat zijn roeping is de zon op.... te
kraaien, hoe zou hij niet belachelijk zijn! Maar door dat malle heen, vinden wij in
de kracht van zijn overtuiging den ernst, die ons verteedert en zoo doet ook hier de
dwaasheid mee, om het treffende te maken.
In beide gevallen is het natuurlijk de dichter Rostand, die zich uitspreekt en zijn
ziel voor ons openlegt. Maar zou hij dat ook durven, is de vraag, in een gestalte,
waarvan we niet te voren wisten, dat ook de dichter haar ten deele comisch vond?
Zou hij den moed hebben, die Chantecler in het derde bedrijf betoont, als deze te
midden der laag-hartige en oppervlakkige spotters zijn innerlijkste schoone
dichtergeloof bloot legt en deswege pijnlijk gehoond wordt?
Ik weet het niet, en daarom kan men tenslotte ook van dit werk nog niet zeggen,
dat een dichterziel zich spontaan en eenvoudig er in uitspreekt, als Gorter deed in
Mei. Het komt niet verder dan pathos.... met terughouding. Het superieure verstand
ziet vaderlijk welwillend neer op de naleveteit der ontroering en men hoeft niet te
vreezen dat dit schoone ros op hol zal gaan. De voerman kent zijn beestje!
Is het in dit verband niet zeer merkwaardig, dat Rostand die scène van Chantecler's
openbare geloofsbelijdenis geschreven heeft, juist na dien overvloed van geest in de
eerste tafreelen van den jour de la pintade? Is het niet of hij behoefte gevoelde
tenminste te beschrijven, wat hij niet den moed heeft zelf te doen? Want ook het
romantisch-historische van L'Aiglon bewaarde zijn pathos voor het belachelijke, dat
hij immers reeds van zelf aan zich had. Zoo schijnt wel of ook deze dichter,
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die toch nog het sterkst le génie français vertegenwoordigd, zich geen pathos meer
kan voorstellen, dat het ridicule braveeren zou, omdat het als een machtige vloed de
staketsels van lagere practische overwegingen meesleept, zonder het zelfs te merken.
Zoo machtig is de vloed daar niet meer en een Balzac, of zelfs een Zola, kunnen er
voorloopig niet meer opstaan. Men is er niet spontaan en gevoelig genoeg voor.
Maar juist daarom is Rostand's verbeelding ontroerend van dien haan, dien coq
gaulois, die, als dichter, het beste van den Franschen geest vertegenwoordigt.
Ridderlijkheid, vernuft, moed, trouw, geestdrift, degelijkheid en patriotisme - niet
zonder een greintje belachelijkheid - maken zijn kwaliteiten uit, zegt Rostand, en hij
is ook wat erotisch van aard. Men lacht thans wel om dien geest van het oude
Frankrijk, maar inde ure des gevaars is hij toch aller beschermer en triumfeert over
de cynische spotzucht, zoowel als voor het oppervlakkig cosmopolitisme, dat elke
buitensporigheid gedachteloos toejuicht.
Zoo zegt Rostand. En wij, wij zullen het voor Frankrijk en voor ons hartelijk hopen
en alvast dankbaar zijn voor de gelukkige verbeelding van deze gevoelens, al ontnam
ook de reclame-achtige mise-en-scène veel van de waarde en overtuigingskracht,
die zij anders zouden gehad hebben.
Na Chantecler van Rostand, Hanna, van Brandt van Doorne, dien geheimzinnigen
auteur, die zoo ‘Kollewijnsch’ schrijft. Na de opwekkende champagne.... waarvan
men wel een weinig de vervalsching vreest, het Hollandsche bier, onbetwijfelbaar
echt,.... maar dun. Of eigenlijk is dit het goede beeld niet. Rostand's werk leek op
een allersierlijkst Louis-XV-meubel, dat van Brandt van Doorne op een stevige
trekmangel, zeer degelijk en niet meer bewogen of bewegelijk, dan men van zulk
een instrument verwachten kan. Het was niet kwaad of mislukt of
romantischoverdreven, maar het was vervelend door gebrek aan leven. Dat meisje
Hanna, dat zich opoffert, leefde zoo weinig, had zoo weing eigen tragische
inenschelijkheid in of aan zich, dat ons haar lot vrijwel onverschillig liet, of hoogstens
wat kriebelig maakte van stijfhoofdige martelaarschap. En dan waren ook de
omstandigheden voortdurend wel héél ongunstig.... En dan was 't héél onvoorzichtig
van haar om met hem dat uitstapje te doen en in hetzelfde hôtel te gaan logeeren....
Mijn hemel! zij waren toch geen van beide kinderen en zij wist toch dat hij getrouwd
was, met een jaloersche vrouw zelfs. En dat zij niet een meisje was om eens mans
mâitresse te worden, wist zij toch ook wel.
Maar het ontbrak vooral aan geest en leven in dit stuk, dat dof en saai bleef tot het
einde. Nu kan het saai ook een dramatisch element zijn, zeer zeker, maar dan moet
de auteur het zoo bedoeld hebben en
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dit ook blijken uit de vertooning. Hier echter bleek het saaie meer ondanks den auteur.
Hij had zijn handeling en zijn menschen geheel niet saai gevormd, maar echt tragisch.
Dit was de droevigheid, het noodlottig wisselvallige van het werkelijke leven, was
zijn gevoelen en dat wij een anderen indruk kregen, was buiten de verwachting.
Toch bleek dit zoo te zijn. Wij gevoelden een kalme waardeering voor mej. Hopper,
die van Hanna nog vaak iets zeer geloofwaardigs maakte, en voor dat egoïst-zeurige
figuurtje van een moeder, door mevr. Holtrop verbeeld. Ook amuseerden wij ons
wel met het kattige zusje van Hanna (mevr. Lobo - Braakensiek).
Maar andere gevoelens behalve nog zekere hoogachting voor de gansch niet
verwerpelijke tooneeltechniek des schrijvers,vielen er niet te registreeren. Het geval
liet ons steenkoud en wij bedachten dat nuchterheid toch een zeer Hollandsche
eigenschap is.
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Literatuur.
Vlaamsche Kroniek.
Herman Teirlinck, Mijnheer Serjanszoon, orator didacticus. C.A.J. van
Dishoeck, Bussum 1908;
Het Ivoren Aapje, - Mij. voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam.
1909.
‘Mijnheer Serjanszoon’ was een boek van verbeelding, van levendig speelsche
verbeelding. De groote, de onweerstaanbare bekoring ervan was die fantasie over
elke bladzijde hare waaierende fonkelvleugels met immer versche kleurmengsels
openspreidend, hare gazesluiers vol grilarabesken geborduurd doende streelzweven
om alles, en elke gedaante als met een regenbogige nimbe omgloeiend. Fantasie was
er alles in dit boek, de menschen, de benoodigheden en het dekor. Fantasie was
Mijnheer Serjanszoon zelf van top tot teen, fantasie zijne gouden of paarse kousen,
zijne roode hakken, zijne bakkebaarden, de tippen van zijn hemdskraag, zijne sigaren
en zijn hortensia-parfum. Fantasie de aanminnige redevoeringen van Mr. Serjanszoon,
zijne eruditie, zijne philosophie. En fantasie ook de ‘paniers’ van Mevrouw
Botteldoorn - Sas en hare wonderlijke karakterveranderingen, zoowel als het hoedje
‘van roode sleutelbloemen’ dat Petite Cousine draagt en de inzichten van dat meisje,
nl. van te Parijs - 't gebeurt zoowat rond 1790 - in het conservatorium muziek te
willen gaan leeren. Fantasie de helgekleurde landschappen en de blij belichte tuinen
met hun lachend ooft en fonkelende bloemen, en fantasie al de sierlijke gedaantetjes
en de gesprekken die zij voeren, de gevoelens die hen handelen doen en gebaren.
Fantasie! maar heerlijke fantasie. En om haar, om haar alleen is 't dat men liefkrijgt
dit zonnige boek en dat men luisteren gaat in zwijgende vreugde, zooals Petite
Cousine luistert als haar neef vertelt van 't Bosch en van den strijd van Wittebaard
Winter en den goudbelokten Zomer-heer....
't Is wel iets heel liefs dat hoofdstuk van Petite Cousine, - dit Fragonardfiguurken,
kind-meisje en zoo vrouw, naief en veel wetend toch, passief en vol eigen wil -; dat
hoofdstuk, een meesterstukje op zich zelf met zijne Fransche gratie en lichtheid en
met ook iets dat vast van óns is, in zijne sprookjesachtige volksbonte beeldtaal:
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‘Kijk hoe thans de heerlijke Zomerheer heerscht over de landen. Gij voelt de peis
van zijn zegepraal en hij groeit kwistig in zijn rijkdom. Maar binnen weinige weken
komen de heralden van Wittebaard-Winter. Ze blazen in hunne koperen trompen en
't gewaai ervan loeit over 't veld en de dorpen als een storm. Bang vergaderen over
de zeven putten daar de piepende zwaluwen, wentelen door mekaar, tot ze in de
woeste trompwinden een wolk zijn vol roerende stippels. ‘Hee! roept de Zomerheer,
gij hebt schoone te klaroenen, want 't is alles te vergeefs. Uw lawaai en zal maar de
vogelen deren!’ En hij ziet de zwaluwenwolk heenvaren naar het Zuiden en
schokschoudert zonder meer. Maar de vijvers van Zeven-Born verduisteren.
Hij zelf, bedwelmd door het helsche trompgeschal, voelt floersen varen over zijne
oogen en gaat elken avond vroeger naar bed. Dan klagen de dieren, de planten, de
waterkant, dan gaat een groot gezucht op uit de aarde. De Zomerheer zegt: ‘Vrees
niet, als ik wat langer slape, wantik zal het licht hangen over de boomen.... En hij
hangt het gouden licht over de boomen, die worden gelijk paleizen van edel metaal
en glanzen. Zoe-zoe-oê-ooê! jagen de trompblazers en zij woelen over de bosschen,
schudden de kruinen en bijten mec groot gedruisch in het gebladerte. De ruimte
wemelt van stervend loover, de orkaan zweept de gouden twijgen door de lucht. En
dan, Petite Cousine, komen de regenmannen. Ze spreiden hunne natte mouwen over
den hemel en gieten hunne vaten uit. De Zomerheer is verdronken van verwaandheid.
Hij perst de druiven van zijn wijngaarden uit over zijn mond en pinkoogt. ‘Houdt
maar stek, zegt hij lui, 't is alles bombast.... 't is alles ijdel!.... ijdel! ‘En inde verte
hoort men reeds het harnas rinkelen van Wittebaard-Winter. In koetsen van het
heerlijkste purper vleit de betooverde Zomerheer zijne illuziën en sluimert er, terwijl,
op een wagen van sneeuw, de geweldige vijand zijne intrede doet. Hij zegeviert
gemakkelijk en 's anderen daags kraakt een korst ijs op de putten van Zeven-Born.’
Niet zoo gulhartig, zal ik zeggen, zoo rond en vrank luidt altijd de stemme van
den schrijver als in dit stukje hier gegeven als proeve van 't geen men Herman
Teirlinck wel eens betwist, n.l. het bijwijlen toch stellig Vlaamsch-zijn van zijn kunst.
Weldra wordt zijn stijl weer zeer gemaniëreerd en een draai dien de zinnen gegeven
wordt moet ons doen herinneren meermaals aan de zuiderliteratuur:
‘Onderwijl luisterde glimlachend in het donkere deurgat het mooiste meisje, dat
ooit mijnheer Serjanszoon droomen kon. Een nacht van zwart-blauwe kroezelharen
omvleugelde in twee helften haar roomwitte voorhoofd. Scherp en licht was haar
neus en delikaat het rozig ovaal, daar rond, van hare weeke wangen. Een zomerkers
zou niet rooder breken, dan brak, op de harde pereling van hate tanden, haar
karmozijne
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mond. En hare oogen, 't waren twee roerende lichten omgloeid met violette glanzen
en bepoeierd met een gouden gestip, dat onbegrijpelijk was.
Ze dankte mijnheer Serjanszoon aanminnig en bukte haar hoofdje gracelijk.’
Maar wie had het hart daarover te klagen en wien zou het spijten dat zulke
figuurkens in onze letterkunde gekomen waren?
Ze waren allen zoo wonderwel gehouden in hunne samenstemmende omgevingen,
overtogen met een weelde van lachend licht, en men ademde de juiste atmosfeer
waarin ze leven moesten.
En dat pseudo-achtiend-eeuwsche wereldken door M. Teirlinck geschapen en
waarin M. Serjanszoon en zijne kennissen zich bewegen, liet alles toe. En in een roes
van droomen op te bouwen, droomen die liefelijke dingen naar vorm en naar kleur,
naar raadselachtigheid en naar beteekenis liefelijke dingen, te samen brengen en
tegenover malkander zetten in eindelooze combinaties, - strooit de schrijver zijne
woorden die door zijn doen kleurblikkeren als Juli-bloeisels in volle zon, met
glimmerglanzen van kerkramen of feestlantarens.
Ze zijn àl kleur die woorden, wonnige dartele kleur, tintelende tokkelende kleur,
verwisselende kleur die de tooneelkens - deze door hunnen aard ons herinnerend aan
oude kostbare prenten: - hoor reeds de hoofdstuktitels: De Bruiloft in den Boomgaard,
De Pelgrim, de Dood van Ieperen, enz. - in een luchtkring van lustigheid, van
dooreendansende lichtpulvering hult en alles wat er met zijn vagelijk overeeuwsch
uiterlijk in verschijnt van een frisch nieuw leven rillen doet....
- Zoo was Mr. Serjanszoon een boek van fantasie en door de fantasie een heerlijk
boek.
Door die zelfde fantasie is Het Ivoren Aapje, het laatst verschenen werk van Herman
Treilinck, een mislukt roman.
De schrijver heeft niet gedaan hetgeen hij wilde doen, ni. voor ons ‘een beeld
ophangen van het Brusselsche leven en inzonderheid van de Brusselsche hooge
burgerij.’ Hij heeft zichzelf in de werkelijkheid van zijne personages vergist. Ik
begrijp niet hoe hij het noodig heeft moeten achten de lezers te verwittigen dat zijne
figuren geene directe portretten zijn van levende en bekende mensch-typen. Wie dan,
herkent in hen, kàn in hen herkennen - buiten één of twee uitzonderingen, misschien
- menschen van om ons, uit ons midden?
Neen, het zijn kinderen gesproten uit het brein van hunnen vader, uit zijne fantasie,
zijne verbeeldingskracht.
De rijkdommen daarvan schonk hij ons in Mr. Serjanszoon, en die gaf hij ons voor
wat ze waren, en 't was ons een diepe vreugde. Hier, in 't Ivoren Aapje wil de auteur
ons hetzelfde voorleggen als zijnde
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de weerschijn van de werkelijkheid, en dan blijven we onbevredigd.
In dit boek is 't een gestadige ware strijd tusschen het ingebeelde en het reëele.
Dat brengt de oneenigheid tusschen de bestanddeelen der samenstelling. Dat is de
groote fout waarom men, m.i., 't Ivoren Aapje een mislukt roman heeten mag.
Zie, hoe bijwijlen ons loutere realiteit wordt weergegeven, ongezochte alledaagsche
realiteit, zou ik bijna zeggen, die dicht-op-de-hielen gevolgd, scherp doortuurd ons
tot een rillig fijne psychologie leidt. - Dan doorleven wij stondeken na stondeken
sommige uren van Mevrouw Chanteraine's begrafenis-dag en hooren 't hart kloppen
en de hersens dubben van Ernest, den zoon zijne moeder ten grave brengend.... of
we zien de klare jeugd van Pastoor Doening stil opstaan midden in een schoon
vruchtbaar land....
En zie hoe daartegenover dan komt, en juist door de tegenstelling nog heviger
afsteekt, al het ver-gezochte, al het te bijzondere, dat ons 't gevoel doet krijgen van
vooral te zijn, van slechts te zijn: literatuur....
Er is op 't oogenblik, bij ons, in Vlaanderen, een tegenwerking die de plat-realistische
boeren-novelle - het te zeer algemeen geworden genre onzer schrijvers - door
kunstwerk van meer algemeen menschelijken aard wil vervangen, en in de plaats
van de dorpsche helden, de bekrompen knullen uit-één-stuk, wezens van een
ingewikkeldere nature daar te stellen.
En dus spreekt men van wereld-literatuur....
Met 't Ivoren Aapje heeft Herman Teirlinck het, op dit terrein, te ver gedreven. Ik
weet wel dat hij daar niet zoo stellig op bedacht was, maar 't was de vrees toch van
gewóne menschen uit onze omgeving in zijne samenstelling te zien voorkomen, die
hem dreef zijne figuren naar alle gewesten te gaan zoeken.
Zie, in zijn Brussel vindt ge geen enkelen Brusselaar. - Rupert Sörge, de
hoofdpersoon, is een soort Hongaar; Milly, een Weensche ex-barmeid; Pezza, de
volksleider, een Italiaan, Lieven Lazare kan toch moeilijk een Brusselaar wezen, en
Pastoor Doening komt uit Vlaanderen. Ernest, Francine, Vere kunnen in de hoofdstad
thuis hooren maar ook.... evengoed elders. De schilder Pacôme en zijn model juffrouw
Henriëtte waren zooveel interessanter geweest, hadden werkelijke typen - Teirlinck
moet er toch gekend hebben? - van Brusselsche artisten en models den schrijver
geïnspireerd?
Nu zou men het vast den schrijver niet kunnen kwalijk nemen van in zijn Brussel,
zelfs als hoofdpersoon, een Hongaar of een Italiaan te laten optreden, als men daardoor
niet de ergerende, daar te nadrukkelijk alhoewel heel dikwijls onwillekeurige m.i. aanhoudende zucht naar het exotieke gewaar werd.
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't Is omdat een man, gewonnen en geboren in de buurt, moeilijker met een
geheimzinnig schijntje omhangen kan worden dan een vreemdeling wier herkomst
onbekend blijft, dat Herman Teirlinck zijn Rupert Sörge met zoo'n pseudo-Hongaarsch
tintje bedeelt.
Flauw en sinds de romantieke jaren lang versleten middelken tot effekt? Ja, en al
het talent van den schrijver, hoe groot ook, niet zulks zal doen vergeten.
Ik kan overigens, ik kan 't niet helpen, die figuur van Rupert Sörge niet in ernst
opnemen. Die man met zijn ivoren aapje - een soort amulet komend ‘uit Takker's
vaderland.’ (Takker is de getrouwe zwijgende verschijnende en weer verdwijnende
indische slaaf!....) ‘Al jaren bezat Sörge het, zoovele jaren als hij Takker bezat, en
dat was vóor vaders dood. Hij kon zich van die ivoren streeling niet meer vrij maken
en gebruikte ze nu, telkens als hij alleen zat, om aan een zinnelijke tastbehoefte te
voldoen, die bij hem een wereld van beelden en een zeldzame beeldenverwisseling.’
Die man met zijn ivoren aapje die de herten en de geesten van al wie hem ontmoet
kneedt naar goeddunken, iedereen tot een werktuig maakt ten nutte van zijn eigen
tot in 't uiterst door hem zelf aangekweekte genieters-leven, komt me voor als een
‘melo’-held van een Eugène Sue, een Eugène Sue die Nietsche zou hebben gelezen....
En dan Pezza, de Italiaansche priester, leider geworden van het opstaand Vlaamsche
gepeupel; en de zuster van Pezza in wier handen eigenlijk de draden vastliggen die
haar broeder - zelf een willoos man - doen handelen - waar hoorera zij beter thuis
dan in Les Mystères de Paris of Le Juif-Errant?
En Oomken, M. du Bessy, een tweede slap aftreksel van Mr. Serjanszoon-zelf,
die een cursus geeft van mythologie, gewoonlijk heel kinderachtig-onnoozel doet,
om dan plotselings, op 't onverwachts, het lachsken van Mr. Bergeret na te bootsen....
Enzoovoorts.
En dan zult ge menschen, aldus gefatsoeneerd, volgender-wijze hooren praten:
‘- Die Verlat is mooi.... (zegt van Francine de jaloersche Milly tot Rupert) Zekerlijk. Zij is blond en groen als het goud van den uchtend over de weide, o gij
zwarte nacht, die mijne dierbare geheimen houdt!’
Of 't is Mr. du Bessy die tot Francine spreekt:
‘.... Gij zijt een minzaam zusje en gij poetst, ter eere van Vere, met het fluweel
van uwe liefde het goud van uw hart.’
Lijkt het niet dat de schrijver het zich wel bewust is hoe meermaals ergerlijk wordt
het te ver gezochte, het aanhoudend gemaniëreerde van dat al, als we zien hoe hij
wel zorg draagt zijn Pastoor Doening - de
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ware superieure mensch toch van 't verhaal - geen van die kronkelende, te zwaar met
versiersels behangen zinnen in den mond te leggen? Pastoor Doening spreekt zooals
alleman.
En wat ook op den duur danig begint te vermoeien - het boek telt 538 bladz. - is
de gedwongenheid van den stijlen het pierend geknutsel, het bijziende-gepeuter aan
de minste bijzonderheid van hetgeen beschreven wordt. Denk niet dat Teirlinck een
Sineesch vazeken zal voorbij gaan of een porseleinen koffiekan zonder haar te
beroeren en wil hij een gebaar haarfijn opteekenen dan vervalt hij in nauwkeurigheden
die wel grappig doen, als, bv.:
‘Spreek stiller, mensch, fezikte Rop's naijveraar, terwijl hij zijne magere hand met
al de vijf schelpnagels en de veertien knobbelige vingerkneukels op zin mond lei,!
Aldus zou ik lang nog kunnen aanteekenen al wat me speet toen ik vele van de
bladzijden van dit zware boek leerde kennen, indien ik geen haast had om de
tegenzijde van 't werk te toonen.
Zoo wrevelig makend de eene zijde, zoo vol bekoring de andere.
Ook weer van zeer verschillenden aard zijn de hoedanigheden hier. In dit gedeelte
van 't boek zijn ze van geheel andere nature dan in een andere. Hier zijn ze de treffende
waarheid van scherp doorpriemde gemoedsroeringen, waarvan de luttelste
baarrimpelkens weergegeven worden: - zoo de ontleding van Ernest Verlat's verdriet
en dat van Francine na den dood van de moeder; of de diep menschelijke tragische
tooneelen tusschen Ernest en zijne vrouw Vere.
En dáar zijn ze het oprechte gevoel bezonken liggend in de met teerheid bewaasde
bladzijden als die bv. aan de jeugd van Pastoor Doening gewijd.
- Het gevoel bij Teirlinck ligt meestal verdoken onder de zich gaarne vertoonende
vaardigheid van den artist, maar 't gevoel is er toch en 't schemert tusschen de regels
door, geheimzinniglijk, of treft u in eens in een paar zinnekens aan 't slot van een
tooneel. Dit procédé herinnerde me meermaals aan Dickens. - Werd het reeds gezeid
hoeveel Teirlinck van Dickens weg heeft? (ook door zijne neiging tot het caricaturale)
Lees dan het kapittel: Het blinde mannetje, met het onzeker doen van 't kind-vrouwtje,
Francine, dat stoeiend rechts en links loopt, als 't duiveken in de slangenkooi, maar
dat het vast gedacht in zijn breinken draagt dat onvermijdelijk 't voeren zal tot in den
muil van 't Lot.... - Is heel die manier van aanleggen, uiteenzetten, 't einde voor te
bereiden, en in spanning te doen verwachten, niet die van den schrijver van Maarten
Chuzzlewit?
- Een groot deel der verdere bekoorlijkheden van 't Ivoren Aapje
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liggen in de artisticiteit van 't werk. Vaak is die artisticiteit nadeelig voor 't geheel
van den roman, dat heb ik aangetoond, hoop ik; maar neemt men ze bij brokken zooals ze ons dan ook gegeven wordt - dan kunnen we moeilijk de verscheidenheid,
de prachtige kleurspeling, de verbeeldingsweelde ervan niet bewonderen. 't Is een
portret hier, een landschap daar, een binnenzicht van een bar of van een rijke woning;
't zijn heele tooneelen soms waar twee menschen bewegen of de drang van eene
menigte.....
Schrijf ik een stukje af?
‘De verschijning van Milly was een wonder.... Het kleed teekende met betooverende
zuiverheid de mooi-uitlengende en rijk-afgeronde lijnen van haar rijzig lichaam; de
mouwen, smal en effen over hare armen getrokken, vielen met een drielobbig lepje
op hare handen, en haar kraag reikte alonder hare kin en tot tegen hare ooren een
dubbel tipje van uitgerokken fluweel. Alleen het hoofd en de handen waren naakt.
Dit kleed was geheel Milly, en het was Milly zoo weinig, dat haar lichaam er haast
bloot en triomfantelijk doorstraalde.
Wat echter het meest trof, was de kleur ervan. Milly's kleed was als uit een blad
van kokend vermiljoen vervaardigd en men had het met duizenden metallische
scherveltjes bespikkeld, rond en veelblikkerend en kardinaal-rood, zoodat het nog
in ziedende droppels te spatten scheen. Het leefde, gelijk de schelphuid leeft van een
natte parelhagedis.
..........................
Ze zette zich in de sofa en het was verwonderlijk hoe daar het gepailleteerd
vermiljoen tegen het grijs-mauve satijn van het hout en het gebloemd tapijtgrauw
beweeglijk opvonkte. Verwonderlijk was, daarboven, het bleek gezichtovaal dat,
blond-rozig, onder de zachte schaduw van de weelderig in kroonvorm opgeleide
haarstapeling, met het vuur van twee groote oogen speelde. Zij droeg, buiten den
zwaren topaasring, geen juweelen; een onzichtbare kraalkorrel verborg de gaatjes
van hare oorlappen, en een breede ebbenhouten kam, bestoken met drie robijnen,
hield hare roode vlechten op.’
Zóó zou ik veel kunnen aanhalen.
Alleen zij hier nog gezegd dat, zooals het daar is, met zijne zware fouten, met
zijne rijke hoedanigheden, dit boek mijne belangstelling opgewekt heeft, zooals
weinige Vlaamsche boeken der laatste jaren hetdeden.

Maurits Sabbe, Een Mei van vroomheid.
C.A.J. van Dishoek, Bussum.
Brugge, Bruges-la-Morie, de stad van stilte en ruste, de stad van 't verleden: - zoo'n
stad is Brugge voor de toeristen geworden en zóo hebben honderden het in beeld
gebracht, beschreven of bezongen. Die
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stad is als een roerloos kunstwerk thans, met hare slapende vaarten dof lichtend als
getaande spiegels, hare grauwe paleis- en kerkmuren waar, eeuwen lang al, de uren
de beitelingen en de opschriften wegvreten, met hare lange leége straten waar
graf-koud, als in een droom de huizen staan, als onbewoond gesloten, en de gordijnen
dicht, laag, in vrees voor de zon toegetrokken. En 't al heeft iets onwezenlijks over
zich gekregen en schijnt zóo geschikt als een tooneelscherm - glijdt er een vrouwken
met zwarten kapmantel schimmig voorbij, 't lijkt er ook om gedaan - tot volmaakt
zinsbedrog der bezoekers-met-baedekers....
Er moet een ander Brugge zijn, een Brugge dat den voorbijganger onbekend moet
blijven. - We vermoeden het als we sommige bladzijden van den H. Maurits Sabbe
lezen. We vermoeden het reeds als we de smakelijke tale die de luitjes van een Mei
van Vroomheid spreken vernemen...
Doch met dat vermoeden moeten we ons haast tevreden stellen. Want een enkel
tooneeltje, hier en daar, - zoo, dát van de venditie, de openbare verkooping, - een
eigenaardig treksken of een vlugge persoonssilhouet in 't voorbijgaan kunnen, alleen,
ons iets doen gissen van 't werkelijke leven van dáar. En 't wordt ons slechts door
den schrijver als toegift aangeboden. De hoofdfiguren van zijn verhaal, en hunne
handelingen blijven in zoon fiets-grijze onzekerheid verwijderd dat we aan niet anders
kunnen peìnzen dan aan het prentjesachtige Brugge, het Brugge voor ansichtkarten
en scheurkalenders. Vooral het jonge paar, het godvruchtige Bethjie en de bloedelooze
jonge Free, zoo idyllisch nuchter allebei, zijn al te schematische personages. Zij zijn
ook te afzonderlijk.
Voorwaar, een schrijver heeft alle recht en mag de afzonderlijkste wezens in zijne
verhalen oproepen, maar, dan mogen wij van hem verlangen ons hunne
afzonderlijkheid te verklaren, haar ons te doen medegevoelen zoodat we aan haar
gaan gelooven....
Van Bethjie en Free weten we eigenlijk zoo bitter weinig.... - Vastmenschelijker
staat voor ons het oude koppel: Bazinne Lowijck en de Oude Free. Doch, zij ook,
hebben weinige gebaren te doen en steeds dezelfde; en we krijgen al te zeer den
indruk dat ze alleenlijk bestaan om de woorden te zeggen die de schrijver gezegd
wil hebben, om de gebaren te doen die noodig zijn, en ze buiten dat volstrekt niets
verrichten kunnen.
Anderszins is het boekje van M. Maurits Sabbe wel aardig geschreven, met zorg
uitgevoerd en met kieschen smaak samengesteld.
Aanvallig, als muziek deinend, speelt de taal ons om de ooren.
‘Alles lag daar zóo helder in de blauwe manestralen, dat het licht uit de aarde en
niet uit den hemel scheen te komen. Een wonderbaar licht! Het steeg hoog, heel hoog
op met donzig gestreel rondom den hoogen Lieve-Vrouwen-toren, hooger op naar
het uitspansel, waar het den weifel-
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glans der starren overscheen, - het verontstoffelijkte met een zacht waas den
lijnenbloei der oude heerenwoon, die daar verrees als een gestolde droom van
wereldsche weelde; het gleed langs het koele water met glimmenden weerschijn en
trok een zilverklare voor tot onder den donkeren brugboog, waar het geheimzinnig
leefde en stierf als in een grot.
Alles was zóo blank, zóo stralend blank, dat de witbloeiende boomenkruinen in
dat kuische licht haast verdwenen. De blanke zwaan, die eens op dien wonderlijken
eersten meiavond, als een geluksbode naar Free was toegeroeid, legde geen wit
glanspunt meer op het lichtende water, nu hij langzaam, geruischloos, met de
zilvervoor onder den brugboog versmolt. Free had het weemoedige gevoel, dat die
witte vogel ïets van hem wegvoerde, iets blanks als dien blanken nacht, - den teederen,
kuischen droom zijner jeugd.’
Dit is toch wel een keurig stukje, als ‘harmonie in 't wit?’ En zoo zijn er nog. En
we spraken ook reeds van de pittige spraak van de menschkens uit een Mei van
Vroomheid en van sommige typische tooneeltjes.
Veel van die tooneeltjes heeft een Mechelsch kunstschilder, Alb. Geudens, in
beeld gebracht en zijne zeer aardige en vaardige penteekeningen maken van het
boekje een bibliotheek-juweeltje.

Gust. van Roosbroeck. Sproken van Droom en Dood. Boekhandel ‘Flandria’
Antwerpen.
Fijne Kunst. Kunst die plezier vindt, met verteederde zinnen na te gaan het
dooreenschuiven, het dooreenwarrelen van de alle verschillend getinte woorden; ze,
met schijn-grilligheid, toch met smaak te kiezen, aan snoeren te rijgen tot dingen
van fraaiheid.
Stil droom-denken houdt ze, die woorden, aan malkander, - vaag denken, amper
denken, weleer gevoelen fluisterend toevertrouwd, gevoelen van dwaze wenschen,
van innige hopeloosheid en onrust, en dan weer van zacht-melancholisch berusten....
En gedachten en gevoelens vervoegen zich dan tot een soort van mijmerzoete
zinnebeeldige sprookjes....
‘Deze aarzelende woorden’ zoo opent de schrijver, verwittigend, zijn boekje ‘zijn
eenvoudig nedergeschreven voor die weinigen die ze wel hooren wilden, lijk stille
kinderen in alle simpelheid; die ze wel hooren wilden betrouwend en ingetogen, als
kinderen luisteren naar het eentonig verhaal van eenen ouden man. Deze wankele
woorden zijn het vreemdig vertellen van eenen Dooler, die ging langs vele wegen
en langs vele smerten. Zij zijn rokig van de geuren zijner liefdebloemen; en vreugdig
van zijn hoogzielig wee; en bang van zijn lange pijn. Zij dragen het onzegbare
gedoken achter hun vele vouwen.
Want al onze woorden zijn zin-looze klanken voor het eeuwig mysterie,
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dat alle diepere dingen omdroomt, voor de eeuwige geheimnis die het waarlijk leven
onzer zielen is....
Maar 'lijk één slens rozenbladje een heele zomer doet herdenken, en 'lijk in de
rijk-kleurige kinkhorens, vaag en ver, de eeuwige bruischzang der zee blijft
weerruischen, voor weinigen, zeer weinigen, de oneindiglichte zangen, die ééns
zijzelven aanhoorden.’
O ja! veel in dit boekje dat we als niet zoo heel ernstig gemeend kunnen opnemen,
dat ons wel wat versleten voorkomt. Wij vinden het doorgaans in eerstelingen van
dichters of schrijvers van lyrisch proza: - klachten van den jongeling
die-veel-geleden-heeft, uitboezemingen voor háar-die-komen-moet, enz.
Dat is de zwakke zijde. De andere zal ons doen onthouden den naam van Gust.
van Roosbroeck die van beteekenis worden kan voor onze Vlaamsche letteren.

André de Ridder, Les Lettres Flamandes d'aujourd'hui (De Nederlandsche
Boekhandel-Antwerpen).
Dit boekje, men mag er niet aan twijfelen, werd met de beste bedoeling uitgegeven,
nl.: - een groot gedeelte van ons Vlaamsch plubliek, het meestal Fransch-lezende
publiek, in te lichten over, en te doen belangstellen in de beweging onzer jonge
literatuur.
Het valt niet gemakkelijk diegenen welke bij die beweging behooren met zoo'n
soort brochure te bevredigen. Niet allen, tenminste. Een studie als deze leidt
gewoonlijk tot een zekere rangschikking, en dat is.... gevaarlijk spel. Tegenover de
toekomst vooreerst en tegenover de direct daarin betrokken personaliteiten. Weinigen
dezer zijn het doorgaans met die rangschikking eens, natuurlijk. Weinigen zijn
tevreden. Enkele namen werden in 't geheel niet vernoemd en andere, van nóg minder
beteekenis, wel, enz. enz.
Dus, als gevolg, allerlei keukenkrakeelkens die in de maand- en weekbladjes zullen
uitgevochten worden....
- Mij schijnt deze studie van André de Ridder wat al te haastig saamgezet; het
‘gevaarlijk spel’ waarvan ik sprak, wat al te roekeloos aangegaan.... Maar de
hoofdzaak, hier, blijft toch: - dat het boekje er is, dat het tot de Fransch-lezenden
spreken zal, met overtuiging spreken zal over ónze schrijvers en hun werk en,
misschien, naar betere kennismaking doen verlangen.
EDMOND VAN OFFEL.
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Een nationaal belang en het adres van de zeventig letterkundigen in
zake de vereenvoudiging van onze schrijftaal
Door Marcellus Emants.
‘De hemel gave, dat er eens eindelijk een groot man opstond, die al dat
onkruid van oo's, aa's en ee's, de dt's, de ei's of ij's en dat lastig mannelijk
en vrouwelijk, daar toch nooit iets van komt, uit onzen Hollandschen tuin
schoffelde en het over de schutting smeet.’
Zijn er zoo? - Alexander Verhuel 1851.
't Is een eigenaardig verschijnsel, dat in onze tijd van reklame en publiciteit weinig
dingen zo moeilik zijn als het verbreiden van meningen en hervormingsplannen. Wel
wordt gauw genoeg ruchtbaar, dat een min of meer belangwekkende mening is
verkondigd, een min of meer belangrijk plan is gevormd; maar dan verbreidt zich
daarvan aanstonds een onjuiste lezing. Tegen deze onjuiste lezing trekt men te velde
en ondanks alle mondelinge en schriftelike terechtwijzingen op vergaderingen, in
voordrachten, in ingezonden stukken, vlugschriften en tijdschriftartikelen lukt 'et
niet de juiste lezing algemeen ingang te doen vinden.
Darwin, die nooit beweerd heeft, dat de mens van de apen afstamt, moest dit
ondervinden en Het Bestuur van de Vereniging tot Vereenvoudiging van onze
schrijftaal, dat er niet aan denkt de Nederlandse taal te willen verarmen, verminken
of op enige wijze verknoeien, ondervindt 'et eveneens.
Zeventig letterkundigen van naam1)) hebben een adres aan de

1) Zeventig letterkundigen is ongetwijfeld voor ons klein volk een groot getal; maar toch hebben
een aantal letterkundigen en daaronder uitstekenden het adres niet getekend.
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Minister van Binnenlandse Zaken gericht, waarin zij van de zogenaamde Kollewijnse
spelling beweren, dat de invoering van deze schrijfwijze een ramp voor Het
Nederlandse volk zou zijn, die regelrecht op geestesverarming en daarmede
vermindering van beschaving zou uitlopen en de letterkundige kunstenaars al verder
buiten de gemeenschap huns volks stellen. ‘Als Nederlandsche Burgers en als
Letterkundige Kunstenaars meenen zij dus verplicht te zijn’ (Zijne) ‘Uwe Excellentie
hunne zienswijze te doen kennen om te pogen het ophanden gevaar alsnog te keeren,
dat den vormrijkdom onzer taal met onvermijdelijke verarming bedreigt.’
Dat deze letterkundigen de Kollewijnse schrijfwijze gaarne verboden zouden zien
en in elk geval hopen, dat ie nooit officiëel ingevoerd zal worden, is duidelik; maar
overigens is 't niet gemakkelik uit de vage bewoordingen van hun adres op te maken
wat zij presies willen en welke grieven bij hen tegen de Kollewijnse spelregels
bestaan.
Al dadelik rijst de vraag: wat bewoog die zeventig letterkundigen juist nu hun
adres tot de Minister te richten? De zogenaamde Kollewijnse spelregels zijn al lang
niet meer uitsluitend het eigendom van Dr. R.A. Kollewijn. In 1894 werden ze
voorgesteld door Het Bestuur van de Vereniging tot Vereenvoudiging van onze
schrijftaal, dat daartoe de medewerking vroeg en verkreeg van Professor Dr. W.L.
van Helten en Professor Dr. B. Sijmons, en aangenomen door de Algemene
Vergadering. Sedert tal van jaren is de Kollewijnse schrijfwijze in de meeste bladen
en tijdschriften toegelaten; het aantal leden van de Vereniging is allengs tot ongeveer
4000 geklommen; een lijvige stapel boeken en vlugschriften is in de vereenvoudigde
verschenen en tot nog toe had - voor zover mij bekend - maar één ondertekenaar van
het adres zijn waarschuwende stem eens doen horen. Zijn al de overige heren nu
plotseling tot de ontdekking gekomen, dat de vereenvoudigde schrijfwijze algemeen
dreigt te worden? Vrezen zij, dat de Staatskommissie, ingesteld om de Regering voor
te lichten aangaande de houding, die zij aan te nemen heeft tegenover deze en andere
nieuwe spellingen, verder zal gaan dan Dr. Kollewijn c.s. verlangen en - ondanks 's
Ministers opvatting, dat 'et vaststellen van een spelling geen regeringszaak is - toch
aanraden de vereenvoudigde tot officiële schrijfwijze te promoveren?
Het antwoord is niet met zekerheid te geven; maar dat de heren
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tans de vereenvoudigde vrezen, hebben zij zelf erkend; daarin mag de Kollewijnse
Vereniging dus een bewijs zien voor het veldwinnen van haar denkbeelden. Veel
zou 't mij echter waard zijn als ik de heren letterkundigen er van kon overtuigen, dat
zij omtrent de vereenvoudigde in een dwaling verkeren en dat er van die spelling
noch voor hen, noch voor wie ook iets te duchten valt.1)) Integendeel zal die
schrijfwijze duizenden tot een zegen kunnen worden en ons taalgebied belangrijk
kunnen verruimen, terwijl 't een ramp voor Nederland zou zijn als deze poging om
allerlei ballast uit onze schrijftaal op te ruimen tans werd gesmoord.
Wat kan 't zijn, dat onze letterkundigen zo beangst maakt voor het ‘verarmen en
vulgariseeren van hun werkmateriaal?’2))
Zij noemen het ‘Beschaafd Nederlands’ ‘een zeer beperkte, arme taal, grootendeels
op de stoffelijke behoeften van het dagelijksch leven gericht, waar gauw en
gemakkelijk de voornaamste eischen zijn.’ Als norm is dit ‘Beschaafd Nederlands’
volgens hen dus onbruikbaar.
Moet hieruit worden afgeleid, dat de Nederlandse poëzie geschreven is in
onbeschaafd Nederlands? 't Is niet duidelik.
De schrijfwijze van de vereenvoudigers richt zich naar het beschaafd Nederlands;
maar de schrijfwijze van de Vries en te Winkel deed dit ook. Onze letterkundigen
willen van de vereenvoudigde niets weten3)) en verklaren zich ‘aan de spellingswijze
en het taalsysteem van de Vries en te Winkel allerminst gehecht.’
Welke spelling en welk taalsisteem zijn dan de hunne? Willen zij naar Siegenbeek
terug? Hebben zij een nieuw sisteem? Of willen zij ieder vrij laten te schrijven zooals
hem goed dunkt?4)) In dit

1) Bewijzen de verzen van Dr. Schepers en het proza van Brandt van Doorne (en van Marcellus
Emants? Red.) niet voldoende, dat de Kollewijnse spelling de taal niet verarmt?
2) Nadat ik in de Algemene Vergadering van de Vereniging tot vereenvoudiging van onze
schrijftaal in 1909 de vraag behandeld had welke redenen onze letterkundigen konden hebben
om zich niet met de vereenvoudigde te verenigen, werd als kritiek op mijn rede mij in de N.
Rotterdamsche Courant (waarschijnlik door een van de latere ondertekenaars van het adres)
de vraag gesteld: of 't ook zou kunnen zijn, omdat zij de ene konventie niet voor de andere
wilden verruilen. Op die vraag kan tans met vrij grote zekerheid geantwoord worden: neen;
want als dat het of een hoofdbezwaar was zou er wel iets van in het adres staan.
3) Ofschoon ze dikwels genoeg, misschien zonder 't zelf te weten, volgens de beginselen van
de vereenvoudigde schrijven.
4) Daar zij onderling nog al in spelwijze verschillen is dit op 't ogenblik feitelik het geval.
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laatste geval zou 't al heel vreemd zijn, dat zij alleen de Kollewijnse schrijfwijze
wensten te verbieden en mogen de vereenvoudigers het verwijt van anarchisties op
te treden ongetwijfeld van zich af schuiven en naar onze protesterende letterkundigen
over brengen! Is nu uit de vage bewoordingen van het adres onmogelik met enige zekerheid op
te maken wat de zeventig letterkundigen voorstaan en welke bezwaren zij hebben
tegen de Kollewijnse schrijfwijze, in de (groene) Amsterdammer van 8 Mei laat een
van de ondertekenaars Dr. P.H. van Moerkerken zich ietwat duideliker uit. Hij beweert
te mogen spreken ‘namens velen der onderteekenaars’ en al slaan die woorden niet
op zijn ganse betoog, bij gebreke van andere voorlichting neem ik aan, dat zijn grieven
ook de grieven van de overige ondertekenaars zijn.
‘Waar een letterkundige’ schrijft de heer v.M. ‘het noodig oordeelt zijn figuren
de taal en den stijl van het dagelijksch leven te laten spreken, zal hij dit doen; maar
waar hij zelf aan 't woord is, blijft hij vrij en behoeft zich niet te schikken naar de
luimen der groote middenmassa, die niet eens den krachtigen beeldrijkdom en de
klankvolle woordenkeus van het lagere volk bezit.’
Dit wordt nu tegen de vereenvoudigers aangevoerd; maar staat dan ergens in hun
Handleiding, dat een schrijver, waar hij zelf aan 't woord is, niet vrij zou zijn en zich
wel schikken moet naar de luimen van de grote middenmassa? Waar wordt in de
Handleiding het gebruik ook maar van één enkel beeld verboden, de woordenkeus
van de schrijvers ook maar in één enkel opzicht aan banden gelegd?
Ik geloof, dat wij hier te doen hebben met een misverstand, ontstaan eensdeels
door onbekendheid met de Handleiding voor de vereenvoudigde schrijfwijze;
anderdeels door het maken van overijlde gevolgtrekkingen uit de schrijfwijze van
enkele vereenvoudigers.
Zeker niet alleen bij Nederlanders - maar bij Nederlanders zeer duidelik - kan men
waarnemen, dat iemand verschillend spreekt al naarmate hij zich richt tot huisgenoten
en intieme vrienden, tot personen, met wie hij vormeliker omgaat en in toespraak of
geschrift tot een groot publiek. Zijn keuze, zijn schikking en zelfs zijn uitspraak van
de woorden verschilt in de verschillende gevallen. Wie t' huis plat of achteloos
spreekt, doet z'n best zich beschaafder en juister te uiten tegenover mensen, die hij
minder
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goed kent, en wie tot z'n vrouw, broer of kind zegt: de koningin was 'r met d'r kind...
ik geef 't je graag... die man z'n vrouw is dood, zal, een vergadering toesprekend, al
licht zeggen: daar was de koningin met haar kind... ik geef het u gaarne... de vrouw
van die(n) man is dood. Nu is onze deftigheid ongetwijfeld aan het afnemen. Het
deftige woord ‘dezelve’ is zoo goed als verdwenen en we zouden er tegenwoordig
om lachen als een vrouw, aan haar zuster schrijvende, haar man aanduidde met Zijn
Edele1)). Maar dit neemt niet weg, dat de stijl, die ik nu maar huiselik zal noemen,
nog niet overal doorgedrongen is en misschien ook nooit overal doordringen zal.
Bedient een schrijver zich dus van deze stijl in gevallen, waarin hij naar ons gevoel
dit niet moest doen, dan krijgen wij de indruk, dat hij onze stijl neerhaalt en zoals
de Heer Van Moerkerken 't uitdrukt: zich schikt naar de luimen van de grote
middenmassa.
Terwijl nu het grote publiek van de vereenvoudigde schrijfwijze nog afkerig is,
omdat de geschreven woorden er anders uitzien dan vroeger - presies wat de
Siegenbekianen vroeger aan de volgelingen van de Vries en te Winkel verweten geloof ik, dat we hier ‘des Pudels Kern’ hebben van het letterkundig verzet tegen de
Kollewijnse schrijfwijze. Maar dan dient dadelik te worden opgemerkt, dat, al mag
't waar zijn, dat enkele volgelingen van Kollewijn zich wel eens bediend hebben van
een al te huiselike woordenkeus en woordschikking en aanduiding van uitspraak in
betogen, die voor ons gevoel dit niet toelieten, de Kollewijnse spel-spelregels, die
niets van dien aard gebiedend voorschrijven, daar niet voor verantwoordelik mogen
worden gesteld.2))
In de ‘Beschouwingen’3)) staat duidelik: ‘de taal van de kunstenaar blijft hier buiten
beschouwing’ en in elke mondelinge toelichting, op vergaderingen en andere
bijeenkomsten gegeven, werd steeds dit beginsel op de voorgrond gesteld. Het geldt
hier dan ook een kwestie van takt en smaak. De Heer van Moerkerken zegt al: ‘waar
een letterkundige het nodig oordeelt zijn figuren de taal en den stijl van het dagelijksch
leven te laten spreken, zal hij dit doen.’ Welnu, waar een letterkundige 't nodig
oordeelt aan zijn taal en

1) Ik herinner me, dat een van m'n tantes dit geregeld deed.
2) Geeft in dit opzicht de taal van Brandt van Doorne aanstoot? Of houdt men die soms voor
geen echte Kollewijniaan?
3) Zie de Handleiding.
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stijl een biezonder niet-alledaags karakter te geven zal hij dit ook doen.
Verouderende en verouderde woorden en vormen kunnen vaak gebruikt worden
om een stijl deftig te maken. Van daar dat kanselredenaars er zich bij voorkeur en
met recht van bedienen; maar diezelfde woorden en vormen maken een stijl dwaas
als ze te onpas worden gebezigd. Duidelik komt dit uit bij de verdwijnende, maar
zeker nog niet verdwenen genitivus. In de eerste druk van de spelregels stond: men
vermijde zoveel mogelik het gebruik van de archaïstiese genitieven diens, des, der,
dier enz. Toch komen deze vormen nog bij nagenoeg alle vereenvoudigers voor. De
vraag is dus maar: worden ze juist of bij een verkeerde gelegenheid gebezigd?
Gebruikt in een modern gesprek maken ze dit in de regel eenvoudig belachelik;
gebruikt in een beschrijving of betoog kunnen ze soms die beschrijving of dat betoog
pedant of stijf doen klinken; gebruikt in een verheven stijl maken ze dikwels een
uitstekende indruk.1))
‘Velen onzer litteraire artiesten’ zegt de Heer v.M. vervolgens ‘hebben ook bezwaar
tegen elke verandering in het uiterlijk verschijnen der woorden, daar zij huiveren
voor een kunstmatig vervagen der woord-genealogie.’
Zou dit wel zo zijn? Dat vele artiesten en dat nog meer het grote publiek bezwaar
heeft tegen elke verandering in het ‘uiterlijk verschijnen der woorden’ daaraan twijfelt
zeker niemand; maar zit daar wel achter een huivering voor het ‘kunstmatig vervagen
der woord-genealogie’? Ik ben zo vrij dit te betwijfelen. Wat onze kunstenaars altijd
op de voorgrond plaatsen is de klank. Daarnaast komen dan nog in aanmerking de
juiste betekenis en het rythmus; maar wie denkt er nu aan Midden-Nederlands of
Goties bij zijn neerschrijven van modern Nederlands voor een modern Nederlands
publiek?
‘Waarom zouden wij’ vraagt de Heer v.M. ‘die nog volkomen

1) Van een vereenvoudiger kreeg ik eens ter beoordeling een histories drama, dat geschreven
was in een stijl, die de Heer van Moerkerken ‘onbeholpen joviaal’ zou noemen. Voor deze
gelegenheid was ik 't vrij wel met hem eens. Ik ried dan ook de schrijver aan zijn stijl te
wijzigen, omdat zijn vorstinnen, vorsten en edellieden anders zeker niet de gewenste indruk
op het publiek zouden maken. Daarmee wilde ik natuurlik niet zeggen, dat deze stijl ook
verkeerd zou zijn als de schrijver in plaats van zulke hooggeplaatste personen eenvoudige
burgers ten tonele had gebracht.
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de oorspronkelijke beteekenis van ‘thuis’ en ‘thans’ voelen, nu op eens gaan schrijven
‘tuis’ en tans.’
Aangezien de Heer v.M. de spelregels toch zeker wel eens ingekeken zal hebben,
verzoek ik hem vriendelik mij te willen aanwijzen waar staat, dat de vereenvoudigers
‘tuis’ moeten schrijven. In de eerste druk stond zelfs uitdrukkelik het
tegenovergestelde, namelik, dat wij ‘thuis’ moeten schrijven, omdat ‘de samenhang
met huis nog door een ieder wordt gevoeld?’ Met tans is 't anders gesteld, omdat de
vereenvoudigers menen, dat de oorspronkelike betekenis van dit woord niet meer
wordt gevoeld.
‘Lik’ voor ‘lijk’ is onaangenaam vindt de Heer v.M. en ‘bovendien foneties totaal
onjuist, daar luk’ dan nog beter zou zijn.’
Daar oudere schrijvers, die nog niet ‘lik’ schreven, hun woorden op ‘lijk’ soms
lieten rijmen op woorden, die eindigden op ‘ik’ gaat het ‘totaal onjuist’ van de Heer
v.M. niet op, en als hij ‘luk’ beter vindt dan ‘lik’ is dat dan een reden om ‘lijk’, dat
nooit gezegd wordt, te blijven schrijven? Wij hebben nu eenmaal een onduidelike
klinker, waarvoor een afzonderlik teken ontbreekt en waarvoor we dus tekens, die
ook andere klanken aanduiden, moeten gebruiken. Namen we altijd de u, dan kregen
we ook ‘onbugrijpuluk.’ Is 't nu zo verkeerd, dat we voor de k de i nemen, die we
reeds hebben in monnik, hinniken enz? Met de vereenvoudigde schrijfwijze van o en e aan het eind van open lettergrepen
- die nu gelijk wordt aan die van u en a - kan de Heer van Moerkerken zich verenigen.
Hij zegt:
‘Want zoo goed als wij jaren en uren schrijven, kunnen wij ons gewennen aan
dromen en bomen. De vreemdigheid verdwijnt spoedig genoeg1)). Zeker zou de
schooljeugd, die nu met de dwaze regels van de Vr. en te W. moet worden lastig
gevallen, ietwat meer respect krijgen voor de logica van taalgeleerden. Nu spellen
de stakkers beloven om de o van belofte en gelooven om de au van het Duitsche
glauben, terwijl wij toch ook gelofte bezitten.’ Z'n en 'n noemt de Heer v.M. ‘onoogelijk’. Vervalt de Heer v.M. nu werkelik in
de volksdwaling, dat de taal beoordeeld moet worden naar de vorm van de tekens,
waarmee de klanken worden aangeduid? Vindt hij ook ‘vis‘ lelik, omdat hij gewend
is aan een

1) Zou dit niet voor de hele vereenvoudigde waar zijn?
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vijfletterig teken voor die klank? 't Is moeilik aan te nemen. Hij weet toch wel, dat
even goed als notenschrift niet de muziek zelf is, de geschreven taal niet de taal mag
heten. Het geschrevene is enkel de aanduiding van de taal. Maar misschien vindt de
Heer v. M. DE KLANK ‘z'n’ of wil hij liever: ‘zun’ lelik. In dat geval moet hij trachten
op de een of andere wijze het spreken van ons volk te verbeteren; maar zolang dit
niet is geschied zal een schrijver, die sprekende Nederlanders invoert, wel niet altijd,
maar heel vaak van ‘z'n’ of des noods ‘zun’ gebruik dienen te maken. Wordt evenwel
‘z'n’ gebruikt in een stijl of op een plaats, die ‘zijn’ vereist, dan (zie boven) is 't
duidelik, dat de vorm daar werkelik afkeuring verdient. Bovendien vraag ik al weer:
waar staat in de Handleiding, dat men z'n en 'n altijd moet schrijven?
Ten slotte komen we tot de kwestie van de geslachtsonderscheiding. Hier noemt
de Heer v.M. de vraag van het geslacht der zaaknamen ‘netelig ter oplossing’ en
geeft hij dan ook geen oplossing aan, terwijl hij 't eenvoudig ‘malligheid en een
verzwakking van de klank der taal’ vindt te schrijven: aan de heer en van de hond.
Daarmee is die kwestie echter niet afgedaan. De zaak komt feitelik neer op het al
of niet behouden van enige buigingsuitgangen, die uit de levende gesproken taal
grotendeels verdwenen zijn.
Op een letterkundig Kongres verkondigde een Zuid-Nederlandse professor eens
de verbazingwekkende dwaasheid, dat de NoordNederlandse vereenvoudigers, van
de koningin sprekende, zeggen: hij is zo even voorbij gekomen. Zoveel weten de
Noord-Nederlanders gelukkig van onze schrijfwijze nu wel af, dat zij ons dergelike
onzin niet meer toedichten. Maar dat de buigingsuitgangen op n of r van lidwoorden,
voornaamwoorden en bijvoegelike naamwoorden uit de gesproken taal verdwenen
zijn en alleen nog voortleven in uitdrukkingen als: in den vreemde, aan den drank,
op den duur, in dier voege... wie zal dat loochenen? Blijft over het gebruik van hij(ie)
en ze voor dier- en stofnamen. Dit is eenvoudig wankelend. Men hoort even goed
van een kat zeggen: ‘hij loopt in de tuin’ als ‘ze loopt in de tuin’ en van de melk: ‘hij
is zuur’ als ‘ze is zuur’.
Dat is juist de ramp, zal de Heer van Moerkerken misschien zeggen. Wie zo denkt,
moet zich tot het volk wenden en trachten
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dit er toe te brengen in de spreektaal de verloren vormen in ere te herstellen en op
het geslachtsonderscheid altijd te letten. De vereenvoudigers gaan alleen en kunnen
alleen te rade gaan met wat is en niet met wat wezen moest. Maar, wie gelooft, dat
de schrijftaal de spreektaal zou kunnen vervormen, vrage zich eens af hoe 't dan
komt, dat de buigingsuitgangen en geslachtsonderscheidingen, die men tot heden toe
in de schrijftaal vrij algemeen getracht heeft te handhaven, toch uit de spreektaal zo
goed als volkomen zijn verdwenen.
Wil nu iemand die verdwenen vormen nog gebruiken om daarmee de een of andere
stijlwerking op zijn publiek te verkrijgen, dan zou hij wel dwaas doen als hij dit
naliet. Maar hij mag zich in dat geval wel ter dege rekenschap geven van de indruk,
die het gebruik van deze vormen tegenwoordig nog maakt. En niet met z'n ogen door
op de geschreven vormen, waaraan die ogen nu eenmaal gewend zijn, te kijken; ook
niet door de klank er van waar te nemen met zijn innerlik gehoor; maar door ze
duidelik hardop voor derden te zeggen of liever nog door derden te laten zeggen.
Onze letterkundigen doen over 't algemeen te weinig aan de kunst van voordragen.
De vrees is dus gewettigd, dat zij meestal de klank beoordelen met hun innerlik
gehoor. En nu is 't merkwaardig hoe vaak dit innerlik gehoor ons misleidt, welk een
geheel andere indruk zowel een gedicht als een proza-stuk maakt, wanneer 't
geluidloos wordt gelezen dan wanneer 't luid wordt voorgedragen. Worden alle n's
duidelik gezegd, heel dikwels - zie 't hierboven gezegde over de kanselstijl - klinkt
de voordracht dan onuitstaanbaar schoolmeesterachtig en zelfs bespottelik. De reden
is niet ver te zoeken: we zijn aan die vormen ontwend. Wie een novelle voordraagt,
moffelt dan ook in de regel dergelike n's weg. Waarom ze dan geschreven?
Behalve over enkele andere ondergeschikte spelkwesties zwijgt de Heer van
Moerkerken ook over de spelling van de bastaardwoorden en de daarmee
samenhangende regeling van de i (ie). Toch wil ik er een enkel woord over zeggen,
omdat juist op dit gebied de meeste schimpscheuten tegen de vereniging worden
gelost. Mij komt 'et voor, dat de vereenvoudigers van het juiste beginsel uitgaan;
maar.... dat een algemeen bevredigende regeling van deze kwestie niet is te maken.
Wij zijn een klein volk, een volk, dat liever pronkt met zijn kennis van vreemde talen
dan
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zich moeite geeft zijn eigen taal zuiver te spreken, dat er zeer happig op is zinnen,
gezegden en woorden uit den vreemde in zijn taal in te lassen, dat bovendien een
betreurenswaardige onmacht ja zelfs onwil toont om voor iets nieuws een nieuw
Nederlands woord te vormen en te gebruiken. Geen wonder dus, dat vreemde woorden
bij menigte onze taal binnensluipen. Tegen een groot aantal van deze indringers dient
iedere Nederlander, die prijsstelt op het behoud van zijn nationaal karakter en zijn
eigen taal, zich ten krachtigste te weren; maar er zijn er ook, die in behoeften voorzien
en dus als een aanwinst kunnen worden beschouwd1)). In het begin worden zulke
woorden geschreven op de manier, die in het land, waaruit ze stammen, gebruikelik
is en worden ze ook nog geheel als vreemde woorden beschouwd en uitgesproken.
Allengs echter ver-Nederlandsen ze en ten slotte krijgen ze hier burgerrecht. Dan is
de tijd daar - en dit is het beginsel van de Vereniging - om ze ook, zoveel mogelik,
met Nederlandse tekens aan te duiden. Geschiedt dit niet, dan krijgt men onvermijdelik
een spelling, waarbij - nog meer dan reeds het geval is - evenals in de Engelse één
zelfde teken voor de aanduiding van verschillende klanken wordt gebruikt en een
vreemdeling dus nooit weet hoe een woord moet worden uitgesproken eer hij die
uitspraak van een Nederlander heeft gehoord. Tegenwoordig hebben wij al een t, die
in tijd anders klinkt dan in natie, een g, die in leugen verschilt van de g in loge, een
andere j in jicht, dan in dejeunee. De onoverkomelike moeilikheid blijft: het juiste
tijdstip te bepalen, waarop een woord geacht moet worden het burgerrecht te hebben
verworven en dus met Nederlandse tekens dient te worden gespeld. Dit is aan ieders
individueel inzicht overgelaten en derhalve komt 'et voor, dat de een er zich over
ergert horloge nog altijd met een on-Nederlandse g te zien gespeld, terwijl de ander
in dinee de Franse eind-r zou willen behouden.
Wat mij aangaat, ik zou er voor zijn dergelike binnengedrongen, noodzakelike
woorden zo gauw en zo goed mogelik op z'n Nederlands te schrijven. Buro is me
liever dan bureau, redaksie dan redactie, bloeze dan blouse. Dat de vereenvoudigers
in hun

1) Aan het ondoordacht invoeren van nieuwe woorden danken we het onnodige ‘Schlager’, dat
nu uitgesproken wordt als ‘slager’.
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woordenlijst horloge weer hebben opgenomen, ofschoon ze horloozje al hadden
voorgesteld, spijt me; maar ik kan er in komen, dat men ter wille van het
met-de-oogen-en-dus-verkeerd oordelende publiek voorlopig water in zijn wijn heeft
gedaan.
Alles samenvattend komt 'et mij voor, dat onze letterkundigen geen enkele grond
hebben om van onze vereenvoudigde schrijfwijze enig gevaar voor de Nederlandse
taal te duchten. Achten zij 't een nadeel, dat buigingsuitgangen, genetiefvormen en
geslachtsonderscheidingen verloren zijn gegaan, dan kan ik tot zekere hoogte met
hen meegaan1)); maar dan gaat 'et toch niet aan daar de Kollewijnse schrijfwijze een
verwijt van te maken en zou 't ook niet baten die vormen in de schrijftaal te behouden.
Integendeel gebeurt door dit laatste juist wat zij beweren van de vereenvoudigde te
vrezen: namelik, dat ‘de letterkundige kunstenaars’, die de verdwenen vormen nog
schrijven ‘al verder buiten de gemeenschap huns volks’ worden gesteld. En gaat men
na hoe onregelmatig en slordig onze hedendaagse letterkundigen met die vormen
omspringen, hoe de buigingsuitgangen voortdurend worden afgekapt, dan blijkt hun
volgen van de Vries en te Winkel niet veel meer dan een schijn te zijn en zijn zij nu
reeds in werkelikheid grotere voorstanders van de vereenvoudigde dan zij misschien
zelf weten en in alle geval dan zij willen bekennen. Bovendien mogen zij en mag
ons hele publiek niet uit 'et oog verliezen, dat 'et aannemen van de vereenvoudigde
schrijfwijze voor ons volk is een nationaal belang2)). De bewering van onze zeventig
letterkundigen, dat de Kollewijnse schrijfwijze voeren zou ‘tot geestesverarming en
daarmede vermindering van beschaving’ - een bewering, die alweer noch toegelicht,
noch bewezen wordt - moet, dunkt mij, volkomen onjuist worden genoemd. De
Kollewijnse schrijfwijze maakt wel het aanleren overbodig van ettelike spelregels,
waarvan de nutteloosheid onder anderen blijkt uit de onachtzaamheid, waarmee juist
onze letterkundigen ze toepassen. Maar welk verband kan er nu bestaan tussen het
gedwongen aanleren van die nutteloze regels

1) Het verdwijnen van de genetief dwingt tot een onaangenaam herhalen van het voorzetsel
‘van’. - ‘Den’ heeft voor mij een mooiere klank dan ‘de’; maar toch klinkt in een novelle of
betoog ‘het boek van DEN vader’ mij onuitstaanbaar in de oren en ‘het boek van ZIJNEN vader’
nog onuitstaanbaarder.
2) Wel eigenaardig, dat de Nederlandse regering tegenover zulk een nationaal belang haar
houding nog moet laten bepalen door een Kommissie!
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en het verrijken van de geest, het verkrijgen van ware beschaving? Immers geen
enkel! Terwijl voor ons volk, dat in beschaving bij menig ander volk nog ten achter
is en voor onze jeugd, die steeds meer met werkzaamheden overladen wordt, het
belang van veel vrijkomende tijd om meer ware beschaving te verkrijgen moeilik
hoog genoeg kan worden aangeslagen. Ten slotte staat 'et wel vast, dat bij het behoud
van onze lastige spelling, met al wat daar bij hoort volgens de Vries en te Winkel,
onze Javanen en Maleiërs liever Engels dan Nederlands en onze West Indiërs liever
Spaans dan Nederlands zullen aanleren, terwijl wij van de Zuid Afrikaners, die de
vereenvoudigde al hebben aangenomen, zullen vervreemden1)). In plaats van een
verruiming staat ons, bij het behoud van de spelling de Vries en te Winkel, een
inkrimping van ons taalgebied te wachten. Zaak is 't dus niet kleingeestig te blijven
staren op het vreemde voorkomen van enkele woorden en vormen; maar verder te
zien in de tijd en in de ruimte en mee te helpen waken voor de ontwikkeling en de
verbreiding van onze taal.

1) In België staat de zaak enigszins anders, daar België een officiële spelling bezit. Onze
vereenvoudigde krijgt evenwel ook daar steeds meer aanhang. Hier blijkt dus het nadeel van
een officiële spelling.
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De naumachie
Door Louis Couperus.
De dag brak aan. Er zeefde een grauwige schijn, die rozigde, door de nauwe ramen
der gladiatorenkazerne van Marrubium, in het land der Marsen, in welke wij bij
honderden, ja bij duizenden, op een gepakt als wilde beesten, den nacht hadden
doorgebracht.
Ik had toch geslapen. Hoewel er een makker lag te snurken in mijn rug, en ik in
den rug van een makker mij zoo goed en zoo kwaad als het ging, genesteld had, met
een vierkant gevouwen manteltje onder mijn hoofd als kussen, had ik geslapen. Ik
was jong en zorgeloos. Ik was twintig jaar en sterk. Wie twintig jaar is, en zijn borst
breed voelt en zijn armen spierhard en zijn krachtige beenen luchtig, om desnoods,
als het kan, de vlucht te nemen, en er van door te gaan naar de verre streken, waar
de fortuin je wacht te midden van alle de wellusten, die de goden voor het geluk der
menschen schiepen, kweekt geen zorgen in zijn ziel, ook al is hij maar een boef,
ingelijfd bij een cohors gladiatoren, bestemd om het zij geheel, het zij gedeeltelijk
om te komen in athletische spelen te land en te water. Er blijft altijd een kans tot heil,
tot ontkoming, tot vlucht, tot geluk, tot fortuin.
De dag brak aan. Om mij ontwaakte men. Een immens geruisch steeg op van
stemmen, want ik herhaal het, wij waren duizenden, opgepakt in de veel te nauwe
kazerne. Onze decanus riep onze namen, verzamelde zijn tien mannen:
- Decimus!
- Silius!
- Marius
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- Paris!
Quirinus!
Ilius!
Tarquinius!
Probus!
Sandarion!
- Pollio!
Ik was de laatste. Ik antwoordde, dat ik prezent was, en op eens kwam over mij
de sombere gedachte, dat ik dit morgen misschien niet meer zoû roepen. Maar het
was zeker geen oogenblik om te verwijlen bij donkere gedachten, want de decanus,
die Aquileus heette, geleidde ons al op een kippenloopje, vlug, naar de thermen van
het gymnazium.
- Jongens, vlug je bad maar nemen! zei Aquileus, die wel een goede kerel was. Er
is nog water, al is het ook niet van je allerreinste! Maar voor duizenden is er zeer
zeker geen bad, en de laatste, de zooveelste duizendste, zal geen kans hebben om te
verdrinken!
Wij namen heel vlug ons zwembad. Gezalfd en gemasseerd werden wij er waarlijk
niet bij, maar het frischte je toch op, en je knipoogde tegen elkaâr toen je na een paar
minuten zwemmens er uit kwam, want, op kippenloopjes kwamen ze aan, het eene
tiental na het andere: reken maar eens uit hoe vele tientallen, als ik je vertel, dat er
negenduizend gladiatoren in en om de kazerne lagen, overal waar maar een woning,
een hut, een stal was te vinden geweest. Ik weet niet of het laatste tiental der baders
verdronk, maar wel weet ik, dat wij heel vlug terug werden geleid, en dat, terwijl wij
een van de eerste groepen waren geweest, die hadden gebaad, wij wel een uur lang
wachten moesten, eer onze rusting ons werd bedeeld uit het magazijn, waar het een
herrie was van belang.
Wij kregen zware en complete wapenrustingen aan. Onze kurassen schenen van
zilver, zoo schitterden zij, want nieuw waren de wapenrustingen; en wij gespten
beenstukken om, zetten helmen op en grepen onze heel groote schilden en zwaarden.
Wij ontbeten met worst en wijn. De zon was opgegaan. Toen wij wegmarcheerden,
zag ik over de heuvelen, bij manipulen, de gladiatoren zich verzamelen, de duizenden
van gladiatoren en de wapenrustingen blonken wel prachtiglijk in de zon. Tusschen
de
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golving der heuvelen lag het meer van Fucinus. Het was een heerlijke morgen en ik
verheugde mij om de rijzende zon, omdat ik liever, dacht mij, in milden schijn van
zon zoû sneven, dan onder lage, donkere lucht. Hoe zorgeloos ik was, toch, telkens,
dacht ik even aan den dood, die mij kon wachten.
Rondom het meer, diepe kom, rijden de heuvelen zich en de hellingen waren als
de treden van een natuurlijk amfitheater. Daar was het van volk zóo zwart, zoo dicht
samen gestuwd, als ik nooit nog volk gezien had. Ik wist niet, dat er zóo veel
menschen op de wereld waren, zeer zeker niet, dat er zoo veel menschen dien morgen
zich zouden verzamelen, en van omliggende plaatsen en vooral van Rome zouden
gekomen zijn, om de spelen te zien. Om het meer dus, op de hellingen van de
heuvelen, rijden zich de duizende en duizende toeschouwers, en tusschen die dichte
menigte geleek mij het meer héel klein. Het volk zag aandachtig naar de
voorbereidselen der spelen uit, en het was betrekkelijk stil.
Op het meer lagen de triremen en quadiremen: er waren er twaalf zoo genaamde
Siciliaansche en twaalf andere, die van Rhodes heetten te komen: de Naumachie zoû
plaats hebben, zoo genaamd, tusschen Rhodes en Sicilië. De roeiers hadden reeds
hunne plaatsen ingenomen, en, hunne riemen uitgestoken, deden de vaartuigen op
duizendpootige monsters gelijken.
Om het meer aan den boord, schaarden zich vlotten, waarop de Praetoriaansche
troepen reeds waren opgesteld, en op die vlotten waren balisten en katapulten
opgericht, torenhoog.
Wij marcheerden in verdubbelde rotten en haastig, zeide Sandarion
- Pollio.... ik weet niet waarom, maar ik geloof niet, dat ik de zon morgen zal zien.
Nu was Sandarion anders een jonge, vroolijke kerel, die nooit sombere gedachten
koesterde, en ik schrikte van zijn woorden.
- Waarom niet, Sandarion? vroeg ik.
- Ik weet het niet, zeide Sandarion, en regelmatig stapten zijn omzilverde beenen
naast de mijne; hij was zoo groot als ik en onze schouders raakten elkaar soms aan,
met een lichten klank van metaal. - Ik weet het niet, herhaalde Sandarion, maar ik
voel het zoo: ik vind dit meer somber, en van nacht heb ik gedroomd, in jou rug, van
drie ‘vervloekte’ vogels.
- Dat is zeker een heel slecht voorteeken, zeide ik, maar
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voorteekenen komen niet altijd uit; geloof dat vast, Sandarion.
Meer wist ik Sandarion niet te troosten. Wij zwegen dus, en onder bevel van onzen
decanus Aquileus daalden wij het pad af, vrijgehouden tusschen de toeschouwers,
naar de kom van het meer; wij zouden op de derde Rhodezische trireem moeten
strijden.
Aquileus kommandeerde halt. Want er was aan de boorden van het meer, op het
vlot, van waar een sloep ons naar de trireem zoû voeren, een opstopping, een gedrang,
een gescheld, een geduw, een gevloek van de leidende officieren. Er schenen teveel
gladiatoren, er scheen een verwarring van de lijsten te zijn; nummers en namen
werden afgeroepen, er werd getwist en geredeneerd; wij moesten wachten.
Wij wachtten, op het nauwe, dalende pad. Naast mij, aan den uitersten rand der
toeschouwers, die op de hellingen der heuvelen, als op natuurlijke treden waren
genesteld, gezeten, gehurkt of, lagen bij groepen, zat in het gras een vrouw. Ik zag
op haar neer; zij zat als het ware aan mijn voeten, waar ik te wachten stond, tot
Aquileus ons ‘voorwaarts’ zoû kommandeeren. Daar zij opkeek, glimlachte ik op
haar neer. Zij zag mij aandachtig aan, ernstig een poos, en glimlachte toen terug.
Daar ik echter een patricische in haar zag, was ik om mijn glimlach verlegen, en
wendde mijn oogen naar het vlot, waar de officieren bedrilden en twistten; mij echter
haar glimlach herinnerend, zag ik haar weer aan, op haar neêr: zij zag mij terug aan,
weêr ernstig.
Plotseling hoorde ik haar stem:
- Hoe laat begint de Naumachie, gladiator?
Ik haalde mijn metalen schouders op.
- Ik kan het je niet zeggen, Domina. Ik weet niets, wij weten niets. Ik geloof....
tegen het derde uur. Als wij allemaal onze plaats hebben ingenomen, komen de keizer
en de keizerin, denk ik. En dan neemt de vertooning een aanvang.
- Ben jij van Rome, gladiator?
- Neen, Domina, ik strijd in Neapolis. Ik ben nooit in Rome geweest. Ik zoû wel
in Rome willen strijden en ik hoop er ook eens te komen. Ik ben jong en als de goden
mij gunstig zijn, strijd ik wel nog eens in de Romeinsche arena.
- Ben je een mirmillo, gladiator?
- Ik ben eigenlijk een retiarius, Domina, en strijd met den drietand en het werpnet.
Maar in een Naumachie is dat anders,
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dan strijden wij als werkelijk de zeesoldaten, de zwaar gewapende, strijden.
- Is je wapenrusting heel zwaar?
- Heel zwaar, Domina, omdat we toch niet van onze plaats komen: we strijden en
overwinnen of sterven op onze plaats, en de wapenrusting moet heel zwaar zijn, om
ons weerstand en steun te geven.
- Hoe heet je, gladiator?
- Ik heet Pollio, Domina.
- Hoe lang ben je in het Gymnazium?
- Twee jaar. Op mijn achttiende jaar heb ik in Neapolis een ouden wisselaar
vermoord.
- Vermoord? Jij?! Waarom?
- Om mij meester van zijn geld te maken.
- Was je een slaaf?
- Neen, ik was vrij. Maar mijn vader was bordeelhouder en oefende dus een ‘veracht
beroep’ uit.
- En je vermoordde den wisselaar?
- Ja, Domina. Ik woû rijk worden. Maar het gelukte mij niet. Ze snapten me.
- En ze veroordeelden je niet tot den strop?
- Neen; omdat ik jong en sterk was, lijfden ze me in, in de ‘familia’ der gladiatoren.
Dan wordt je toch ook eens gedood, maar dan dien je ten minste tot vermaak van je
deugdzamen evenmensch. Ik weet niet of ik heden gedood word, maar in alle geval
zal ik dienen voor uw vermaak, Domina, als straks de Naumachie aanvangt.
- Ben je bang òm te komen?
- Ik ben niet bang, maar ik zoû liever nog willen leven. Ik ben jong en het leven
is mooi.
- Ook voor jou?
- Ik ben gezond en heel sterk. De zon schijnt voor allen. Het leven is mooi voor
allen. Mooie vrouwen zijn mooi voor allen.
- Geloof je?
- Dat geloof ik, Domina.
- Mooie vrouwen zijn niet mooi voor àllen. Ze zijn mooi voor die ze lief hebben.
- Ik zou niet gaarne al willen sterven.
- Je zàl niet sterven.
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- Hoe weet ge dat? De toekomst is voor ons geheim.
- Toon mij je hand....
Ik toonde mijn hand, open, aan de patricische vrouw. Zij zeide: - Je zàl niet sterven
van daag.
- Domina, zeide ik. Geef mij iets. Geef mij iets, dat geluk aanbrengt. Geef mij iets,
om aan u te denken, als ik strijden zal, binnen kort....
-.... Voorwaarts! kommandeerde Aquileus.
Maar ik voelde te gelijker tijd, dat zij mij in de palm iets drukte. Ik had geen tijd
om te bedanken. Wij marcheerden voort, daalden af het pad, naar het vlot. Wij waren
heel laat. In de verte klonken over de heuvelen fanfaren, den keizer, de keizerin
aankondigend.
Marcheerend zag ik in mijn palm. Daar was een Egyptische scarabeus van
azuursteen: het was een heel gunstige talisman alles wat uit Egypte komt, is geheimvol
en gunstig, om te dragen. De scarabeus, die was als een groote, dikke blauwe tor,
was een fibula, met een gesp, Ik bevestigde het juweel in het leder van mijn met
zilver beslagen bandelier. Wij kwamen op het vlot.
De fanfaren schalden luider en luider, uit tubae en buccinae; zeer zeker waren wij
laat. De officieren vloekten. Wij stapten in de sloep, en de sloep gleed naar onze
trireem. De trireem was een zeer groote liburna, oorlogsschip met een toren op vooren achterplecht. Vijf onzer, waaronder ik, namen plaats op den voortoren, vijf op
den toren achter. Wij bleven onder bevel van Aquileus, die aan den voet van den
toren bleef. Sandarion was aan mijn zijde.
Wij zaten in de rondte, op den toren: Ilius, Tarquinius, Probus, Sandarion en ik.
Ik zag uit. Het was een prachtiglijk schouwspel, de twaalf Siciliaansche en daarover
de twaalf Rhodezische liburnen te zien, triremen en quadriremen, met drie en vier
rijen roeiers. Want het was mooier dan het in den oorlog is, omdat het slechts een
spel was. De vaartuigen schenen wel van zilver en brons te zijn, en hun rostra-snebben
schenen verguld. Dat schitterde fel in de zon.
- Pollio, zei mij Sandarion.
- Wat is er, makker? vroeg ik hem.
- Zoû er geen enkele kans zijn? fluisterde hij.
- Waartoe?
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- Tot de vlucht....
Ik zag in het rond. Het geheele meer was met vlotten omzet; op die vlotten rezen
de oorlogsmachines, torenden katapulten en balisten, en de Praetoriaansche troepen
waren op die vlotten opgesteld. Kans tot vluchten scheen er niet te zijn.
- Ik zie er geen, Sandarion.
- Dan is het met ons gedaan, zei Sandarion. Als wij hier niet omkomen door een
geslingerd stuk steen, of als onze liburna in brand niet raakt door een brandende
vuurpijl, zullen wij moeten strijden man tegen man op de mobile bruggen, die van
toren tot toren geslagen worden.... Zelfs al dood ik mijn tegenstander, heb ik de kans
in het meer te tuimelen. Zwemmen kan ik niet, met deze rusting aan... en... zelfs al
kon ik er meê zwemmen, en de vlotten bereiken, dan:....
Sandarion voleindigde niet. Hij was bleek. Hij zag den dood voor zich.
Helle fanfare's schetterden.
- Kijk! Kijk! riepen de makkers. Daar komen de keizer ende keizerin!
Inderdaad, zij kwamen. Er was zoo veel te zien, dat ik nu eerst zag, op den heuvel,
over de sluis, die het meer verbinden zoû met het kanaal, en voor welk prachtiglijk
werk deze Naumachie werd gegeven, den keizerlijken troon: een tribune onder
purperen vela met gouden koorden. De keizer en de keizerin kwamen aan. Duidelijk
zagen wij den keizer, Claudius; hij wankelde vreemd op de beenen, en zijn
paludamentum stond stijf van goud; wij zagen hem grinniken; hij scheen mij oud,
dik, en belachelijk toe: hij knikkebolde met het hoofd vermakelijk en wij moesten
om hem lachen: het was de eerste keer, dat ik hem zag; ook de keizerin zag ik voor
het eerst.
De keizerin was echter een prachtige vrouw, groot en trotsch, en schitterend gekleed
in een chlamys, die schitterde van gemmen: ik hoorde, dat zij Agrippina heette, en
de dochter was van den edelen Germanicus, en de nicht van den keizer was; die was
dus haar oom, en het huwelijk was eigenlijk bloedschendig, maar zij hadden zich
daar niet aan gestoord en zelfs, raar het scheen, anderen van het Hof, die elkander
bestonden indien zelfden graad van verwantschap, gedwongen huwelijk aan te gaan,
opdat zij niet de eenigen zouden zijn. Dat hoorde ik van de makkers, die
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er meer van wisten dan ik: Tarquinius en Probus waren van Rome, en wisten die
dingen goed.
De keizer en de keizerin zetten zich naast elkaâr op twee tronen, onder het purperen
verhemelte, en toen wezen ons onze Romeinsche makkers de prinsen en de prinsessen,
en noemden ons hunne namen. Het was Antonia, met haar gemaal Faustus Sylla, en
de jongere Octavia; en het was Brittanicus, de zoon van den keizer en van zijn vorige
vrouw, die hij had doen vermoorden, omdat zij hem bedroog, en het was de zoon
van de keizerin, uit haar eerste huwelijk, Nero. Het waren jonge prinsen en jonge
prinsessen, behalve Antonia en Faustus, bijna kinderen; zij zetten zich op schabellen
aan de voeten van Claudius en Agrippina, en toen wezen de Romeinsche makkers
verder ook Narcissus, den vertrouweling, gunsteling en geheimschrijver van den
keizer, en Pallas, zijn intendant, en den enuuch Posides, wien de keizer nog wel een
HASTA PURA geschonken had, een lans zonder ijzer, eerbewijs, alleen den
allerdapperste waardig! Wij waren vol belang in wat wij zagen, en het was een
prachtiglijk schouwspel: den keizer te zien en de keizerin, en de prinsen, de prinsessen,
het Hof, en de Praetoriaansche wacht, en ik geloof, zelfs Sandarion vergat een
oogenblik zijn zoo treurige gedachten.
Maar toen gebeurde er iets heel belangwekkends. Er was een muziek van trompetten
en bazuinen geweest, vroolijk schetterend en feestelijk en nu, plotseling, zagen wij
in het midden van het meer, tusschen de Siciliaansche en Rhodezische schepen, een
groote zilveren figuur omhoog rijzen, die stelde een triton voor met een schubbestaart,
een lange bazuin in de handen. Door middel van een machine rees het meer dan
menschelijk groote zilveren beeld uit het water, hief den arm op, stak de bazuin aan
den mond, en schetterde zijn signaal. Dat was het teeken, dat de Naumachie begon,
en het beeld verdween weêr in de diepte. Sandarion en ik, die van Neapolis kwam,
hadden nooit nog zoo iets gezien en wij knikten tegen elkaâr, dat het van belang was
en lang niet min, maar Tarquinius en Probus, die in Rome in de arena al meer
wonderlijke zaken hadden aanschouwd, lachten luid om onze verbazing, en
beweerden, dat het niet eens zoo heel bizonder was, dat van het zilveren beeld.
Maar, zoo als ik zeide, het eerste signaal was gegeven, en dat was, opdat de schepen
het saluut den keizer brengen zouden. De
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riemen bewogen plots, heel gelijkmatig en de triremen en quadriremen, sierlijk en
luchtig, als veelpootige waterbeesten, gleden over het gladde meer, manoeuvreerden
en stelden zich in een lange rij.
Wij zagen den keizer knikkebollen en grinniken en wij lachten, omdat hij zoo gek
deed, maar de keizerin was fier en trotsch, en heelemaal niet om te lachen. Toen
klonk een signaal, te gelijkelijk van alle schepen en Aquileus kommandeerde, opdat
wij groeten zouden. En wij rezen in militaire houding. Op alle schepen rezen de
strijders, en wij hieven ons zwaard en ons heel groot schild en sloegen schild en
zwaard tegen elkaár, en toen riepen wij allen, zoo luid als wij roepen konden, den
groet aan den keizer uit:
- Ave, Imperator! Morituri te salutant!
Werktuigelijk keek ik naar Sandarion: hij riep als wij allen, maar terwijl wij
eigenlijk - ten minste IK niet - veel bij den roep gedacht hadden, zag ik, dat Sandarions
heele ziel geweest was in zijn roep, en hij zéker was, dat hij zoû sterven. Ik had hem
wel iets willen zeggen tot troost, maar het was er geen oogenblik voor: er werd
gekommandeerd, ik weet niet wat, ik verstond het niet, omdat het mij met verbazing
trof, dat de keizer, wuivende met de hand, antwoordde op den roep van ons
gladiatoren, en minzaam, luide uitriep:
- Avete! Avete, vos!!
Het was plotseling of er een oproer uitbrak. Op alle schepen ging een stormend
gejuich omhoog, en ik begreep niet, waarom, maar Tarquinius en Probus, die van
Rome waren en het WISTEN, juichden mede en schreeuwden en jubelden, of zij
dronken of krankzinnig geslagen waren. En toen Ilius zag, dat wij, jongens uit de
provincie, het niet begrepen, zei Ilius, die, hoewel niet van Rome, toch slimmer
scheen te zijn dan wij:
- Ze juichen, omdat de keizer gegroet heeft, want dat meent, dat hij ons genade
schenkt, en dat we NIET behoeven te vechten!
- Ja, ja! riepen Probus en Tarquinius. De keizer heeft ons terug gegroet! Hij schenkt
ons genade! We vechten niet!
- We vechten niet! We vechten niet! klonk het van alle schepen. Heil den keizer,
heil den verheven, goddelijken Claudius: hij heeft ons: avete! geroepen; hij schenkt
ons genade! We vechten niet!
- We vechten niet! We vechten niet! riepen toen ook Sanda-
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rion uit en ik, en Ilius stemde meê en we sloegen ons zwaard op ons schild en juichten
en schreeuwden en Sandarion dàcht aan den dood niet meer.
Ik zeg, dat het was of er een oproer uitbrak. En zoo schenen de officieren het ook
te begrijpen, want zij vloekten en zij bevolen, maar niemand luisterde meer. En zoo
scheen ook daar ginds de keizer het te begrijpen, want wij zagen hem, in zijn stijf
gouden paludamentum, oprijzen en heftig knikkebollen van neen, zóo gek, dat
Sandarion en ik elkander vast hielden van het lachen, vooral omdat Ilius den keizer
kluchtiglijk nadeed, en óok begon te knikkebollen, zoo als hij ginds den keizer zag
doen. Ja, de keizer knikkebolde heftig van neen, en bewoog van ‘neen’ met den
vinger en hij riep zelfs, héel luid - het was te verstaan:
- Zoo heb ik het niet bedoeld! Zoo heb ik het niet bedoeld!
- Jawel! Jawel! klonk het toen van alle kanten, en wij stemden meê
- Jawel! Jawel!! riepen Sandarion, Ilius en ik, en riepen om het hardst Tarquinius
en Probus. Jawel! Je hebt ons avete! geroepen! Je hebt ons genade geschonken! We
vechten niet! We hoeven nooit meer te vechten! We zijn vrij! We kunnen gaan waar
we willen! Heil, heil keizer Claudius, de verhevene, goddelijke Imperator!
- Neen! Neen! Neen! riep de keizer kwaad, en hij was rood en hij schuimbekte
van woede; zijn groote mond ging als een bek open en dicht van razernij, hij balde
de vuist, en naast hem was de keizerin, ook heel toornig, opgerezen, en die zag er
uit of met hàar niet te spotten zoû zijn, maar ze kon op dit oogenblik niets toch doen;
want negenduizend gladiatoren riepen uit:
- We vechten niet! We zijn vrij! We kunnen gaan waar we willen!
Toen werd de keizer héel kwaad. Hij strompelde op zijn beenen, die erg los
geschroefd in zijn lichaam schenen te zitten, en struikelde over de sleep van zijn
mantel en viel bijna in de armen van Brittanicus en Nero, die hem opvingen, en
terwijl zijn officieren hem met wanhopige bewegingen volgden, begon hij om het
meer te loopen, boven den heuvel over, en alle toeschouwers zagen naar hem heen,
want hij deed heel gek en heel boos. En hij betuigde hier, en betuigde daar, het was
niet meer te verstaan wat hij zeide, omdat wij zoo bar moesten lachen. Het was zoo
een vermakelijk
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schouwspel, omdat ik had gedacht, dat een keizer altijd was om ontzag voor te hebben
en dat keizer Claudius héelemaal niet ontzagwekkend was, maar eer om je doòd te
lachen. Sandarion lachte ten minste zoo onbedaarlijk, en had zoo geheel en al zijn
droom van de drie ‘vervloekte’ vogels vergeten, dat ik hem bij den arm moest
schudden en moest waarschuwen, dat beneden op het dek van ons schip de nauarchus,
de officieren en Aquileus stonden te vloeken en te schreeuwen en te bevelen. Want
bevel was van den keizer gekomen, dat, als de gladiatoren weigerden te strijden, zij
allen verdelgd zouden worden met vuur en met zwaard. Nu, WIJ waren negenduizend,
op de vier-en-twintig liburnae; en hoeveel duizende soldaten waren er òm het meer,
en den keizer? Misschien wel het dubbele aantal: in àlle geval zouden wij afgemaakt
kunnen worden als muizen in een val, en IK haalde dus maar mijn schouders op,
terwijl Ilius, Tarquinius en Probus scholden en vloekten en vóor mij Sandarion, die
gehoopt op genade had, heel bleek weêr werd, met den dood voor zijn plots starre
oogen....
Signaal schetterde, en de zilveren triton dook weêr op uit het midden van het meer.
En de riemen bewogen, en ook al vloekten en scholden nog tal onzer aan boord van
de schepen, en òp de torens, de liburnae gleden weêr voort en ter zijde, en maakten
bevallige manoeuvre op het nauwe meer. Het oproer bedaarde. Wat kònden wij doen?
Wij moesten wel strijden, niets bleef ons over dan te strijden, tot vermaak van den
keizer en al dat volk. En wij zagen nu den keizer weêr zitten en tegen de keizerin
kwaad betuigen, en knikkebollen, en zeker beweren, dat hij het zoó niet bedoeld had!
Plotseling zag ik, dat de schepen in slagorde waren opgesteld, in twee halve manen,
tegen over de tribune des keizers. Weêr dook de zilveren triton op, en schetterde zijn
signaal, en van over- en weêrszijden werden toen door katupulten kolossale steenen
geslingerd. Die katupulten waren als torenhooge hefboomen. Maar zij waren meer
dreigend van aanzien dan machtig van werpkracht, omdat men gevreesd had, dat de
steenen onder het publiek terecht zouden komen. Er vielen dus enkele enorme
rotsblokken in het meer tusschen de beide vloten, het water spoot schuimend op, en
het verwonderde mij, dat de mooie zilveren triton, ook al was hij onder gedoken,
niet bij ongeluk werd getroffen. Maar ernstiger
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scheen het mij toen de balisten, die waren als immense bogen, bediend door tien en
twaalf schutters, lange ijzeren pijlen, met haken, en daaraan brandende zwavel op
katoenen proppen over en weér van de vlotten begonnen uit te schieten. De
vlammende pijlen bereikten de schepen: eén Siciliaansche trireem stond in enkele
minuten in brand, de bemanning vluchtte in sloepen, die omkantelden en de zwaar
geharnaste gladiatoren verdronken. Het was een dood zonder eer of genoegen, maar
jubelende vreugdekreten gingen op onder het publiek, omdat zij dat brandende schip
en die kantelende sloepen zeker mooi vonden en belangwekkend. Wel, van onze
vloot, de Rhodezische, werden drie schepen in brand gestoken, maar van twee werd
de brand gebluscht: slechts eén quadrireem ging in vlammen op. De roeiers zwommen
naar de vlotten toe, maar de gladiatoren verdronken. Het deed er niet toe: het was
toch een mooi gezicht, die hoog oplaaiende vlammen van dat brandende schip. Toen
manoeuvreerden de beide vloten: er was een geschetter om dol van te worden: de
trompetten toeterden, de bazuinen klaterden, het volk jubelde en schreeuwde en
klapte de handen en vuurde aan met al die kreten en zoo veel laweide, en wij begrepen,
dat wij moesten vèchten, voor ons leven en voor hun pleizier. Want de vloten waren
elkaâr genaderd in het midden van het meer - wat er met den zilveren triton gebeurde,
weet ik niet! - de vloten waren elkaârgenaderd en mengelden en de mobile bruggen
werden geslagen van toren naar toren, van het eene schip naar het andere. Ook van
ons schip, van onze voortoren sloegen wij de mobile brug naar de toren van een
Siciliaansche quadrireem, en toen zouden dan wij met ons vijven moeten
zwaardvechten tegen het vijandelijke vijftal van de quadrireem.
Beneden, bijna buiten gevaar, stond de nauarchus en zijn twee officieren en stond
Aquileus en zij hitsten ons aan:
- Vooruit, jongens! Vecht voor je leven! Je bent onder de oogen van den keizer,
vooruit! Steekt je vijanden dood, redt jezelve!
Zoo riepen zij, daar beneden op het dek van het schip. Wij hadden ons zwaard
gegrepen, en ons schild en wij stonden in pozitie en wij zagen naar onze vijanden.
Zij stonden als wij, in afwachting, op hun toren. Wij herkenden hen alle vijf: het
waren brave jongens, hoewel het allemaal boeven waren, dieven en
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moordenaars: wij waren allen begenadigde misdadigers. Nu, we moesten dan vechten.
Over en weér scheen er weinig lust te zijn. Maar de nauarchus van de Siciliaansche
quadrireem vloekte zoo bar, dat plotseling éen van de Siciliaansche - een enorme
vent - op de brug sprong, en naar ons toe, en toen zijn zwaard zwaaide en het neêr
liet bliksemen op den helm van Ilius. Hij kliefde den armen kerel door en door, als
of hij van koek was geweest, dat je met een mes zou hebben gesneden, en dat gezicht
maakte ons zóo razend, dat wij alle vier aanvielen op den reus.
- Vèchten, jongens! riep onze nauarchus; en niet moorden, hoor, en dood slaan als
een Barbaar, maar vechten, volgens de regels van jullie kunst!
Jawel, regels en kunst! Je leven verdedigen, dat deden wij! We dachten niet aan
kunst en de regels, in de kazerne geleerd! We vochten vier razenden tegen vijf
razenden, en we vochten om geen andere reden dan om, ten vermake van den keizer
en van het publiek, ons leven zoo duur mogelijk te verdedigen, ons leven, dat ons
toch niet behoorde, omdat we misdadigers waren. Was ik het of was het Tarquinius,
die den reus neêrvelde? Ik weet het niet, maar hij tuimelde van de brug, plomp! in
het water, dat schuimend opplaste, rood van bloed. En op het zelfde oogenblik zag
ik, dat onze trireem in brand stond, in fellen brand, getroffen door de vuurpijlen van
de balisten, en dat de nauarchus en zijn officieren en Aquileus de sloep neêr lieten
glijden en zich redden. Veel meer kon ik niet zien: ik moest mijn leven verdedigen,
al had ik gaarne ook de Sicilianen toegeroepen, dat het krankzinnigheid was langer
te strijden. Ik moest mijn leven verdedigen, ik zwaaide mijn zwaard, en plots zag ik
Sandarion neértuimelen. Hij was als een rund in de keel geslacht, en terwijl hij in
het water viel, ontmoetten zijn oogen de mijne.... Arme kerel! Het was of hij dit
zeggen wilde:
- Wist ik het niet, dat ik sterven zoû?
Ik was razend en sloeg om en om met mijn zwaard, op de brug, blind van razernij
en van wanhoop. Ik wilde niet sterven! En plots.... zag ik, dat ik als een dolle stond
te zwaardzwaaien.... tegen niemand! Want de tegenstanders waren allen geveld, en
waren getuimeld in het bloedroode water! En ook mijn makkers waren geveld en
getuimeld en ik stond alleen, heel alleen, op een dunne, wankelende, mobile brug
tusschen twee brandende
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schepen. De smook verstikte mij bijna. En toen.... toen kwam het plots, juichende
blij over mij, dat ik gered was! Dat ik vrij was, als ik maar van hier weg wist te
komen! Maar hoe! De schepen brandden in hoog laaiende vlammen, de vlammen
bereikte de toren, de brug, en ik begreep, dat ik niet aarzelen kon. Ik wierp mijn helm
af, mijn schild weg, mijn zwaard neêr, en plotseling heel koelbloedig, ontgespte ik
mijn verzilverde beenstukken, mijn zwaar kuras. Ik behield alleen mijn ondergewaad
en mijn bandelier. Toen sprong ik in het meer. Het water proefde naar bloed. Om
mij lijken en stervenden, en ik tusschen brandende schepen. Ik zwom.... Ik zwom
naar de vlotten. Ik zwom naar de zijde, van waar wij gekomen waren. Ik weet niet
waarom; ik geloof, dat ik, instinctmatig, dáar heen zwom.... Ik zwom.... Ik bereikte
een vlot. Daar waren de Praetorianen opgesteld, die bedienden de balisten en
katapulten. Ik sloop door ze heen, en ze lieten mij. Er waren geene bevelen gegeven
omtrent de gladiatoren, die, gedwongen tot de vlucht, zwemmende de vlotten
bereikten. Maar een decanus, dienstdoener, riep mij toen aan:
- Gladiator.... wat heb je met je wapenrusting gedaan?
Ik had hem willen vragen of hij dacht, dat ik soms met die rusting aan zijn vlot
had kunnen bereiken, maar zijn centurio wenkte:
- Laat hem.... Laat hem maar!
En, zonder te bedanken, slipte ik door. Ik klom op, tusschen het publiek. Hier
jouwden zij, en daar schreeuwden zij, en van alle kanten scholden ze mij uit: het kon
me niet schelen. Ik voelde mij heel vrij, en gered. Plots stond ik voor háar. Ik hijgde
en kon nauwlijks spreken. Eindelijk wist ik te zeggen:
- Domina.... je scarabeus heeft me geluk aangebracht....
En ik toonde haar de speld, op mijn bandelier.
Zij begon als een kind te lachen, en ik vond, dat zij heel mooi was, zoo rozig en
blank, zoo fijn, en zoo goud van hoog opgekruifd haar.
- Waarom lach je, Domina? vroeg ik.
- Omdat je er zoo kluchtig uitziet, gladiator! zeide zij; met dien bandelier om je
ondergewaad!
- Ik had niet kunnen zwemmen, met mijn rusting aan: daar kan je zeker van zijn,
Domina!
Zij was opgerezen. En toen zeide zij:
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- Sla mijn palla om!
En zelve sloeg zij mij nu haar mantel om.
- Domina, zeide ik; ik zie er zeker kluchtig uit, met mijn ondergewaad en mijn
bandelier, en je bent wel heel lief me je palla te geven, maar een vent als ik kan toch
niet loopen in de jas van een vrouw!
Zij schaterde het uit van het lachen, en ze was zoo mooi, zoo blond, zoo fijn, net
een kindje; ze reikte tot aan mijn kin, en ze zei:
- Gladiator, je kan best met mijn palla loopen. Hij is heel eenvoudig, niet eens
geborduurd, omdat ik geen mooie kleêren heb aan gedaan: dat doe ik niet, als ik
onder het volk ga, zonder slaven en zonder geleide. En je bent zoo groot en zoo
breed, dat mijn palla niet meer dan een penula lijkt, zoo om je schouders heen, nu
ja, een penula met franjes, en een beetje lang: dat is dan maar Syrische mode. Maar
je kan hem best omhouden, hoor, en hij droogt je en hij kleedt je te gelijker tijd, en
hij staat je goed, want je bent een mooie kerel! Dus je hebt den dans weten te
ontkomen, omdat ik je een talisman gaf! Dan behoor je ook verder aan MIJ toe, begrijp
je, gladiator? Begrijp je, mijn Pollio? En omdat ik honger heb, en jij ook, o Pollio,
wel honger zult hebben gekregen, zullen we nu eens uitkijken waar we een CENA
kunnen krijgen! Er wordt een festijn aangericht, ter weêrszijden van het kanaal. Als
de Naumachie straks gedaan is, komen de keizer en de keizerin ook banketteeren,
aan de eene zijde met hun genoodigden, een zeshonderd zoo wat.... en aan de andere
zijde zijn tafels voor het volk aangericht. En gedurende het banket, worden dan de
sluizen geopend van het nieuwe werk, om het meerwater te laten wegvloeien in het
kanaal....
Ik weigerde hare noodiging niet. Ik sloeg de palla sierlijk rondom mij, en zag er
niet al te gek meê uit. Trouwens, er was zóo een gedrang, zóo een als mieren
krioelende menigte, dat niemand lette op mijn gewaad. Dat krioelde alles naar de
volkstafelen toe, aan de eene zijde van het kanaal, om den keizer straks met de zijnen
aan de àndere te zien banketteeren en het signaal te zien geven van de opening der
sluizen. Dat kanaal was zeker een wonderwerk elf jaren was er aan gewerkt door
meer dan drieduizend slaven, en verschillende rijke bezitters hadden er gelden voor
gegeven,
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met de voorwaarde, dat, zoo het meer droog was geloopen, zij het gewonnen land
zouden verdeelen. Een afstand van drieduizend passen was het kanaal dwars door
den berg getrokken, die gesloopt en ge-effend was. Het was dus waarlijk een
wonderwerk, en hoewel ik keizer Claudius heel belachelijk vond, de eer ervan kwam
hem wel toe.
Wij begaven ons dus op weg, meê met de krioelende menigte, die niet wachtte op
het einde der Naumachie, om plaats te vinden aan de volkstafelen. Zij waren op de
heuvelen ter eene zijde van het kanaal opgeslagen, op de helling en op den dijk, en
ter andere zijde, onder een verhemelte van purperen vela met gouden kwasten, wachtte
de keizerlijke tafel, er om heen tafelen voor de genoodigden, die wel zeshonderd
zouden tellen. Het was heel moeilijk plaats te vinden, maar wij slaagden toch twee
plaatsen te vinden aan een tafel op den dijk, van waar wij de sluizen konden zien,
en ook de tafel des keizers. Gewikkeld in de palla der patricische vrouw, die
glimlachte aan mijn zijde, dacht ik, al was ik geen wijsgeer en slechts zwaardvechter,
toch even over de niet voór te raden wisselingen van het lot. Daar zat ik dan rustig
aan, wel wat vreemd gedost, - maar wie lette daar op - en ik was vrij, en geen gladiator
meer, en geen misdadiger meer, en geen boef. Niemand had iets over mij te zeggen:
gaan kon ik waar ik wilde. Nauwlijks kleederen had ik aan, geld had ik niet, maar
aan mijn zijde glimlachte een wonderlijk mooie vrouw mij toe. Zij bestelde de CENA
voor ons, maar het was zoo een verwarring, en er waren zoo vele duizenden, die eten
wilden, dat wij niets erlangden dan twee droge oliebollen, zuren wijn en drie
verschrompelde vijgen! Het deed er niet toe: naast mij, als een kind, dat zich vermaakt,
lachte de patricische vrouw, en ik at de twee oliebollen, de drie vijgen, en dronk den
wijn. Het maal smaakte mij heerlijk. Om ons waren slangenbezweerders; Marsen,
in wier land wij immers waren, en op de klanken van hun fluit lieten zij dunne slangen
dansen op de punten der staarten, het geen ik nog nooit gezien had. Er waren ook
Egyptische vrouwen, munt-overhangen, en die dansten, zich lenig wringende en de
buiken schokkende, en klepperden met krotalen en er waren allerlei goochelaars en
toovenaars, die slikten zwaarden in, aten vuur, of verdwenen in een korf, waarin zij
onzichtbaar werden. Dat was alles vermakelijk om naar te kijken. Plots schetterden
schelle fanfares en kondigden ons aan, dat de
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Naumachie was gedaan, en de keizer zoû komen. En inderdaad, spoediglijk, over
den weg, die langs de heuvelen liep, naderden in lektieken de keizer en de keizerin
en de prinsen en de prinsessen en wij zagen hen héel duidelijk, vlak bij, het kanaal,
droog, slechts tusschen hèn in en het publiek, dat hen aangaapte. De Praetorianen
stelden zich op langs het kanaal, maar achter hen zagen wij den keizer uitstappen en
aanliggen, terwijl de keizerin zich zette op een hoogen zetel; de prinsen lagen, en de
prinsessen zaten. Er was muziek van harpen, die heel mooi klonk, en danseressen
zwierden zóo fijn uit hun sluiers, dat ze wel vogels en vlinders geleken. En wij zagen
den keizer en de zijnen eten: wat weet ik niet, maar zeker waren het geen drooge
oliebollen en geen verschrompelde vijgen. En als steeds knikkebolde de keizer, hij
sprak druk en gebaarde veel, en zijn mond hapte als de bek van een visch, open,
dicht, open, dicht. Ik wrong mij van het lachen om hem en ook, naast mij, was de
mooie patricische vroolijk: zij lachte meê als een kind.
Nu, toen de keizer dan zijn eersten honger gestild scheen te hebben, stond hij op
en liep nu van den een naar den ander en hij wakkelde zoo gek op zijn beenen, die
als los geschroefd in zijn lichaam zaten, dat ik mij wrong van het lachen, ende
patricische mij zeide, dat ik niet zoo hard moest lachen, want dat ze keken naar mij.
En eindelijk rezen allen op, en schaarden zich om den keizer, en Narcissus, de
intendant, gaf bevelen aan de ingenieurs hij de sluizen, en er was getoeter van trompet
en bazuin. En plots zagen wij de heel hooge sluizen van het kanaal aan kettingen
rijzen en het water golfde dadelijk roet een waterval in het kanaal. Al het volk jubelde
heel hoog op, en de keizer klapte in de handen, en wees, en gebaarde heel trotsch,
als of hij het geweest was, die dat waterwerk gemaakt had. Maar toen werd het stiller,
en allen zagen wij naar den waterval, die breed gulpte door de opene sluizen. Het
was of die waterval breeder en breeder werd, zwol en meer en meer zwol, schuimende,
en neêrkletsende in het kanaal, dat heel spoedig vol vloeide, en plotseling voelde ik
de hand der patricische mijn arm klemmen.
- Ik word bang! murmelde zij aan mijn oor.
Maar ik lachte. Wat was er om bang voor te zijn. Ik had wel andere vreezingen
doorgemaakt. Ik was niet bang, ik keek naar den waterval, en ik keek naar den stroom,
die wegvloeide door
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het kanaal. Maar plotseling scheen het mij toe, dat allen, om mij heen, en over mij,
de troepen, en achter hen de keizer en de zijnen.... bàng waren geworden! Zij keken
allen angstig, inge-spannen van angst, naar den waterval, en inderdaad het werd
angstverwekkend! Want de waterval zwol maar steeds in omvang en kracht, het
watergeweld werd ontzettend en het scheen mij of het geheele meer, daar achter, in
éenen, door een reusachtige kracht uitgegoten werd in het nauwe kanaal. En in het
kanaal steeg het water reeds tot aan den boord en golfde al aan de voeten der
Praetorianen, die weken! En aan onze zijde golfde het water al onder de eerste tafelen;
een paniek beving het publiek. Over de tafelen, die kantelden, stortte het volk, en
vluchtte, de handen omhoog, schreeuwende.
- Kom mêe! Kom mêe, Pollio! riep de patricische. Wij zullen verdrinken!
Wij hadden geen tijd te verliezen. Ik trok mijn gezellin de heuvelen op, want zij
zwijmde bijna van angst. Daar, hoóg, waren wij buiten alle gevaar, om ons duizenden
als wij gevlucht, en zàgen wij de verwarring aan de overzijde. Want het water
stroomde over uit het kanaal, dat veel te nauw scheen; het water overstroomde de
keizerlijke tafelen en zitplaatsen, die dreven; de palen en stokken, die het verhemelte
schraagden, wankelden in het watergeweld en sloegen neér, en te midden van een
onbeschrijfelijke verwarring zàg ik, terwijl de patricische zich klemde om mijn arm,
keizer Claudius, wakkelende op zijn losse beenen, en struikelende over de sleep van
zijn paludamentum, vluchten, zag ik Agrippina vluchten, zag ik de prinsen, de
prinsessen, àllen vluchtten, de hoogere heuvelen op.... Dáar was het, dat Agrippina,
razend, den vinger uitgestrekt, en met bliksemende oogen, Narcissus, den intendant,
verweet, dat het kanaal te nauw was - hare stem was hoorbaar, hare woorden waren
verstaanbaar - en tusschen hen stond keizer Claudius, de beide armen belachelijk
heftig naar boven geslagen en hij knikkebolde van zijn vrouw naar zijn intendant,
en van zijn intendant naar zijn vrouw, en dat was allervermakelijkst....
Het feest, het banket, alles was geëindigd; naar alle zijden krioelden en vluchtten de
duizenden de heuvelen over, bang om te verdrinken. Maar op de heuvelen was geen
gevaar meer, en
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omdat wij vlak bij Marrubium waren en ik die plaats kende, stelde ik mijn patricische
voor dáar in een goede herberg, waar ik bekend was, bij een beter maal dan drooge
oliebollen en verschrompelende vijgen, te bespreken wat ons te doen stond, daar zij
mij toe had vertrouwd, dat niemand van hare familie in Rome - haar echtgenoot niet
en geen harer slaven - wist, dat zij bij het Fucinus-meer was, en allen haar dachten
te Antium, in de villa van bloedverwanten....
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De apotheoze
Door Louis Couperus.
Bij de oevers van den Tiber, in de grassige weiden, waar de jonge Romeinen gewoon
waren zich te verzamelen voor athletische en krijgshaftige oefening, rees de breed
machtige toren omhoog, torende de trotsche marmeren bouw, drie verdiepingen óp,
die verdiepingen zich versmallende, zich verslankende naar den blauwenden ether
toe, en iedere verdieping uitbreidende een wijd terras, met aarde bedekt als een
hangende tuin, waarin, regelmatig, en donkerend groen, tegen schel azuur, de groote
cypressen opstonden. Zoo waren het op den marmeren toren drie ronde
cypressenhoven, de eerste de wijdste van omgang, de tweede nauwer, de derde het
nauwst, en de drie terrassen, door trappen verbonden, tusschen de regelmatig geplante
cypressen, met kleine marmeren kameren, pavillioenen, kapellen, van marmer en
kostbare steensoort, mozaiekstraten er tusschen, overdekt als een kleine stad: een
Babel gelijk, dat torende in de wolklooze lucht, maar symmetriesch van lijnen en
bereikte volmaaktheid van wel heel trotschen, maar niet te vergeefs reikenden
hoogmoed: de hoogmoed om de goden te naderen meer met het symbool, dan met
een werkelijkheid van marmeren terrassen op terrassen in de wolken en de hemelen
toe.
Dit monument, deze meer breede dan hooge toren, was het Mauzoleum van den
grooten Augustus. Dit monument was gesticht door den Stichter des Romeinschen
Rijks om de asschen te ontvangen van hem, en alle de zijnen, en van alle hunne
slaven en vrijgelatenen; dit monument was gesticht om er in de nissen der kameren,
pavillioenen, kapellen duizende en duizende urnen te plaatsen, die de asschen zouden
bevatten van allen, die hèm, den
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grooten Augustus, verwant waren, die hèm en de zijnen hadden gediend.
De eerste, wiens asch hier was bijgezet, was Marcellus geweest, de zoon van
Octavia, Augustus' zuster, de eerste gemaal van zijn dochter, Julia; de jonge man
was aan koortsen gestorven, te Baia. De tweede was Agrippa geweest, Julia's tweede
gemaal. De derde, Octavia, zuster des keizers, weduwe van Antonius, door een
openbare lijkplechtigheid geëerd, en door Augustus zelve met lofredenen geprezen.
Nu was de groote Augustus zelve te Nola gestorven, en zijn lijk was naar Rome
gebracht, opdat zijne asschen zouden verzameld worden, opdat zijne vergoddelijking
zou worden gevierd. Dezen blauwen, zonnigen September-morgen, op ivoren bedde
in het Peristylium van het Palatium lag zijn wassen beeltenis, bedekt met purper en
goudbrokaat, de beeltenis zelve gekleed in toga en paludamentum en gesierd met de
insigniën van de Triomf. Jeugdige knapen woeien met pauwe- en struisveêren waaiers
koelte om de wassen figuur, als ware het Augustus zelve, die daar nog sliep.
Livia verscheen, de keizerin. Zij was in rouw, blootvoets, in vaal witte wijde stola
van ongebleekt lijnwaad; de gordel hing los langs hare lendenen, en hare lange,
zilvergrijze haren hingen los over hare schouders en over haar rug. De klaagvrouwen
gingen haar voor, en wrongen de handen, en zongen het weenende klaaglied, altijd
het zelfde, met altijd de zelfde klagelijk opgalmende melopee, in rythmische, niet
overdreven, langdurige smartbetuiging, en rondom die tragische figuur van de keizerin
drongen Rome's aanzienlijkste matronen, in rouw als zij, in wijde ongebleekte stola,
de gordelen los en de haren los. Met het bommen van doffe trommen, met het klagelijk
uitschetteren van gulden trompetten, klonken koren op, van kinderen, van vrouwen,
van mannen.
Ridders en jeugdige senatoren hieven het ivoren bedde op; de stoet zette zich in
beweging. De Praetoriaansche lijfgarde daalde de trappen af van het Paleis; pas voor
pas schreden zij de Via Sacra door; aan weêrszijden was de weg dicht bezet met het
kijkende volk; het Forum was overvuld, volk op alle daken, volk op alle estraden,
volk op alle tribunes. Achter het ivoren bedde, waarom de knapen de langsteelige
waaiers bewogen, schreed de keizerin, oud, grijs, in de vormelooze, vaalwitte stola,
tusschen Rome's matronen, tusschen hare vrouwen, vrijgelatenen, slavinnen. Tiberius,
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hare zoon, volgde, tusschen de Consuls en de Praefekten. De Vestaalsche Maagden
volgden met den Pontifex Maximus; de hoogepriesters en priesters volgden....
De stoet, heel langzaam, vervloeide weg naar het Campus Martius, naar het
Mauzoleum, naar den marmeren toren, in de grassige weiden, waar de jonge Romeinen
gewoon waren zich te verzamelen voor athletische en krijgshaftige oefening. Daar
was het Leger opgesteld, en de zon spiegelde in het koper en brons der wapenrustingen
en schilden. Op immense drievoeten waren aromaten ontstoken, en de geurwolken
stegen omhoog: dikke walmen, die wegnevelden in de zon.
De stoet kwam aan langs den Tiber, door de Openbare Tuinen, die Augustus
rondom het Mauzoleum had doen planten. Het scheen of de keizerin brak van smart
en van moeienis; hare armen hingen over de schouders van twee matronen, andere
matronen steunden haar aan de leest. Eentonige galm, verhief zich de klaagzang der
klaagsters, het klaaglied der koren met den doffen bòm van de trommen en het
hoogere uitgeschetter der gulden trompetten.
De stoet was het Mauzoleum genaderd en verdeelde zich. Want de keizerin,
tusschen haar gevolg steeg de trappen op naar het eerste terras, en zonk, tusschen
twee cypressen, in marmeren thronus neér. Rondom haar kropen de slavinnen en
klaagsters, hurkten de matronen neêr in houdingen van ontroostbare rouw. Het marmer
was fèl blinkende blank tegen blauwe Septemberlucht; de cypressen donkerden
groenig zwart, en van het Campus Martius schoten het brons en het koper der wapenen
en schilden des opgestelden Legers lange, regelmatige bliksems en plotse,
verblindende vonken.
Maar vlak over het Mauzoleum was de Brandstapel gebouwd. Dat was een houten
gevaarte, vier vierkante verdiepingen hoog. De keizer Tiberius, toen zijne moeder
de treden des Mauzoleums was opgestegen, had zich geplaatst voér het ivoren bedde,
en de ridders en jeugdige senatoren droegen het met de zeer zichtbare wassen beeltenis
des keizers naar den Brandstapel heen, tusschen de rijen des wapenbliksemenden
Legers. Zij droegen het, de houten trappen op, naar de hoogste verdieping, en de
beeltenis op het bedde bleef van alomme te zien.
Terwijl het werkelijke lijk van den grooten Augustus, daár, reeds te dier zelfder
plaatse, in het geheim in den nacht geplaatst,
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onzichtbaar bleef, tusschen bas-reliefs van ivoor, tusschen Etruskiesch symboliek
beschilderde houten wanden, tusschen draperieën van purper en goud.
Boven het werkelijke lijk, op den spits van den Brandstapel, torsten de ridders en
jeugdige senatoren het ivoren bedde met de wassen beeltenis en stelden het neêr. Het
volk stroomde zwart samen, door de Tuinen, over het Campus Martius. Vingers
wezen naar de keizerin, zeer zichtbaar, gezeten tusschen hare geknielde vrouwen,
op het eerste terras van het Mauzoleum, en de oogen strak gericht naar den
Brandstapel, óver haar, met het wapenblikkerende Leger er tusschen. Vingers wezen
ook naar den nieuwen keizer, Tiberius: hij was verschenen op de spits van den Stapel;
hij stond in de blauwe lucht bij het ivoren bedde, waarop de beeltenis fijn profileerde.
De ruiterij, rondom den Toren, rondom den Stapel, volbracht sierlijke evoluties,
als een rythmische dans en hooge-school van regelmatig steigerende paarden, en het
voetvolk volbracht den pyrrhischen dans, als een spel van den oorlog, waarin ook
regelmatig en rythmiesch de kleuren der wapenrokken en wimpelen en vanen - violet,
blauw, groen, rood en wit - te samen en weêr uit vloeiden, in elkander smolten en
weêr weggolfden, in heen en weêr-marsch, rondom het monument.
Dan stegen de gebeden der priesters plots op, en de klaagmelopee onderbrak het
gebed.
Op tribunen rondom het Mauzoleum zaten de Senatoren met hun gemalinnen,
zaten Consulairen en Aanzienlijken. Het werd brandende warm, de zon straalde van
heel hoog neêr; de schaduwen, blauw, sloegen ingedrongen klein af. In de stralende
zon, gestadig, walmden de geuroffers op, en nevel dreef er om, om het Monument
en den Stapel. Soms op de spits veronzichtbaarden Tiberius en het bedde, waarbij
hij stond; soms, in den geurdamp, verijlde op het Mauzoleum de oude keizerin, werd
de groep der vrouwen een droom, schimmevaag. Om Mauzoleum en Stapel, na de
evoluties des Legers, gingen rondgangen om, in plechtstatigheid: de gedragene
beelden van de beroemdste Romeinen der Oudheid; statuen, die alle overwonnene
natiën voorstelden, in dier kleêrdrachten, met dier attributen; op nieuw standbeelden,
van nòg levende, verdienstlijke burgers. Het eene uur na het andere verstreek: de
optochten volgden elkaâr, de evoluties volgden elkaâr; de zon zonk, een
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gouden stofwemeling scheen te trillen, en de schaduwen, violetter, verlengden, en
heel het blank marmeren monument scheen te verzachten, te verdunnen, te verijlen,
in de goudstof wemelende moêheid, die begon te spreiden over menschen en dingen,
over lijnen en kleuren, over marmer en brons, over boomen en vlakte en horizon.
De houten trappen langs van den Stapel, brachten slaven, stoeten van slaven, nu
de geschenken van alle provincies, de geschenken van verwanten en burgers: zij
bestonden, de geschenken, uit brandbare, geurige dingen: uit geurwerk en aromaten
van Indië en Arabië, uit manden en korven vol vruchten, en bloemen en kruiden, uit
amforen en vazen en kruiken vol geurige, brandbare vloeistoffen. Immense stapels
van alle deze werden gebouwd rondom bedde en beeltenis, profileerende als met een
slapend gelaat tegen de lucht, die lila purperde. Maar de amforen en korven, vol
aromaten en vruchten en bloemen en kruiden, waren zoo tallooze, tallooze velen,
dat niet alleen om het bedde, dat op alle hoeken en treden van den Stapel de slaven
de geschenken ophoopten, als overvloeden en torenende schatten van alles wat geurig
en brandbaar was gezonden uit alle oorden des rijks.
De zon was gezonken. Priesters geleidden Tiberius nu naar omlaag, en alle halzen
rekten toe, om hem te zien. Hij was groot en krachtig, streng en fronsend, en aan den
voet van den Stapel stond hij roerloos, tusschen de biddende priesters. De Pontifex
Maximus bood hem den fakkel.
Het duisterde. Tiberius, met krachtigen arm, strekte den zwaren brandenden fakkel
uit, tusschen de balken van den voet van den Stapel. Brandbare essentiën schoten
een plotse helle vlam uit, blauw, toen geel. Van af het Mauzoleum klonk een
weenende, lang steenend uitgestooten galm. Het waren de klaagsters. Livia, die uren
lang, in diepste en deftigste droefenis gezeteld gebleven was in haar marmeren
thronus, rees op. Alle de vrouwen rezen omhoog. Alle des volks oogen gingen heen
naar het Mauzoleum. De oude keizerin had de armen, tragiesch, uitgestrekt, naar den
Stapel. Rondom haar, verhevene Weduwe, galmden en kreten en snikten Rome's
matronen, door de klaagsters bijgestaan. Het was een overprachtig schouwspel van
rouw, en de Romeinen keken, voldaan en getroffen van schoonheid.
De vlam, heel hel, plots groot, zeer gevoed, zich verdeelende,
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lekkende met telkens meer tongen, was als een immense draak, die den Stapel
opkronkelde. De keizer Tiberius, door de priesters, ridders en senatoren, werd geleid
naar het Mauzoleum. Men voerde hem de trappen op, tot het eerste terras. Toen hij
zijn moeder bereikt had, kuste hij haar de hand. Zij zonk tusschen hare vrouwen neêr
in den thronus: de keizer zette zich op een schabel aan haar voeten, fronsende naar
den Stapel starend.
Ginds, in den vallenden nacht, leekten de vlammedraken den Brandstapel op. Het
ivoren bedde was door de duistering veronzichtbaard. De vlammedraken kropen naar
boven, lekkende. Plotseling, hier en daar, schoten helle branden op; amforen barstten
met hevigen knal, en de door brandbare essentiën gevoede vlam sloeg uit geel, rood,
hevig scharlaken, in een uitgespat van gensters. Vonkenregens fonteinden plots op,
brandende looveren wemelden door de lucht, een plotse wind woei heftig rooden
walm, zwaar van overzwoele geuren, in de richting van het Mauzoleum. Over het
Leger heen vielen brandende, door den wind opgevoerde luchtigheden, zwartende,
van snel in vlam vergane dingen. De geheele hemel, tusschen de sterren, begon zich
te vullen met dikke smook, waaruit de vonken wemelden, warrelden. En de
vonkenregens fonteinden neêr.
In den hemel openden alle de sterren, als oogen van goden, die neêrblikten naar
wat de menschen beneden daar deden. In de violetduistere nacht - rondom de vlakte
van het Campus Martius, en de heuvelen donkerder silhouetteerend tegen de
nachtpaarse lucht - was het wriemelzwart van volk, en bleef het Leger fel bliksemend
van blikkerend wapengevonkel en schildgespiegel. Het Mauzoleum was helle verlicht
van fakkelen, en tusschen die fakkelen, die bloed smeerden over het marmer, en de
cypressen zwaar, zwart, regelmatig òp deden spietsen, bleef, als een tragische groep
zichtbaar voor de oogen van alle Romeinen, de rouw van de Weduwe en van den
Zoon, tusschen de armwringingen en smartbetuigingen der vrouwen, wier kreten
regelmatig uitsnikten in de luide gebeden der priesters.
Daar ginds was de Brandstapel eén verschrikking. Er waren onder het zwartende
volk kreten van angst en bewondering. De Brandstapel was eén immense vuurkolom,
hevig opflakkerende toe naar den hemel. Het houten geraamte was geen hout meer,
maar zengende vuur; de kruislingsche lijnen waren lijnen van vuur, en
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de vlammen hadden de spits bereikt. Zij waren blauw, geel, rood, violet, om de
verschillende essentiën en aromaten. In hare onbedwingbare vuurrazernij was het
ivoren bedde verdwenen. Toen de vlammen kronkelden rondom de spits, had de
keizerin een kreet van smart geslaakt, en alle vrouwen, met haar, galmden meê: de
klaagsters galmden luid op; de priesters galmden de gebeden uit.
Plotseling, als uit de vlammen, steeg een adelaar op, breed van vlucht, en wiekte
over het Mauzoleum heen, en verdween in de violetduistere nacht.
Luide roep uit het volk overgalmde de priesters, overgalmde de klaagsters, de
vrouwen: alle vingers wezen naar den wegwiekenden vogel. Het was de ziel van den
keizer Augustus, die wegwiekte van de aarde, om in den Olympus, tusschen de goden,
te zetelen in herschapen, godlijke gestalte.1)
Maar de luide roep werd gillende schreeuw, van angst toch en van bewondering,
want een hevig, angstverwekkend gekraak werd gehoord en de Brandstapel stortte
in een, in een laatste heftige woede van hoog opzuilende vlammen.
De morgen, over de oosterheuvelen, bleekte....
Nog heftigden de vlammen omhoog, en de dag rees vreemd bleek en grauw over
het Leger, over het Mauzoleum, over de groep van rouw, over het uitbrandende Vuur
daar ginds.
De dag ging om....
De lange dagen wentelden om....
Vijf dagen, vijf nachten wentelden om en de Weduwe bleéf op haar thronus, staren
naar de maar niet stervende vlammen, de vlammen, die om trots en hoogmoed gevoed
waren geworden met een overdaad van brandbare schatten.
Eindelijk waren de asschen gekoeld.
En tusschen haar priesters en senatoren verliet zij met haar zoon het Mauzoleum
en begaf zich naar de heilige plek, waarheen zij vijf dagen en vijf nachten gestaard
had, om de asschen van haar gemaal te zamelen en ze in de urn te besluiten.
Haar gemaal, Augustus, hij die nu, god, troonde tusschen de goden.

1) De Senator Numerius Atticus zwoer, na een gift van Livia, die 600.000 sestertiën bedroeg,
dat hij de ziel van den keizer, in den vorm van den adelaar, had gezien en herkend.
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Gedichten
Door Karel van de Woestijne.
I.
Verhalende Fragmenten.
Uit het woud-spel: ‘Adonis’:
1.
Aphrodita zegt, donkerer stemme:
Is dit de tijd? Is deze de uur? - Hoe droogt mijn mond
als van een rijpe vrouw, die, moe-gezwoegd heur lenden
van drift, plots in heur blik den prillen lievling vond.
Ze tracht het zwoele, vlam-doorwoelde hoofd te wenden;
ze nijpt te schreien 't mookrend hart; maar door heur lijf
flitst bral de min van al de mannen die ze kende.
Ze sluit heur oog; ze rekt heur leden, krampen-stijf;
maar elke wimper brandt van donker-vuur'ge bollen,
en door heur dijen rijdt de pijn van 't liefde-wijf.
Heur wange trilt, waar trage en heete tranen rollen;
ze weigert, maar ze weet der passie heur gewijd
die dreigt, en gaat heur weêr de wijde flanken hollen:
geboden ligt ze, en moede onzaal'ger min bereid....
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- - En ik, godesse, oneindig-zatte en niet te lesschen
in eindloosheid: hoe vangt me de avond weêr, die lang
en als een lauwe zoen zoel huivert door mijn tressen!
Gebiedster, die van 't eigen grimmen lijdt en gruwt,
hoe sta 'k armzalig, in 't gestreef der rechte roken
dat warrem-walmend naar den koopren hemel stuwt!....
- Van de eigen brallen eisch gebrijzeld en gebroken,
brengt weêr de doove lucht, die zengt en broeit, dit hart
diep als een krater in de zwarte borst aan 't koken;
en waar - ik wéet het - steeds vergéefs mijn hope mart
om menschlijk heil, strekt, menschelijk-gedwee gezegen,
dit goddelijke lijf, van de eigen wet gesard,
gepraamd van walg en drift, liefde en ontgoocheling tegen....
- - En... zal het tháns zijn?... Schamel kindje, dat mijn zorg,
dat mijne vreeze om 't eindlijk wéten heeft gekoren;
dat mijn begeerte om 't eigen vólle voeden borg;
in angst om mij gebaard, en schóon om mij geboren,
gekweekt in de ongeweten weelde van uw zijn
'dat van úw onschuld míj genieten zij beschoren;
- ach, kláre Adonis, in dit donker bleek en rein
als een vol-maakte maan, ten hollen lucht gerezen
zóo schoon, dat wie zijn ziel durft spieglen in haar schijn,
voortaan te vroom zich weet om óngetroost te wezen,....
- Adonis, nu 'k mij doope en zuivere in úw glans
dit arm begeeren, en mijn zorge, en mijne vreeze,
- Adonis, zál het wézen, tháns?....
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2.
Persephona, hiëratisch:
.... Wie vaardig, volle rijpheid gaat bereiken,
hij staat ter poort al mijner rijke donkerheid.
Wie weel'ge vrachten voert bereist mìjn wijde rijken;
de trage wagen zijner waglende oogsten rijdt
de wegen van mijn wil, naar 't gapend goud der schuren
waar 'k eeuwigheden uit zijn loomen last bereid.
Ik ben de deur-stijl zijner rust. Ook wien úw vuren,
Aphrodita, van zon door-gloe'n en rooder bloed,
ben 'k de een'ge zate waar zijn zaal'ge zatheid dure.
Ik ben de zolder, hol en geuren-vol, die hoedt
elk ooft voor alle vlage, elke' oogt voor alle zonne.
En wien 'k tot nieuw gekiem onder mijn zorge broed,
bloeit uit voor de eindloosheid in de eenig-eeuw'ge wonne!
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3.
Persephona, geweldig:
En ben 'k de jageres die, nacht aan nacht geknoopt
heur sluier bindt uit morge'- en avond-schemer beide,
en, snuivend, dùs de wuiv'ge baan der winden loopt,
de tijden over, 't spoor der schuin-beloerde buiten
onder heur schamp'gen schicht, en schiet, en sluipt, en sloopt
elk hinder; - tot ze sleept, van geen gejank te stuiten,
heur hekatombe uit honderd oorden aan, al-daar
de schorre hond der Dood komt snufflen aan heur kuiten
en, reeuwsch van bloed en zweet, ze staat in 't star gestaar
des bleeken konings, wien géen offer kan verblijden;
- om weêr, een nieuwen storm in 't waaiend flapper-haar,
ten woesten jacht te slaan, 't jaar over, en de tijden?....
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4
Aphrodita, week:
Ach wreede! Deze week-dooraderde anemoon
gewelkt, nog vóor een dag blauw dampt van dralig dauwen,
nog vóor mijn zonne-zoen gaat huivren aan mijn koon!...
Zie: déze is schoon, Persephona, - gevréesde vrouwe,
want gij zijt de een'ge die geen minne-macht ontziet,
en kleedt 't geliefdste lijf in star-gesloten rouwe;
maar - déze... - 'Lijk bij diepen nacht ge een bloeme ziet,
een bleeke, in 't duister van het woud en van uw vreezen,
die needrig u den troost van haar stil lichten biedt,
- ach, harde zuster die mij slaat, - zoo waar' me deze
't verzoenen van mijn slechte menschlijkheid geweest,
die van zìjn zuiverheid mijn maaglijkheid zou wezen,
en rechten tot godes dit tucht-doorjaagde beest!...
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Uit: ‘de Paarden van Diomedes’:
1.
Hij schatert, dat het slaat van wand tot wand.
Hij ziet - en blinkt van weelde aan mond en oog zijn roode rossen staan, en 't bral geweld
van zijn regeeren smaakt een helle vreugd
aan hunne nek-gekromde onroerbaarheid.
Hij schatert, 't hol-doorhelmend, en hij roept:
‘Philathlos, Sarkobroos, Aimatodes,
Threnogenes, Knissodioktes, o!’;
en smaakt in zijne hersnen, éen voor éen,
't zinrijk bedied der namen, die hij koor,
híj-zelf, 'dat heel zijn willen erin klonk.
Hij schatert weêr: weêr heeft zijn lip geproefd
aan deze namen zijne heerschappij.
En naar hij weêr ze roept in blijden schal,
gaat slijpend krijschen aan de roede ring
aan ring; gebogen nekken schuinen; 't oog
gaat in den noenschen hoek der holte staan;
de wimpers rijzen; aan den mond-hoek vijlt
't bekwijlde staal; de stille lippe lacht;
en lange rijdt de rilling door het jucht.
De pooten rijzen. Maar op eens 't bevel
dat dondert uit de keldren van zijn borst:
‘Stil!’ En daar glijdt de keten weêr
die, kort, de nekken maar de kribbe kromt;
de blikken sluiten op een wrok'ge vrees;
de huid is rimpelloos, en elke hoef
gaat rusten.... Maar hij lacht; weêr beeft zijn baard
van lachen; en hij treedt de holle rots
van aan 't gesperde deur-gat binnen, en
weêr glimmert aan den wand de zoete dag....
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2.
.... Het is Diomedes.
Het is de koning op zijn hoogen burcht,
die van zijn huis, die van zijn blik trotseert
de wilde zee; zelf Ares-zoon, en vorst
van de Bistonen. Niemand heeft zijn macht.
Keert hij zijn blik ter zee: geen eiland is
dat hem erinnren kan aan vréemd gezag;
keert hij zijn oog de landen toe: geen volk
dat door een keiïge aarde voren snijdt,
of slacht de zwijnen, of den wijn-rank bindt,
of meet van gulden granen zak aan zak:
of 't is zíjn volk, en 't is zíjn wrokkige aard,
zíjn zwijnen die, gekeeld, hem dienstbaar zijn,
en geene druiven, dan voor de' eigen wijn;
geen granen dan voor 't brood, dat straks door-geurt
zijn vóor-hof; - en geen vrouw die 't voor-hoofd beurt
en, dankbaar, naar de vreed'ge heemlen staart,
daar in heur schoot een wichtje, héur-gebaard,
en dat ze van een helle liefde omklemt,
of zie, ze weet: het is den Heer bestemd....

Groot Nederland. Jaargang 8

46

3.
Een milde merrie heeft hun vracht geduld
maar eene stoere: aan geen der akkers stond
een hoef, die keggen in het braak-land stampt,
zoo diep, als die van haar éenhoorn'gen poot.
- Een zotte hengst, van oogen rood en haar,
kwam elke lent, wanneer de amandel-bloem
geurt 'lijk de amandel smaakt, van over zee,
gebukt van nek, en schichtig aan zijn neus,
- van over zee, op een breed-dekkig schip,
wél rood, maar donker aan den fellen lucht.
Zij, deze merrie, stond, waar 't weide-gras
bijt kenen in de lippen, van het zout
dat de ebbe liet der weg-gewoelde zee.
Zij stond, en vredig. Maar als 't oude schip,
weêr toonde een top van masten aan de kim,
toen holde een zeer en overweld'gend weê
heur flanken. En nog vóor ze 't voor-hoofd neeg,
en sloot een loenschen blik, en schoorde, scherp,
heur achter-pooten, was de zotte hengst,
die brieschte, een meester haar, en als een kind.
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4.
.... De Held,
hij over-schouwde - en legde uit koele hand
boven zijn blik een schaduw aan zijn mond, de wijdten....
He! Was dìt de looden burcht,
die te bevechten heette, en dit het snood
bestaan van wie, met edel menschen-vleesch
voedde vijf paarden?....
- Als een mantel gleed
verachting van zijn dalend schoudren-paar.
Geen achterdocht, geen denken, noch den glimp
van sluwe grap greep in zijn machtig hoofd.
Hij stond, Herakles, aan den rijz'gen boeg,
en hief zijn arm, gelijk een lemmer heft
zijn klaarte, alboven de overschouwde zee,
en zag den schaemlen burcht, en voelde blij
de trilling in zijn arm der rijz'ge spier
die heet twee-hoofdig....
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Uit: ‘De Spartaansche Helena’:
1.
Eurotas, gij, die van uw kronkel-baan,
de bane, al rasscher, van de zwane sneed,
naar Leda....
- Aan den rooder-gloe'nden muur
des steilen Taügetos, schilfer-schoon
van rechte glimpen avond-rood, is paars
het weeke lijf van Leda, bleek en schoon.
Onvast staan hare voeten, waar de rots,
omspoeld van speelsche waetren, nauw behoedt
voor glijden. Maar al schrijft en snijdt de steen,
zij staat, de breede dijen uit elkaar,
de kuiten harder naar de voet zich schoort,
de buik onroerend.... - De avond rilt in haar,
heft hare borst, die zindrend rijst en zakt,
slaat nijdig aan de rots heur rijzend hoofd.
Zij zucht; zij sluit haar oog; en rooder brandt
de zon een spetterenden stempel in
heur hart. - o Zal de droom, de wondre droom
doorslaan heur wezen als een werklijkheid?....
Maar plots, de waetren stuiven. En haar schrik,
die uit gesperde' en gauw-gesloten blik
in-éens de heele wereld over-zag,
zwijmt in het zoetste lijden. Vleugel-vlag
van hard-bewrichte wiek leunt aan heur borst
te beider zij. Ten monde ontwaakt een dorst:
een snavel breekt heur tanden uit elkaar.
Zij is van deze zwane, zwoel en zwaar.
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2.
Klare Helena en manhaftige Agenoor,
beiden gerezen in hun vaders tuin,
die, nauw gescheiden door een harde haag,
ze rijzen zag tot zelfder hoogte, en zag
hun kruine neigen naar elkaêr....
Ze hebben nauw de veertien jaar bereikt,
en, brandt een toorts hun beider lijf te nacht:
bij dage staan ze als zuilen, koel en kuisch,
staan zij 'lijk koude loten van den esch,
en menglen vriendlijk 't haar in 't worstlen, naakt.
- Want beiden worstlen. De olie brandt hun huid
als een te felle hand erover schraaft.
Soms trilt een flank van hard-gekletste hand.
Het meisje voelt - en bangen vult haar keel dat aan haar borst een krielend leven streeft,
wanneer 't gebaar des makkers haar bedreigt;
maar telkens lacht zij, als zijn hand-palm draalt
aan hare gladde dij, en plots ze ontwijkt....
- Zij worstlen, in den ochtend, en de dauw
koelt hunne kuiten. Nijdig hangt hun kin
en speels op 't been dat aan den schouder hoekt
van wederzijdschen schouder. Agenoor
gaat teeknen aan Helena's rug den druk
van zijn tien vingren. Zij, ze wrokt en bijt
heur lippe stuk; zij duwt een elleboog
tusschen de ribben, die gevoelig zijn,
van Agenoor. Maar deze holt de borst;
grijpt bitser toe; zijn knie ontmoet haar knie;
en - zie: hij heeft onder de harde schijf
gevoeld het schuiven van een schelp'ge schijf,
zacht, - en hij aarzelt, en wordt bleek....
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3.
Helena zingt:
Ik heb een menigvuld'ge vacht
gedompeld in de donkre kuipen.
Thans rijs ik naar het licht, dat lacht.
Mijne armen druipen.
Mijn armen druipen als van bloed,
van 't brassend bloed der purpren waetren.
Daar vast een vreeze in mijn gemoed;
- mijn lippen schaetren.
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II.
Liederen.
1.
Toen ik de reize heb aanvaard,
toen waren ál de wegen bréed;
tot op een dag van wondre klaart
een meer mijn bane sneed.
Toen heb 'k de weder-reize aanvaard,
en werden me ál de wegen éng....
Ik had me-zelf in 't meer aanstaard;
zag vreemd me, en streng.
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2.
Zingen, hoe de donkre wereld
zijne ronde reize gaat;
zingen 'lijk de merel merelt
'lijk den nachtegaal, die slaat;
zingen, blind, 'lijk vóor alle eeuwen
't laaien van 't onnoozel licht;
zinge' als zon en maan, flambeeuwen
aan het duisterst aangezicht;
zingen: vreugde en smart, gesmeten,
al wat gloeit en al wat rijt,
aan de gapend-geer'ge bete
van den hongerenden Tijd....
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3.
o Van 't ongerept ontroeren,
nauw-geboren, ongezeid,
huivrend reeds de pennen roeren
aan de vlerken van den Tijd;
zien, hoe de eigen adem-halen,
klarend voor 't verbaasd gezicht,
schuiven aan de zonne-stralen
als een waas van schóoner licht;
proeven, in de diepe groeve
die de roodste lippe graaft,
hoe het langst en wrangst bedroeven
de eêlste en rijkste liefde laaft;....
- worde ik als de wees, gezeten
aan een schoon en breed festijn,
die van vreugde mag vergeten
vroede spijs en kloeken wijn;
laat ik stappen naar het duister
en me zeggen: ‘'k ben voldaan,
want er is geen zonne-luister
die uit mìj niet is ontstaan.’
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III.
Stanzen.
1.
Aan eene vrouw.
Ik ben u moe. Gij hebt mijn traagste hoop vermoeid.
Waarom in donkren mond het bitter woord verhelen?
Te laat is me uwe liefde, en te aarzelend ontbloeid,
'dat nog begeerte ontblake en schrave door mijn kele.
Thans is het úwe lip die, open, trilt en smeekt;
't ontberen van úw blik gekeerd naar werend treuren;
- ach gij, die bevend dees verzegelde urne breekt
en vindt van balsmen nog alleen wat draal'ge geuren.
Gìj zijt, die staat, wier schroom het biedend woord weêrhoudt,
maar huivrend van uw lenden slaakt de sluike banden.
Helaas! ik zie, in 't licht dat lenkend is, en oud,
alleen de matte bleekheid nog van uwe handen.
Want weet: ik kon op andre borst, die níet verstiet,
eenelfden sluimer, en dezelfde moeheid vinden.
Waarom uw oog nog, dat me een late liefde biedt?
Ik laat den tragen draad van mijne dage' ontwinden;
want ik ben moe: gij hebt mijn treurend traagste waan
ter verste hoop, ten diepsten ootmoed leeren deinzen.
- Wie zijt ge, vrouw, die draalt en niet voorbij wilt gaan?
Ik leef, die 't duister beeld der eigen min zie staan
ten klaren einder van herdenkende gepeinzen....
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2.
Aan een jong dichter.
Treed in. Gij die mijn hoop en mijne deernis zijt,
die van mijn onmacht meent úw ijvren waan te loonen:
treed in. Ons staat een schaarsch en vriendlijk maal bereid.
Gij zult van avond met mij wonen.
Neem plaats. Het is het uur dat zoete ruste wast.
Proef, hoe u te eigen mond de woorden zoeter smaken.
Zie hoe de moede heerd een stillere assche tast:
thans geene vlamme meer, die blake;
maar aan ons voorhoofd de veredele glans,
o vriend, die zelfs ons blikken dooft, tenzij het streelen
ten klaardren tuin ze keert der bloemen, in den krans
der teeder-lichtende priëelen.
Want weet: geen schoon gebaar dat hier niet dralen blijft;
geen vrouwen-aêm, of die dees strakke koon bleef kozen.
Zie hoe ter ruite schraaft en traag heur curve schrijft
een groote roode liefde-roze....
En toch.... o Gij, die mijne hoop en deernis zijt,
gij die tot eendren waan en onmacht zijt gekoren:
wees' eeuwig u gespaard de wreede zekerheid
van zúlk een vrede, - uit leed geboren....
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3.
Het nacht-uur waakt; en 'k waak. - Wat zijt ge diep en schoon,
die mijne slape omwiekt met duizend duizelingen!
Geen licht, dan uit mijn oog ontwaakt. En aan mijn koon
de deinende aêm van alle dingen.
Ik drijf, het voorhoofd wijd en ijl, ter sferen meê
van onbegrepen weelde en peilloos-klaar vermoeden.
- o Nacht, in uwe blinde en duizel-blijde vreê
noch heil, noch leed te voelen bloeden!....
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Documentatie voor de Vlaamsche beweging
Door Herman Teirlinck.
‘Bibliographic van den Vlaamschen Taalstrijd’, door Th. Coopman en
Jan Broeckaert. Gent, bij Siffer, 1904-1909.
De vlaamsche Beweging is alweer aan de orde van den dag. Het is in België een
periodiek verschijnsel, en het is niet te verwonderen ook, waar het een vraagstuk
geldt, dat nooit wordt opgelost.
Vele Noord-Nederlanders hebben wel wat van de vlaamsche Beweging gehoord,
maar ik vrees dat zij er niet veel van onthouden zullen. Zij verschillen overigens
hierin heel weinig met de Belgen zelf, en indien het vermeld vraagstuk, dat sinds
drie kwart eeuws telkens weer opduikt, wezenlijk onoplosbaar wordt bevonden, dan
is dit voor een groot deel te wijten aan zulke algemeene onwetendheid.
Dat een vernederd volk niet zoo dadelijk de oorzaken zijner vernedering en de
behoorlijke emancipatiemiddelen inziet, is licht te begrijpen. De vlaamsche Beweging
is daarom nog geene volksbeweging. De wil van het reageerend volk is hare drijfkracht
niet. Het vlaamsche volk kàn nog niet reageeren.
Maar de onwetendheid nestelt in de midden- en de hoogere standen, waar eene
oppervlakkige schijnkultuur haar voor uitroeiing vrijwaart. En hoe zou het dan anders,
of eene Beweging, die niet door een levenden volkswil gevoed wordt en bovendien
nog tegen de onverschillige inertie der ontwikkelde klassen aanstuit, moet fataal een
rammelenden gang gaan?
De vlaamsche Beweging rammelt. Geen onderlinge toepasselijk-
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heid van hare vele elementen wekt daar de krachtige organisatie, die door haar
wentelend leven de gezonde en ordelijke éenheid slingeren moet. De vlaamsche
Beweging rammelt omdat zij wild is en zich allerzijds verspilt, omdat zij al hinkend
grabbelt naar een doel, dat wel reëel maar niet geheel duidelijk is, omdat zij over
hare normale evolutie geen toezicht heeft, omdat zij naast geestdrift, die bezielt, geen
hersens bezit, die leiden.
De toestand is nochtans heel wat gebeterd. Vroeger had zich de vlaamsche
Beweging geheel in holle romantiek uitgemeten. De vlaamsche Leeuw was een
brullende leverancier van concertspeechen en bankettoasten geworden. De strijd
dreigde volkomen uit te sterven in een ijdel geflapper van vaderlanderige
kermisvlaggetjes en peroreerende tongen. Het zou niet lang meer geduurd hebben
of de Beweging werd ‘een droom’, een soort ideaal betrachten, dat noch grondvesten
noch doelpalen had. Hoewel enkele verdienstelijke vlamingen het besef van den
werkelijken strijd niet gansch verloren hadden, vermochten zij niet hem tot zijne
reëele vermogens te herbrengen.
Reactie op dezen staat van zaken bleef gelukkiglijk niet lang uit. Na de kloeke
vermanigen van een Mac Leod, na de scherp-doordringende ‘Critiek der Vlaamsche
Beweging’ van August Vermeylen, na de rijpende studentenbeweging thans bezield
door Frans Cauwelaert, werd het zicht op den kamp eenigzins helderder. De
romantische rommel werd stilaan verwaarloosd en men ging met ernst te werk. Het
flamingantisme zou niet langer het gemakkelijke dweeperspopje zijn, dat men na
dagarbeid, ter verpoozing of verlustiging, boven de natte biertafels laat rinkelen.
Men kon inzien, dat de strijd op ceconomische gronden moest worden uitgevochten
en dat het, voor geheel een onder geestelijke verbastering en stoffelijke uitbuiting
vernederd volk, een kultuurstrijd gold.
De flaminganten van den ouden stempel verlieten echter niet zoo gauw hunne
decoratieve schansen. Zij volhardden in hunne droomerige overtuigingen en boden
aan het uithangbord en verduisterd Vlaanderen het utopisch brood van breydeliaansche
dithyramben en het troebel licht, dat langs kaleidoscopische mystiekruitjes uit een
verre, een rijk, maar een dood verleden valt.
Het geharrewar, dat uit zulke zonderlinge aangelegenheden ontstond, is nog lang
niet opgeklaard. Wel bezinkt de toestand en
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en laat hij hopen, dat de toekomst ons vastere inzichten en kloekere eensgezindheid
brengen zal. Overigens komt nu een uniform besef der noodwendige beweging zich
opdringen. Wolken van droomen zijn hier en daar opgelost, en de werkelijkheid gaat
eischen, dat men haar opmerkt, haar gadeslaat, haar onderzoekt....
Ik vrees, dat gij, Noord-Nederlanders, kinderen der gaande beschaving, niet weet,
niet weten kúnt wat die vlaamsche beweging is. Wel hebt gij op nederlandsche
congressen de ‘gelijkheid’ hooren eischen en uwe begrijpelijke ingenomenheid met
de fransche taal heeft u waarschijnlijk niet belet zulke eischen onder een knikje of
een glimlach goed te keuren. Gij zijt óok voor de gelijkheid. Wie zou inderdaad voor
de gelijkheid niet zijn? Heeft het vlaamsche volk - element dat de vier zesden van
het belgische uitmaakt - recht op zijne taal? Ja. Móet het met het waalsche op
taalgebied en spijts de praktische overmacht der fransche taal gelijk gesteld worden?
Ja. Gij zult het niet willen betwisten. Gij koestert voor den vlaming eene familiale
sympathie, die u toegevend doet zijn, zelfs.... rechtvaardig doet zijn. Misschien zijt
gij ook geneigd, dat flamingantisme voor een onschuldig stokkepaardje te houden,
dat de Vlaming op muziekfeesten, op smulpartijtjes, op verbroederingszittingen of
langs optochten en maskaraden laat hol loopen. Bij de zeldzame gelegenheden, die
uwe belangstelling voor de vlaamsche Beweging komen wekken, denkt gij ongeveer:
‘Wel! die goede Vlamen voeden met geestdrift hunne onbereikbare idealen.... en het
doet niks en niemand kwaad!’ En uwe lieve aanmoedigingen verkrijgt dan een aard
van het vaderlijk geduld, dat zoetig uitgaat over een spel van kinderen....
Laat het mij zeggen, ronduit, en hiermede de ‘uitzonderingen’ niet krenken, welke
mijne bewering treft: in den grond ontkent zij de humane en levende waarde onzer
vlaamsche Beweging, en beschouwt gij haar als een wapperende vlagge, die wat
moois vertoont, wat enthousiasme ontsteekt en wat pintjes doet drinken. Gij zijt haar
niet vijandig, maar gij benadert haar niet. Gij houdt haar voor eene artificiëele
eigenaardigheid, die eens op een dag Baedeker zal willen melden Gij kúnt begrijpen,
dat de Vlamingen er aan houden, zooals gij begrijpt, dat, zelfs nú nog, een edelman
aan zijn blazoentje houdt.
En gij weet niet, gij wéet niet..., En dit is een broedervolk nochtans, uw naaste
verwant! Gij wéet niet, ik verzeker u. Gij
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snapt af en toe een echo.... meermaals een handgeklap, een gejuich, of een rumoer
van opgaande verontwaardiging - en gij zegt zonder ongedurigheid:
‘Hoor! ze zijn alweer prettig aan den gang!’
Zoo zegt gij van uwe broeders, die spreken úwe taal. Zoo ja, lichtelijk zegt gij....
Want wie heeft méer gezegd? Wie, onder u, was een denker, een schrijver, een
kunstenaar, en heeft méer gezegd?
Dit is geen verwijt, begrijp me goed. Dit is een bewijs, dat de vlaamsche Beweging
door u niet begrepen wordt. Moest gij haar begrijpen, gij zoudt, ik weet het, sterkere,
veel sterkere hulp hebben geboden. Gij zoudt u niet houden achter goede grenzen
van verdraagzaamheid - gij zoudt komen met daden van opbeuring. Gij zoudt weten
met groote liefde....
Ach! Ach! dat weten!.... Gij hoort vertellen, dat men hier eene taal verdrukt,
verbastert, dood krijgt. Het is niet waar: een volk maakt men hier kapot, een volk
verdrukt men onder stoffelijke miserie, verbastert men onder geestelijk bedwang....
en 't vergaat in zijn nood en in zijne onwetendheid.
Gij hoort vertellen, dat de vlaamsche Beweging het volk wil opsluiten binnen zijne
vlaamsche taal. Het is niet waar: de Vlamingen willen fransch, duitsch, engelsch
kennen, willen zich wapenen.... maar, na zoo lange jaren van niet-vlaamsch regiem,
kennen zij geen fransch, neen, géen fransch, en ook geen engelsch, en ook geen
duitsch - en, God beware me! óok geen vlaamsch!
Gij hoort vertellen, dat de vlaamsche Beweging de vlaamsche taal als een
chineesche muur opwerpt tegen de kultuur van het Zuiden. Het is niet waar, niet
waar: de Vlaming zal de tresoren der fransche kultuur niet weigeren. Hij wil ervan
genieten. Hij wil ook van de duitsche, de engelsche, de hollandsche kultuur genieten.
Hij is zoo goddelijk goed geplaatst (in het hartje van 't beschaafd Europa!) om dat
te willen. Maar hij kan niet. Hij is niet geschikt. Hij is niets. Hij kon een ‘Vlaming’
zijn. Door dat voorafgaand vláamsch-zijn kon hij zich wel tot een bereid en kiezend
receptakel van kultuurtresoren maken. Maar hij is geen ‘Vlaming’. Hij is een
onontwikkeld wezen, waarlangs een fransch vernisje nog geen pak heeft. En dat heeft
dit dwingend fransch bedreven. Dit fransch is, inderdaad, de chineesche muur, die
men tegen alle kulturen, en ook tegen de fransche heeft opgeworpen!
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Weten! Weten!.... Gij hoort vertellen, dat de vlaamsche Beweging een politiekerig
organisme is, dat het een toevlucht voor plaatjeszoekers is, dat het een reactionnair
gepeuter is, dat het een pangermanistische proeve is.... wat weet ik al! - en het is niet
waar, het is nooit waar. De vlaamsche Beweging is een strijd tegen uitbuiting en een
strijd tegen den domper. Zij wil de eigen volkskrachten, onder vreemd parasitisme
beladen, bevrijden en aanzetten. Zij is een strijd voor breeder menschelijkheid, een
Kulturkampf, en zij betracht aldus de ontwikkeling van den geest, allaam dat de
verbetering der oeconomische toestanden bewerken moet.
Geen beweging heeft rijkere roerselen. Het is een beweging naar het hoogere en
vrijere leven. Haar ideaal is geen taal - haar ideaal is: de volmaakter mensch!
Moest al wat ik hier schrijf nu méer gaan worden voor u dan ‘woorden’, en mocht
gij voelen van mijne woorden het vleesch en het leven, gij zoudt w e t e n , en de
waarheid, die in u geboren kwame, zou in actieve liefde zich omzetten.
Maar schaam u niet overmatig: de Vlamingen, helaas! weten zèlf niet! En de
Beweging - zij rammelt....
Wanneer komt de hoofdman, die alle krachten zal saamsnoeren, en het gedacht,
het leidend gedacht zal zijn? Hij moet over de rammelende Beweging een stevig net
van organisatie werpen. Hij moet van al die uiteengesmeten ledematen, die vaak
malkander bezeeren, een kloek lichaam maken. Hij moet een progresseerenden
rythmus uitslaan in de roering, langs levende kadans, tot àlrijpen slag.
Wij wachten op hem.
Maar wachten, armen gekruist, is zijne komst onmogelijk maken. Ons moet de
plicht bezielen, dat wij die komst bereiden zullen. En wij bereiden haar door ons
voor hare ontvangst op te schikken. Wij moeten weten, indringen met ons weten. En
binnen kort zal daartoe de noodige documentatie niet ontbreken, waar het
standaardwerk van de heeren Th. Coopman en Jan Broeckaert, werkende leden van
de Vlaamsche Academie, voltooid van de pers komen zal.
Het belang van deze colossale publicatie vergde de uitgebreide uitleggingen,
waarmede ik haar hier ter bespreking heb ingeleid. Documenteerende arbeid van
grooter beteekenis voor ons is wel
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niet denkbaar. Het geldt eene ‘Bibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd’.
Ik kan wel, even in het voorbijgaan, een bezwaar brengen tegen de engere vizie,
welke het woordje ‘Taalstrijd’ dadelijk verraden komt. Maar wat zou ik over woorden
vitten, wanneer daar oprijst een grootsch werk, gedijd uit taaie compilatorsvolharding
en een Benedictijnersgeduld, waarbij u de armen neervallen? De heeren Broeckaert
en Coopman hebben zich voorgenomen alles te vergaren en te rangschikken wat,
sinds haar ontstaan (1830), over de vlaamsche Beweging geschreven werd. Ik zeg
alles: boeken, brochuren, wetten, administratieve verordeningen, kamerverslagen,
besluiten van hoogere en lagere overheden, gazetartikels, redevoeringen, polemieken
en polemiekjes, het pro en contra, kleine en groote beweringen, waarheid en nonsens
- alles! God! hoe klopt soms het hart bij het doorbladeren van deze ‘histoire en
actions’! Wij zien de Beweging ontstaan. Wij zien de ellende van een volk daar bloot
liggen. Het draagt de wonde van eeuwen, van eeuwen. Wij zien de verwoeste
boomtronk hier en daar takjes uitsteken: het is of de kunst dan telkens in Vlaanderen
herleven wil.... 't Zijn takjes maar, 't zijn takjes. Zij brengen getuigenis van de
volkskracht, die ergens, diepe, diepe, onder dorrende schors, nog levendig is. Wij
zien eene vlaamsche letterkunde ontstaan, eene vlaamsche schilder- en
beeldhouwkunst, eene vlaamsche tooneelkunst, eene vlaamsche pers, een vlaamsche
ijver. Wij zien het: 't is alles te saam niet zoo heel veel, niet zoo heel degelijk en
solied - maar 't roert, 't gaat, 't vordert.
En wat niet beweegt - die woestijn van vlaamsche miserie, o, hoe zien wij haar!....
De heeren Coopman en Broeckaert hebben een daad van vroomheid volbracht.
En de wetenschappelijke wijze, waarop zij het deden, is borg voor het groote nut dat
zij ermede stichten zullen. Alle notaties zijn met zorg weergegeven, naar tijdsorde
geschikt en met vermelding van uitgave, tijd en plaats neergeschreven. Waar echter
het document gevonden werd en voor de belanghebbenden nog kan worden gevonden,
staat niet aangeduid. Terecht heeft reeds dr. Vermeylen dit verzuim betreurd, hetwelk
zeker iets van de methodische waarde dezer bibliographie afneemt.
Het werk is heden tot op zijn zevende deel afgedrukt en behandelt de gebeurtenissen
tot het jaar 1878. Vijf duizend zes honderd
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negentig documenten werden in deze zeven lijvige boekdeelen (met elk circa 360
bladz. zeer kleinen druk) getriëerd en omschreven. Met gretigheid zien wij uit naar
het vele dat nog komen moet, want de ‘Bibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd’
bereikt, naar alle verwachting, reusachtige afmetingen.
Onze bewondering voor den arbeid van de heeren Broeckaert en Coopman wekt,
tot in eendere mate, onze dankbaarheid jegens deze moedige pioniers van de
vlaamsche Beweging. Na zulke documentatie is nu mogelijk gemaakt de verschijning
van eene geweldige ‘Vlaamsche Geschiedenis’, die de waarheid, de levende en
opbeurende waarheid, langs wetenschappelijke gegevens, gaat suggereeren.
Dergelijke verkwikkende vooruitzichten berusten thans niet langer meer op steeds
teleurstellende en steeds weer opflikkerende illuzies.

Groot Nederland. Jaargang 8

64

Ridder Godfried
Door Pieter van der Meer.
1.
Toen Ridder Godfried, gevolgd door zijn schildknaap, het bosch uitreed en ver vóor
zich aan het einde der kale vlakte, op den eersten heuvel van het aan gene zijde
beginnende bergland, zijn burcht, zijne woning zag, trok hij met bruusk gebaar de
teugels in, zoodat het witte paard schrikkend den kop hief en stil stond stampend.
Ridder Godfried zat onbeweeglijk en keek naar de verte.
In den gouden windstillen avond lag het slot met zijn torens als een gaaf geluk.
De hemel daarboven was eindloos zuiver, de groote breede vlakte leek wel een
gouden meer en in de stilte die op het wonder uur wanneer het licht naar den avond
nijgt, altijd is als van den eersten avond der schepping, jubelde hoog uit de klare
lucht een leeuwerik.
De ruiter tuurde naar de verte en in hem leefden alle herinneringen op.
Het was nu meer dan vijf jaar geleden dat hij, kort na zijn huwelijk met vrouwe
Elsa, de schoone en minnelijke maagd, aan het hoofd van zijne mannen ter kruisvaart
was getrokken. In den vroegen morgen toen de zachte glorie van de zon de lucht
hoog boven de vlakte die wit was van den lagen nevel, met gouden gloed overtoog,
waren zij allen op de binnenplaats verzameld en hadden, met den ouden slotkapelaan
neerknielend, om God's zegen voor den verren tocht gebeden. Over hun rusting
droegen zij het witte kleed met het roode kruis op den linker schouder. Vrouwe Elsa
schreide. De Ridder had haar, zwijgend en vol bange ontroering, de handen gekust.
Schreiend gespte zij haren man het zwaard om de lenden en stamelde: ‘God begeleide
u, Godfried’. - Hij zweeg en drukte
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zijn broeder Frank, wien de zorg over have en goed en de hoede over zijne vrouw
was toevertrouwd, de hand. Toen waren zij te paard gestegen, nogmaals zegende
hen de oude priester wiens stem beefde in de vrome stilte; zij reden de poort uit, de
hoeven klonken over de ophaalbrug, zij daalden in zachten draf langs den bochtigen
heuvelweg, door het parelmoeren licht van den morgen. Aan den voet van de hoogte
gekomen wendde Ridder Godfried al voortrijdende vóoraan de ruitertroep, zich om
en zag op de borstwering boven de poort vrouwe Elsa die met haren witten sluier
wuifde. Snel nam hij zijn vaan, gedragen door den schildknaap die naast hem reed,
hief haar hoog en zwaaide haar. Nadat zij het dorp waren doorgereden, waar overal
voor de woningen vrouwen, mannen en kinderen met roepen en handgebaar den
wegtrekkenden groetten en menige vrouw schreiend de armen strekte naar een ruiter,
kwamen zij in de groote morgenstilte van de nog nevelige vlakte en zetten hun
paarden in snelleren draf; want de weg was lang en nog dienzelfden avond wilde
Ridder Godfried de stad bereiken, in welker nabuurschap de Keizer aan het hoofd
van het kruisvaardersleger kampeerde. Het was de eerste dag van den verren langen
tocht en zwijgend bleven de ruiters, ernstig doch vastbesloten, naast elkander
voortrijden. Al hadden noch de tranen van een vrouw, noch het weeklagen van oude
ouders hen afgehouden van het heilig doel, zij wisten wel dat vele gevaren hen
wachtten, dat lange, lange tijd voorbij zou gaan voordat zij weder rijden zouden door
die vlakte, - zoo niet de dood in het verre land hun ziel had heengevoerd naar den
hemel. Doch hel brandde in hen het verlangen, het land waar Jezus in zijn leven op
deez' aarde gewandeld had, te bevrijden van de smadelijke overheersching der
ongeloovigen.
En met de duizenden kruisvaarders onder aanvoering van den Keizer zelf en zijn
vazallen waren zij meegetrokken naar het Oosten; iederen dag waren zij verder
gegaan; de horizonnen wisselden; zij kwamen voor breede gezwollen stroomen en
moesten wachten tot het water viel; zij trokken eindelooze vlakten door waar niemand
woonde. De tocht ging traag verder, moeizaam klommen zij door de enge hooge
passen van een besneeuwd gebergte; allen leden bitter onder de koude. Honderden
stierven; ontelbaren, de zwakken en de zieken, bleven achter in de witte eenzaamheid;
maar God zou hen niet vergeten. - Het leger als een van zelf zich voort-
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bewegend wezen trok verder, steeds verder, kwam in zoeler dalen, rustte en hernam
weer door wijde heuvellanden den tocht. Iederen dag kwam men immers nader bij
het heilig doel? Elken avond bereikten zij den oostelijken horizon van den morgen.
Ridder Godfried die met zijn mannen aan de voorhoede was, onvermoeid wakend
voor de veiligheid van het groote leger, stond wel des avonds wanneer in het kamp
allen sliepen vertrouwend op de wachten, voor zijn tent, onbeweeglijk, en tuurde in
den nacht naar het westen, zijn hart vol zoete verlangende gedachten aan de verre
woning waar zijn liefde was. Doch al mocht het heimwee op sommige oogenblikken
hem machtig bevangen, - te strijden voor het heilig doel gezamentlijk met al deze
vorsten en ridders en krijgers die, het kruis op den schouder, naar het land trokken
waar Jezus hun aller Heiland geleefd en geleden had, gold hem geen gering geluk.
- En ondanks den grooten tegenstand der vijanden, waren zij er gekomen, waren zij
tot binnen Jeruzalem gedrongen; hij had de stad en de wegen betreden langs welke
Jezus in zijn leven wandelde, gevolgd door zijn apostelen en de kleine schare der
geloovenden. Hij was in den tuin van Gethsemané geweest, hij had gestaan op den
berg van Calvarië, de beide plekken waar Jezus zoo nameloos bitter in zijn geest en
aan zijn lichaam leed voor de zonden van de menschheid, -ook voor Ridder Godfried's
zonden. Hij had ootmoediglijk, hij de trotsche ridder, gebeden en geschreid op het
Heilig Graf. - Doch de overmacht der vijanden dwong na tè korten tijd het
kruisvaardersleger - zoo deerlijk geslonken door de langdurige bittere nooden, door
ontbering, door honger, door den dood, - tot den terugtocht, nadat het in een
smadelijken neerlaag waarbij de keizer en duizenden krijgers sneuvelden, bijna
vernietigd was; de overgeblevenen vluchtten naar de havenstad die hen nog
toebehoorde, en te ontmoedigd, te gehavend door het voortdurend vechten zonder
een beslissend resultaat, om nog weerstand te bieden aan den fellen aandrang der
overwinnende ongeloovigen, en wellicht ook in hun harten voelend een heimwee,
scheepten zij zich in naar Europa. De terugtocht duurde vele maanden en was droevig.
Ridder Godfried had al zijn mannen verloren door ziekte of in de gevechten; alleen
zijn schildknaap die hem overal trouw gevolgd was als een hond en menigmaal het
leven redde van zijn heer, was hem gebleven.
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Al deze herinneringen gingen door zijn geest toen hij uit het bosch getreden, zijn
burcht in den schoonen avond zag. Een blijde ontroering overmeesterde hem; aan
het ernstig ingevallen gelaat dat menige ontbering duidde, werden de oogen als twee
blinkende spiegels van vreugde.
‘Kom’, zeide hij luide, en hij dwong het moede paard tot snellen draf.
Toen zij aan den voet van den heuvel den weg betraden die door het dorp voerde,
waar de boeren woonden welke zijn landen bebouwden en hem hoorig waren, bracht
hij zijn paard tot stappenden gang. Menschen op de drempels der woningen staande,
rustend in den kalmen avond na den langen werkdag, zagen de twee ruiters naderen.
Men herkende Ridder Godfried, die hen groette met een hoofdknik.
Een jonge vrouw met een kind aan de hand, liep op hem toe, vouwde de handen
smeekend en riep: ‘Waar is mijn man, heer?’
‘Dood’, antwoordde de Ridder.
Een oud man riep van zijn zetel die naast de deur van de lage woning stond, met
bevende stem: ‘Waar is mijn zoon, heer?’
‘Dood’, herhaalde de Ridder.
Hij hield zijn paard in. De menschen traden zwijgend nader, de mannen namen
hun mutsen af. De stilte werd zeer ernstig.
Ridder Godfried sloeg den maliënhelm van zijn hoofd naar achter en zeide: ‘Allen
zijn dood. Door een wonder ben ik den dood ontkomen. Zij zijn gevallen voor het
heilige doel. God heeft hun ziel, zij zijn in den hemel’.
Er waren er die weenden onder de menigte.
Zwijgend reden zij verder langs den langzaam rond den heuvel stijgenden weg,
en naderend hoorde hij den zilveren klank van de klok der slotkapel.
‘Dèzen klank heeft geen enkele klok ter wereld’, zeide Ridder Godfried en hij
keek met ontroerde oogen omhoog naar zijn sterke woning.
Reeds was de nadering van twee ruiters op het slot gemeld door den torenwachter.
Doch de schildknaap stak den hoorn en blies het oud signaal dat de Ridder huiswaarts
gekeerd was. De brug viel neer met rammelende ketens, de deuren der poort werden
geopend en op de binnenplaats trad Ridder Frank zijn broeder te gemoet.
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‘Broeder,’ zeide deze, en legde zijn hand aan den teugel bij het gebit, opziende naar
den gehavenden ruiter.
‘Broeder Frank,’ zeide Godfried en keek den ander aan met blinkende oogen, doch
onmiddellijk hief hij het hoofd, keek vóor zich uit, - het werd hem wonder bang te
moede, - want voor de deur op den binnenhof, die gouden was van het late licht,
stond vrouwe Elsa, hare handen gevouwen tegen de borst. Dan trad zij snel nader en
de wijde witte mouwen wapperden naast haar slanke lijf, als de vleugels van een
schoonen vogel.
Zij stond vóor hem, hij zat te paard ietwat voorover gebogen haar aanstarend,
sprakeloos, met groote ontroerde oogen. Toen zeide hij zacht: ‘Vrouwe Elsa’.... Er
lag een wereld van liefde in die twee woorden bevat.
Zij bloosde. Zij lei plotseling haar handen aan weerszij tegen het gelaat, zij trad
langzaam eenige schreden achteruit, haar edel gelaat werd bleek als in een angst, zij
schreeuwde en zich snel wendend, vluchtte zij de donkere huispoort in.
De schaduw van den avond had den hof gevuld, het gouden licht gleed onmerkbaar
langzaam langs den muur naar boven; een bovenvenster blonk als was het klinkklaar
goud; het doofde snel.
‘Waarom vlucht zij, broeder Frank? Heeft zij mij niet herkend?’ vroeg Godfried
aan zijn broeder die nog steeds het paard bij den toom hield terwijl de ridder afsteeg.
‘Wij waanden u dood, broeder’, antwoordde Frank met ontroerde stem. - ‘Zij is
geschrokken, schijnt mij, door uw onverwacht verschijnen. In zoovele lange jaren
hoorden wij nimmer iets van u. Wij waanden u dood.’
‘God heeft mij bewaard. Het is een wonder dat ik nog leef. Want al mijn mannen
zijn dood, omgekomen door de felle ontberingen, of in gevechten gesneuveld. Ik zal
u alles verhalen, u en haar; ik heb veel doorgemaakt in die jaren.’
Hij zweeg een wijle, dan zeide hij zachter: ‘Wat is zij schoon, Frank.’
Nu stond hij voor den ingang van de woning; hij keek over den binnenhof naar
links, naar rechts, naar de drie groote boomen in wier schaduw evenals vroeger de
drie steenen banken stonden, hij hoorde de jachthonden blaffen in hun hokken terzijde
van de stallen. De klok van de slotkapel werd weer geluid, een wijle. Vanwaar hij
stond kon hij door den boomgaard zien die zacht
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hellend zich uitstrekte tot aan den ringmuur; het gras onder de boomen was als
donkergroen fluweel. Naast hem in groote bakken bloeiden de rozestruiken; zij waren
groot geworden en droegen een geurenden overvloed van rozen. Een vogel vloog
fluitend uit den boom.
Ridder Godfried wendde zich tot zijn broeder en met een glimlach die aan zijn
ingevallen vermagerd gelaat een zachte glorie gaf van geluk, zeide hij: ‘Schoon is
het hier als nergens ter wereld.’
‘Maar waar is zij heen gevlucht als een schuchtere hinde?’ hernam hij na een
oogenblik. - ‘Zou zij werkelijk geschrokken zijn van mij? - Het is waar, mijn kleeren
zijn gehavend, verwilderd is mijn uiterlijk als van een vagebond. - Kom, broeder
Frank, geef mij een schoon kleed, en dan gaan wij tot haar.’
Hij lachte gelukkig.
Ridder Frank zweeg.
Achter elkaar traden zij het donkere portaal binnen.

2.
In de bovenzaal ontving vrouwe Elsa haren man vol hoofschheid en met minnelijken
lach aan het schoone bleeke gelaat waarin hare oogen stil bloeiden als donkere violen.
Hij kuste hare hand die roerloos, lijk een kostbaar kleinood in de zijne lag; hij dorst
haar niet te omknellen, zoo broos scheen zij.
Dien avond sprak Ridder Godfried bijna onafgebroken; hij vroeg naar de vrienden
en de magen, naar al wat gebeurd was tijdens zijn langdurige afwezigheid; vrouwe
Elsa en broeder Frank beantwoordden ook zijne vragen, doch hij luisterde met geringe
aandacht. Hij praatte voortdurend. Reeds begon hij het verhaal van den noodlottig
geëindigden kruistocht naar het Heilige Land. Zijne vrouw en zijn broeder hoorden
zwijgend toe.
Eenmaal stond hij op, liep heen en weer door het hoog vertrek als het ware
bedachtzaam genietend weer daar te zijn in die oude bekende omgeving; hij bleef
staan voor een boogvenster dat open was op den grooten sterrenvollen nacht, en
ademde diep de luwe lucht vol geuren in. Dan wendde hij zich en keek naar het
schoone wezen dat in den hoogleunigen stoel zat, het hoofd op haar hand gesteund.
‘Elsa,’ riep hij, en hij stond hoog en sterk, met oogen blinkend van geluk.
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Zij sloeg haar zwarten blik op, glimlachte. En zij was uitermate schoon aldus.
Frank zat zwijgend in de schemering voor het ander boogvenster, en tuurde naar
den nacht.
Ridder Godfried kwam in den zaalhoek waar het spinnewiel stond, en de hand
zacht strelend over het vlas, vroeg hij: ‘Hebt ge veel gesponnen in die vele jaren?’
‘Ja’, antwoordde vrouwe Elsa, en zij zag op naar de stille gedaante bij het venster.
‘En uw harp, broeder Frank? - Hier hangt zij aan den wand, boven het spinnewiel.
- Hebt ge veel gezongen, vele schoone liederen gedicht, terwijl ik weg was?’ - Zijn
stem was mannelijk, men hoorde er het geluk in zingen.
‘Ja’, antwoordde Frank, en niet naar zijn broeder ging zijn blik, doch naar vrouwe
Elsa die haar oogen niet hief, en stil bleef als bevangen door een overmachtige
gedachte.
Ridder Godfried hernam zijn plaats op den zetel welken hij nader bij zijne vrouw
geschoven had, en hervatte het verhaal van den geweldigen strijd der kruisvaarders
tegen de bittere nooden en den overmachtigen vijand.
Toen hij zweeg, was er een langdurige stilte. De toortsen flakkerden; er woei een
koele wind door de open vensters binnen; de bladeren van de drie hooge boomen
ritselden; een hond blafte in de verte. - Daarna werd het weer volkomen stil.
Ridder Frank stond op, en nadertredend tot zijn broer, zeide hij met zeer ernstige
stem: ‘Broeder, zooals gij mij uw have en goed hebt toevertrouwd, geef ik ze u weder,
ongeschonden. Trouw heb ik uw eer bewaard. Roovers strafte ik; ik pleegde recht
over de misdadigers. Ik inde de tienden van uw boeren. De jaren waren voorspoedig,
de oogsten rijk; er was vrede in deze streek. Nu zijt gij eindelijk weergekomen; mijn
taak is dus volbracht. - Het volste geluk rust in uw handen, broeder.’
Hij trad langs Ridder Godfried en vrouwe Elsa heen naar den wand waar zijn harp
hing, en deze nam hij, sloeg den band over den schouder en verliet de zaal.
Ridder Godfried en vrouwe Elsa bleven alleen.
Er was een stilte. De vensters stonden open op den grooten nacht.
‘Mijn schoone bruid’, zeide Godfried zacht, doch zijn hand welke hij uitstak,
beroerde haar niet.
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Toen hoorde hij haar schreien.
Hij schrok.
Hij wachtte. Zij schreide zacht.
Hij bleef luisteren naar dit droevig gerucht: het weenen van een schoone jonge
vrouw.
‘Waarom schreit ge, Elsa?’ vroeg hij met groote teederheid.
Wat kon zij antwoorden? - Zij wist het immers zelve niet.
Zij stamelde: ‘Wij waanden u dood.... Nu zijt gij plotseling weergekomen....’ - En
met vreemden angst: ‘Laat mij....’ - Zij drong zich achteruit als was zij bang.
Hij glimlachte dwaaslijk, zonder te begrijpen. - ‘Mijn schuchtere duif, kent ge mij
niet meer? Weet ge niet meer den schoonen dag dat ik u hier binnen leidde als mijn
vrouw, als de burchtvrouw van mijn geluk? Schòon waart ge, schòoner vind ik u
weer, mijn zachte duif. - In al die jaren welke ik ver van u was, zagen mijn oogen
uw beeld. Iederen avond keerde ik mij naar het westen en groette ik u, en bad voor
u tot Hem die ons allen ziet. Ik droeg uw beeld in mijn hart, als in den altaarschrein
de hostie woont. O laat mij de zoomen van uw kleed kussen, laat mij uwe handen
kussen, mijn bruid, mijn schoone schuwe duif.’
Ridder Godfried lag voor haar geknield.
Zij schreeuwde mat. Hij beroerde haar niet. Zij was opgestaan, hij bleef geknield,
en zag haar staan bij het spinnewiel, en inden schijn der toorts zag hij dat haar oogen
gezwollen waren van tranen.
Er was een stilte.
Hun harten klopten.
.En door de open vensters scheen de sterrenvolle nacht.
‘Laat mij,.... laat mij,’ smeekte zij als een kind.
Na een wijle stond hij op en zeide met rustige bedwongen stem: ‘Ga. - Goeden
nacht.’
Als een vogel vluchtte zij.
Ridder Godfried stond alleen in het groot vertrek. De toortsen doofden, de een na
de ander. Het werd donker. Toen gleed er door het eene boogvenster naar binnen
over den vloer een smalle lichtstreep van de bleeke maan.
Knielend bij den zetel waar zij altijd zat, boog hij het hoofd, vouwde de sterke
handen en bad wanhopig: ‘Help mij, Jezus, Gij, mijn Heiland, voor wien ik misschien
mijn geluk verloren heb.’
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3.
Na de terugkomst van Ridder Godfried waren er reeds vele dagen voorbijgegaan,
uiterlijk rustig en gelijk aan de vele vroegere, en men zou nooit gezegd hebben dat
de burchtheer zoo lange jaren afwezig was geweest om ver in het Oosten te midden
van voortdurend gevaar het Heilig Land te bevrijden van de macht der ongeloovigen.
In den aanvang meldde de torenwachter met zijn hoornsignaal dikwijls de nadering
van ruiters. Het waren gasten. Ridder Godfried en zijn broeder gevolgd door hun
schildknapen, reden hen te gemoet ter verwelkoming, en leidden hen naar de
bovenzaal tot vrouwe Elsa die minnelijk en met hoofsch gebaar hen begroette. Men
ging ter jacht, de gekapte valken op den vuist, of met honden werd grooter wild
gejaagd. Des avonds na den maaltijd verhaalde Ridder Godfried op eenvoudige,
ernstige wijze van den Kruistocht, van de onbekende steden die hem verbaasd hadden
met haar bizarre pracht, van heldendaden en bitteren nood, van Jeruzalem en het
Heilig Graf. Wat later zong Frank een lied, de verzen met enkele harpakkoorden
begeleidend. Er was gelach, de stemmen klonken helder. Doch waren de gasten
vertrokken, dan werd het stil in huis, een droefheid waarde rond. Waarom? Om wien?
- Geen had het kunnen zeggen, doch allen voelden het.
Vrouwe Elsa spinde en zij zat dezen zomer die zeer schoon was, dikwijls voor het
open venster vanwaar zij, over den boomgaard en den ringmuur heenziende, het dorp
aan den voet van den heuvel en daarachter naar alle zijden de wijde wijde vlakte
overblikte. Doch menigmaal rustten haar handen in den schoot, en de wondere beelden
die voor haar oogen voorbijgingen door het zonnig landschap naar den verren lichten
horizon waar de woudzoom stond als een blauwe muur, vermocht zij zelve geenen
naam te geven. Het waren eindloos teedere droomen, mijmeringen onuitsprekelijk
broos, en droevig moesten zij wel zijn, want niet zelden braken tranen uit haar open
oogen die in de verte bleven turen als wisten zij niet dat zij schreiden. - Met haar
vrouwen zorgde zij voor het weven van het linnen, voor de voorraadkamer en dat er
wijn en bier in overvloed in de kelders was. Zij schreed door de duistere gangen als
een lichte gedachte, als de bloeiende schoonheid, en met onzegbare liefde omgaf
haar Ridder Godfried die zelden zich verwijderde van het slot en slechts enkele malen
naar een bevrienden
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burchtheer in de nabuurschap reed voor enkele uren. Meestal begeleidden hem bij
die korte bezoeken vrouwe Elsa en Ridder Frank, die evenals zijn broer een
uitmuntend ruiter was. Men praatte onder weg, men liet de paarden draven om het
snelst, men lachte, en toch bleef er een niet te zeggen droefheid aan die menschen.
Op een avond, kort na zijn onverwachten terugkeer, was Ridder Godfried de kamer
van vrouwe Elsa binnengetreden. Zij was alleen; zij vlechtte het zware blonde haar
in tressen, zij had een wit kleed aan. Hij was op haar toegegaan, roepend: ‘Elsa,
schoone bruid, mijn schoone schuwe duif, - Elsa, Elsa....’ - en had haar hand gevat,
gezegd: ‘Gij zijt mijn vrouw; vóor God zijn wij tot man en vrouw vereend.’ - Toen
had hij haar op den mond gekust, en was in hare kamer gebleven.
Maar waarom waarde een droefheid in die woning?
Sinds eenigen tijd klom Ridder Godfried iederen morgen op den uitkijktoren,
toefde daar soms uren lang blijkbaar zonder een ander doel dan het wijde land te
overzien. Wel zeide hij enkele woorden tot den wachter, doch de lichte hemel en de
diepe schoone aarde schenen gansch zijn aandacht te benemen. Ook kon hij van zijn
hooge plaats in den hof zien en de banken langs den muur in een zeer afgelegen hoek,
beneden aan den toren. Hij hoorde dikwijls zachte harpakkoorden: Frank speelde in
zijn kamer, het venster was open, en hij zong een lied daarbij. Dat was nooit blijde
of dartel in vreugdevollen gloed; droef waren de woorden, in mineur de muziek. Op
de borstwering leunend luisterde de Ridder. Dan had hij wel zijne vrouw de
binnenplaats zien overgaan, komend met snelle schreden, doch vertragend haren
gang, totdat zij stilstond, het hoofd hief en te luisteren scheen naar die klagend
schoone melodie. Doch bemerkte zij hoog aan den ommegang van den toren de
gestalte van haren man, dan wenkte zij hem, liep snel verder, en verdween met rassche
schreden in het slot.
Zoo ging de zomer voorbij. In den boomgaard rijpten de peren en de appelen. Gele
blaren vielen reeds van de hooge boomen op de binnenplaats. In den hof bloeiden
nog enkele late bloemen. De morgens waren mistig, de avonden kil, en reeds had
het dagen achtereen geregend. Nu stonden de vensters van de bovenzaal niet meer
open in de avonduren; vrouwe Elsa zag, bij het spinnewiel gezeten, niet meer haar
zonnige landschap, want dikke, ondoor-
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dringbare nevels bedekten de wijde vlakte, en eenzaam als een oude vuurtoren aan
de zee, stond de burcht te midden van den troosteloos grijzen dag.
Op een avond stak een storm op met wilde regenvlagen. De wind naderde uit de
vlakte als huilende horden, en joeg gierend om de muren van de burcht. De regen
kletterde tegen de vensters. In de zaal zaten de slotbewoners aan den avondmaaltijd.
Voor de eerste maal brandden in de schouw groote houtblokken. Het najaar was
gekomen.
Vrouwe Elsa zeide: ‘Alle vruchten in den boomgaard zullen vallen, de laatste
bloemen geschonden zijn. Hoort den wind door de drie groote boomen. Zij steunen
en klagen of de storm hen pijn doet.’
Een geweldige windvlaag joeg kletterend regen en hagelsteenen tegen de ruiten
der donkere vensters.
Schuw, met ontstelde oogen als van een kind, keek vrouwe Elsa naar de zwarte
ramen.
Toen hoorde het geoefend oor van Ridder Godfried door den storm heen, den
poortwachter het signaal blazen dat iemand wenschte binnengelaten te worden.
‘Een gast’, zeide hij, opstaande en naar het venster tredend.
‘Hij zij ons welkom’, zeide vrouwe Elsa, en zij zette zich in haren zetel bij den
haard.
Na eenigen tijd werd de deur geopend en de schildknaap leidde een oud man
binnen, een pelgrim, de kap nog over het hoofd, den stok in de hand.
Hij zeide: ‘God's vrede zij met u en over dit huis’.
Hij trad nader, de kap achterover werpend, groette eerst vrouwe Elsa, dan ridder
Frank en zeide: ‘Schoon zijt gij beide. Dat God uw huwelijk zegene met volst geluk’.
Toen sprak Ridder Godfried luide: ‘Gij vergist u, vader. Ik ben de burchtheer,
deze is mijn vrouw, die man, mijn broeder’.
De oude pelgrim keek hem aan, een vreemde wijle.
Dan zeide hij zacht: ‘God's vrede zij met u, heer’. - En hij nam plaats aan het
tafeleinde, waar een knecht zijn avondeten had gereed gezet, en bad.
Niemand sprak.
De pelgrim at wat brood, dronk gretig een slok water. Gedurende al dien tijd
heerschte er een diepe stilte in het vertrek.
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Niemand vroeg den ouden man van waar hij kwam, waarheen hij ging.
Zwijgend verliet hij de zaal na een stillen zegenenden groet aan de aanwezigen,
en volgde den man die hem zijn slaapplaats wijzen zou.
Nog bleven de drie menschen zwijgen. Zij tuurden naar de vlammen in den open
haard. Niet meer schenen zij den storm die buiten woedde, te hooren. In hun harten
joeg een andere wilder storm.
‘Broeder, haal uw harp en zing ons liederen. Deze stilte is ondragelijk’, zeide
Ridder Godfried, en zijn stem verried een groote ontroering.
Weldra was Frank met het speeltuig terug, en gezeten in de schaduw naast de
hooge schouw, preludeerde hij met zoete akkoorden het lied.
‘Wat zult ge ons zingen?’ vroeg Godfried met ongewoon luide stem, als wilde hij
met zijn harde spreken de stilte verjagen die hem beangstte.
‘Een lied dat ik niet lang geleden mijzelven zong,’ antwoordde Frank. Al klonk
er manlijkheid in door, zijn stem was weeker, milder dan van zijn broer.
Toen ving hij aan en zong.
Het was een ridder sterk en schoon die verweg trok van zijn burcht ten oorlog, en
zijn have en zijn vrouw aan een trouw wapenvriend ter bewaking en bescherming
overgaf. Maanden gingen voorbij Het werden jaren, en de ridder keerde niet weer,
noch kwam er konde uit den verren oorlog. De vrouwe wachtte. Elken morgen, elken
avond stond zij op den toren en keek den weg af die uit de verte naar de burcht voerde.
Wel kwamen gasten, ruiters, andere boden, doch de ridder niet. Daar zij zeer bedroefd
was en vaak hare verlatenheid beweende, trachtte de wapenvriend haar te troosten
met hartelijke woorden, leidde hij haar ter jacht, noodde gasten, liet zangers komen
en handige goochelaars, bereidde groote feesten. En werkelijk, minder schreide zij,
de edelvrouwe. Haar oogen blonken wanneer zij naast den vriend en met de jagers
meereed door de velden en het bosch het wild achterna. De gedachte aan haar heer
deed haar niet meer weenen. De tijd ging voorbij. En toen de trouwe bewaker van
have en vrouw, haar zeide, plotseling, - zij waren in den tuin en liepen onder bloeiende
lindeboomen langs geurende bloemen, -: ‘Hij is dood,’ vroeg
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zij verbaasd: ‘Wie is dood?’ - Hij loog, want hij wist het niet; de liefde dwong hem
tot leugen. Hij beminde haar, zij had hem lief gekregen. Doch nog hadden woorden
hun lippen niet bezoedeld; zij aarzelden. Een schaduw stond tusschen hen. Had hij
geen trouw gezworen aan zijn vriend? Had zij den ridder niet haar eeuwige liefde
beloofd? - Het gebeurde kort daarna dat hij haar kuste; het was avond. En dienzelfden
nacht, te middernacht was voor de burcht een ridder gekomen in zwart harnas, op
een zwart paard. De wachters sliepen, zij ontwaakten niet. Maar de zwarte ridder
steeg van zijn paard, opende de poorten, trad over de binnenplaats, ging het slot in,
en klom onhoorbaar als een spook, de trap op naar het slaapvertrek der burchtvrouwe.
Nog brandde de lamp boven de legersteê; zij sliepen in elkanders armen. De zwarte
ridder boog zich over hen, legde op elk gelaat een zwart behandschoende hand, en
zij sliepen, zij sliepen, zij ontwaakten niet. De ridder had reeds sinds lang het slot
verlaten, onhoorbaar zooals hij gekomen was. De morgen brak aan, de schemer in
het vertrek werd vaal en bleeker, de zon ging op, en bleek als dooden lagen zij in
elkanders armen op de legerstede. Zij waren dood. ‘Broeder, broeder, welk een droevig lied,’ zeide Godfried na een wijle stilte en
turen blijvend in het vuur. - ‘Waarom zoo treurige zang? Zie, vrouwe Elsa schreit
erom. Dat is niet goed; hare oogen mogen niet weenen.’
Ook de anderen zwegen. De stilte duurde voort.
Doch plotseling stond de Ridder recht, er was geweld in zijn houding, en hij
schreeuwde als éen die zéer lijdt: ‘Waarom zwijgt gij beiden? Waarom spreekt gij
niet? Kunt gij alleen maar spinnen, Elsa, en schreien als hij zingt? En gij slechts
zingen en haar doen schreien?’
Na een oogenblik zeide hij zachter: ‘Maar stil, wat praat ik? - Het was schoon wat
gij zongt, broeder Frank, schoon en bitterdroevig. Wel hebt gij veel geleerd in al die
lange jaren dat ik afwezig was. Ik hoor het. - Vaak, vaak hebt gij gespeeld voor haar
om haar te troosten, ik begrijp het. Het is goed, broeder Frank. - Maar zeg mij, zijt
ge even bedreven om de roos van de schijf met den pijl te treffen, op grooten afstand?
En het zwaard te voeren als de beste? - Och, zult gij zeggen, ik tref met mijn muziek
ook midden in het hart. En het is doodend. - Zullen wij’.... - Hier brak hij ineens zijn
woorden af, en luisterde naar Frank die onbevangen praatte.
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‘Ik ben blijde dat mijn zang u deugd doet. De muziek is een schoon tijdverdrijf voor
thuisblijvenden en vrouwe Elsa was altijd een geduldig en welwillend toehoorster;
ook spoorde zij mij aan tot nieuwe zangen en gedichten. Zoo ben ik bedreven
geworden in deze schoone kunst die de harten bang maakt van verlangen en droomen
doet. Ook u, den sterke, heb ik getroffen. En waarmee? met wat woorden en wat
luttel klanken.’
Een stilte.
Ridder Godfried zat en keek naar vrouwe Elsa die te turen scheen vol aandacht
naar het hoog opvlammende haardvuur.
Frank was opgestaan en zeide: ‘Het is reeds laat. Ik wensch u beiden goeden nacht.’
‘Goeden nacht’, - vrouwe Elsa hief het hoofd, keek Frank aan, wiens edel gelaat
ros verlicht werd door de vlammen van den haard, - ‘Dank voor het schoone lied.’
Hij ging.
Een korte wijle wachtte zij, dan zeide zij tot haar man die zwijgend gebogen zat
en tuurde naar zijn gedachten: ‘Ik ben moe. Ik ga rusten. Tot morgen heer.’
‘Goed. Ga’, antwoordde Godfried met zachte stem zonder op te zien.
Véel later lag hij weer geknield bij haren zetel en bad wanhopig: ‘Help mij, Jezus,
help mij, Gij mijn Heiland, voor wien ik mijn geluk verloren heb.’

4.
Op den torentrans van zijne burcht stond Ridder Godfried en keek rond door den
grauwen morgen. Loodkleurige wolken hingen laag en onbewegelijk; het regende
niet, er was geen wind. In den voorbijen stormnacht waren de boomen van de
binnenplaats gansch ontbladerd, in den hof lag een den ontworteld, struiken
verscheurend in zijn val. De lage hemel drukte een matte stilte op de aarde neer; het
was een dag zwaar om te dragen.
Langer dan gewoonlijk toefde de Ridder op den ommegang van den toren.
‘Gij gaat ter jacht, heer, heden?’ vroeg de wachter, daar zijn meester het jachtbuis
aan had en den gordel waaraan de dolk hing.
‘Ja, vandaag, - of morgen. Ik weet het niet. Maar edel wild wil ik jagen’,
antwoordde de Ridder.
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Doelloos keek hij in den hof, zijn oogen dwaalden vandaar naar het noorden waar
de heuvelen lagen kaal in paarsen nevel als deinende duinen.
Toen hij weer zijn aandacht wendde naar beneden, zag hij zijn broeder, de harp
over den schouder, naar den voet van den toren komen en zich zetten op een der
banken die in dien stillen afgelegen hoek in den muur waren aangebracht. En weldra
klonken zachte akkoorden tot hem op en de woorden van het zelfde lied, gedempt,
droefgeestiger dan den vorigen avond, in dezen grauwen droevigen dag. Hij steunde
zwaar met beide handen op de wering, en tuurde naar beneden.
Doch plotseling stond hij recht.
Het lied had opgehouden. De stilte steeg omhoog.
De Ridder boog zich zachtjes over de wering, en zijn ontstelde oogen zagen vrouwe
Elsa geknield vóor den zanger; de harp stond terzijde, klankloos.
‘Ik kan ook dat speeltuig bespelen, op mijne wijze’, dacht Godfried, en met de
woorden: ‘Uw boog, wachter, en een pijl’, wendde hij zich tot den man die meende
dat zijn heer op een vogel in vlucht wilde schieten, hem het wapen reikte.
De Ridder spande den boog en mikte. Suisend vloog de pijl door de stille lucht en
trof de harp, die omviel en wier snaren braken met klagelijk geluid.
Er klonk een zachte schreeuw. Daarna werd het doodstil als ware er niets gebeurd.
De wachter wilde kijken, hij was bleek, doch zijn heer wees hem gebiedend terug.
Voordat Ridder Godfried den ommegang van den toren verliet, gaf hij den boog
terug en zeide: ‘Het is een goed wapen in een vaste bedreven hand. - En gij hebt nièts
gezien, nièts gehoord!’
De man boog onderdanig het hoofd, ontzet.
Gaande naar de zaal voor den noenmaaltijd, hoorde de burchtheer het helder lachen
van zijn vrouw in hare kamer, als klinkende zilverklokjes in stijgenden klank klonk
haar lachen, kinderlijk dartel en vol onschuld. - Wist zij dat de ridder langs haar
kamer ging? Had zij zijn ernstigen tred gehoord? - Zij kwam uit het
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vertrek gevolgd door een dienstmaagd, en toen zij vóor haar heer stond, sloeg weer
een heldere lach uit haren mond.
‘Hoe vroolijk zijt ge, vrouwe Elsa’, zeide Godfried, haar vast aanziende in de
donkere, raadselachtige oogen. - ‘Is er reden om zóo blijde te lachen?’
‘Ja, ja’, knikte zij. - ‘Om haar’, zij wees naar de dienstmaagd, - ‘is mijn
vroolijkheid.’
‘En mag ik de reden weten?’
‘Neen, neen! Speelschheid is het, vrouwenspel, te onnoozel voor u, een man!’
Dan ging zij vóor naar de zaal.
Het was den Ridder zéer vreemd te moede. Hij dacht verward: ‘Hebben mijn oogen
mij bedrogen? Ben ik gek? Heeft mijn blik mij misleid? Dwaal ik? En is er niets
gebeurd? Was zij het die geknield lag voor Frank? Trof ik de harp niet? Ben ik dan
gek geworden? - Zij lacht uitbundig, en zooeven, een uur geleden, schreeuwde zij
van angst voor den waarschuwenden pijl. Ik moet onnoozel zijn!’
En hij lachte luide, zeide: ‘Ik lach nu ook, vrouwe Elsa; uw vreugde is aanstekelijk!’
Zij wendde zich sierlijk tot hem en knikte, den schoonen glimlach om haar mond:
‘Dat is goed, heer. Blijdschap en een lach zijn noodig nu het buiten zoo droef
herfstweer is.’
Vroolijk bleef zij praten onder den maaltijd; doch Frank was zwijgzaam hoewel
volkomen meester over zichzelven, en toen Godfried hem vroeg: ‘Hebt gij van morgen
harp gespeeld en gezongen?’ - antwoordde hij na een wijle met kalme stem, terwijl
vrouwe Elsa rustig en vol onschuld haar oogen op haar man gericht hield: ‘Ja, een
weinig. Doch doordat ik uit onachtzaamheid het instrument heb laten vallen, is het
klankbord ietwat beschadigd en zijn er enkele snaren gesprongen. Ik kan de schade
echter makkelijk zelf herstellen.’
Godfried dacht: ‘Weten zij dat ìk hen waarschuwde? Begrijpen zij?’ - Wat later,
toen vrouwe Elsa weer luide lachte, - zij was aanbiddelijk schoon wanneer zij lachte;
het klonk zoo zuiver, zoo vol geluk; zijn hart bevangen door de liefde klopte hevig
bij dat schoon geluid, - dacht hij bitter: ‘Had ik niet beter gedaan hen te dooden, hem
of haar, met dien pijl, dan in ijdele vaardigheid een harp te beschadigen?’
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De dag ging traag voorbij en zonk langzaam in den afgrond van den nacht.
Vrouwe Elsa was vroeg ter ruste gegaan. Frank op zijne kamer herstelde de schade
aan het speeltuig. Godfried zat alleen bij den haard, het hoofd vol broeiende gedachten.
Midden in den nacht toen alles rustte in het slot en alleen de wachters op den toren
en aan de poort waakten, trad Godfried met onhoorbare schreden door de donkere
gangen. Telkens stond hij stil en luisterde. Niets stoorde het diepe zachte ademen
der stilte. Hij naderde de kamer van zijn broer. Zonder gerucht trad hij binnen. Hij
stond roerloos, wachtte, aldoor denkende: ‘Wat wil ik? Waarom ben ik hier?’ - Hij
strekte onwillekeurig zijn hand uit, hij beroerde de harp die aan den onzichtbaren
wand hing; een paar snaren trilden zacht. Hij luisterde en uit het be-lendenend vertrek
hoorde hij het regelmatig ademen van den slapende. Toen nam hij den dolk uit de
scheede, en éen voor éen sneed hij alle snaren door, ook die, welke Frank er dien
avond op gespannen had. Daarna stak hij met een korten stoot den dolk in het
klankbord; een gonzend geluid als een diepe zucht kwam uit het speeltuig.
‘Hij zal mij nu begrijpen,’ dacht Godfried, en ging weer terug door de donkere
gangen naar de zaal waar hij zitten bleef in háren zetel. Hij bad niet tot Jezus. Hij
sluimerde, hij waakte, tot uit den nacht de schuwe dag verrees. Een bleeke zon scheen
door den zilveren nevel.
Wel was dien morgen de houding van Frank zeer ernstig, en vermeden zijn oogen
den broeder, doch er gebeurde niets.
Ridder Godfried dacht: ‘Het moet eindigen.’ - En na den noen noodde hij zijn
broeder tot een jacht.
Bleek en droevig als het licht van dien middag, was het gelaat van vrouwe Elsa. Zij
zag de drie ruiters na; de schildknaap van Godfried was meegereden. Niemand keek
om, bij het verlaten van de burcht, naar het venster waar zij stond. Het was haar bang
te moede; zij wist niet wat zij vreesde. Na eenige uren bij het spinnewiel gezeten
hebben, de handen in den schoot, klom zij de wenteltrap op naar den ommegang van
den toren. De wachter groette haar bevreemd; sinds zoovele morgens was de Ridder
daar geweest,
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nu kwam ook in den laten middag de burchtvrouwe. Zij stond bij de wering en tuurde
in de verte. De moede zon daalde naar het westen, waar aan den horizon de
donkerblauwe woudzoom lag. In de onafzienbare eenzaamheid der vlakte was geen
levend wezen te erkennen.
Lijdend, haar gelaat was zoo bleek, de oogen waren zoo zwart, bleef zij op den
toren, totdat de paarse avond in gansch zijn droefheid over de aarde uitgebreid lag.
De wachter meende eenmaal dat hij haar hoorde schreien. Hij wilde spreken. Doch
wat kon hij, een eenvoudig man tot troost zeggen aan een edelvrouw?
Zij zat wachtende in de schemering bij het bleeke boogvenster, toen zij
paardenhoeven hoorde op de binnenplaats. Zij schrok, doch dorst niet opstaan om
te kijken. Zij wachtte. Haar hart klopte onbedaarlijk. Toen de zaaldeur geopend werd,
wendde zij zich niet, zij riep haren angst niet uit; zij voelde dat Ridder Godfried
alléen was. Zij beefde over gansch haar lichaam, zij had het hoofd wat gebogen.
Hij stond nu bij haar en zijn ernstige stem zeide: ‘Vrouwe Elsa, alléen kom ik
terug van de jacht. Broeder Frank is heengegaan, onderneemt een verre reis. Hij laat
u groeten. De lust tot reizen, het heimwee naar verre onbekende oorden heeft hem
plotseling bevangen, en aldus heeft hij geen afscheid kunnen nemen van u, zijns
broeders vrouw. Doch hij vroeg mij u te groeten’.
De stilte stond bij hen als een derde wezen.
Het werd steeds donkerder in het vertrek.
Vrouwe Elsa begon zacht te praten als dacht zij kinderlijk hardop: ‘Heengegaan?
Verweg getrokken naar verre onbekende oorden? Aldus, zonder afscheid? Een
heimwee heeft hem plotseling bevangen naar vreemde landen, naar onbekende
streken? Wat zegt gij toch, Ridder Godfried? Hij laat mij groeten? En wanneer keert
hij weer? Nimmer, nimmer meer? - Neen, neen, gij vergist u, gij wilt mij misleiden,
gij schertst! en straks komt hij binnen, Ridder Frank met zijne harp.’
‘Neen vrouwe Elsa, ik bedrieg u niet.’ - En langzaam met bitteren nadruk voegde
hij erbij: ‘Hij is heengegaan. Hij komt nooit meer terug. Nooit meer zal hij u doen
schreien met zijn muziek, want uw oogen mogen niet weersen.’
‘Mijne oogen mogen niet weersen,’ herhaalde zij dwaas, en zweeg.
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Na een stilte waarin veel onuitsprekelijks gebeurde, vroeg zij, zich wendend tot hem
die zwijgend wachtte: ‘Geef mij uw handen.’ - Tastend strekte zij de hare uit, want
het was zeer donker geworden.
Hij gaf haar zijn beide handen die zij nam, en neerknielend voor hem die donker
stond, legde zij zijne groote handen op haar hoofd en smeekte: ‘Dood mij ook, Ridder
Godfried, dood mij ook. Als hij schuldig was, dan ben ik het ook, ben ik nog zondiger,
en waarom zoudt ge mij dan niet dooden met diezelfde wreede handen? Ik smeek
het u. Ik ben slecht, ik ben zondig. Dood mij, dood mij, Ridder Godfried.’
‘Ik heb u lief, Elsa, mijn liefste, mijn bruid; ik heb u lief, het doet mij pijn in mijn
wezen, mijn liefde voor u, ik heb u lief, Elsa, Elsa, mijn ziel. - U dooden? Zal ik een
dolk steken in den appel van mijn eigen oogen? - En waarom? Ik heb u lief. En ik
zeg u dat mijn broeder lèèft.’
‘Ik geloof het niet. Uwe handen zijn zoo zwaar, zij hebben hem gedood. Ik geloof
niet dat hij leeft. Gij hebt hem gedood.’
‘Nèèn, hij lèèft. - Het is waar, wij hebben gevochten, hij viel, maar ik spaarde
hem. Ongewond liet ik hem gaan. Hij ging. Hij leeft.’
‘Ik geloof het niet, Ridder Godfried, want uwe handen zijn zoo zwaar. Laat mij
den priester biechten, laat hij mij voorbereiden, en dood mij dan, ik smeek het u,
dood mij, dood mij met diezelfde handen.’
‘Wees stil, melieve. Herhaal niet meer die droevige woorden. Sta op. Ik vergeef
u alles. Vergeef mij zoo ik u ongelijk heb aangedaan. Maar uwe oogen mogen niet
meer weenen. - Ga nu, liefste. Ik heb u eindeloos lief. Een nieuw leven vangt aan.
Dat zal schoon zijn. Ga nu. En bid, bid dat God u klaarheid zal geven en een gerust
gemoed.’
Zij ging. Zij schreide niet.
Ridder Godfried bad dien avond: ‘Help mij Jezus, help mij het geluk herwinnen
dat ik voor u, mijn Heiland, verloren heb.’

5.
Den ganschen langen winter was het zeer stil op de burcht. Noch vrouwe Elsa noch
Godfried voelden zich aangetrokken tot het druk
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rumoer der feesten en uiterst zelden noodden zij gasten of gingen zelf naar een
bevriende familie in de nabuurschap. Vrouwe Elsa spinde ijverig gedurende dezen
winter, op de oude plaats gezeten voor het boogvenster van de bovenzaal vanwaar
zij het besneeuwde landschap overzag. Haar gelaat was altijd droevig, en bleek als
hare handen. Nooit schreide zij, doch ook nooit meer hoorde Ridder Godfried haren
schoonen lach. Zij vervulde trouw en nauwgezet de huiselijke plichten, met wijdende
zorg omgaf zij haar man die geduldig wachtte en vol teederheid was. Zij spinde;
maar welke droeve droomen werden met het vlas gesponnen? - De zachte glorie die
glanst om twee gelukkige menschen, was niet aanwezig in de burcht. Een sprakeloos
leed waarde rond.
Groote stilten lagen tusschen hen als diepe vijvers.
In de uren wanneer zij te spinnen zat voor het venster, het snorrend wiel door de
stilte gleed en Ridder Godfried daarnaar luisterde als ware het de schoonste muziek,
had hij vaak bemerkt dat haar blik aan zijn handen was met een vreemde uitdrukking.
Dan begon hij dadelijk te spreken, hervatte de verhalen van den kruistocht en vertelde
haar van de schoone rijk gestikte gewaden, star van goud, der vrouwen van Byzantium,
van de sieraden die zij droegen aan hals, aan polsen, om het hooge haar en aan de
stille vingers.
Zij luisterde een wijle geboeid, liet het spinnewiel rusten, een glimlach als van
een gelukkig kind om haren mond, doch zweeg hij even, dan schrok zij en hervatte
haastig haren arbeid.
Aldus gingen de bleeke wintermaanden traag voorbij.
Met stoeten van blinkend witte wolken trok de lente nader. Er waren reeds lichte
dagen onder een blauwen zonnigen hemel. De boomen en struiken droegen een sluier
van groen, vogels floten in de zuivere lucht, het klokje van de slotkapel klepelde
wonderlijk in die hooge heldere dagen. De boomgaard praalde onder de sneeuw der
bloesems.
En voor het venster vanwaar zij het schoone wonder van Gods wereld overzag,
zat vrouwe Elsa bleek, met blinkende oogen turend in de verte, in de verte naar den
horizon waar de aarde den hemel raakt. Geuren woeien binnen op den zachten wind,
de blonde haren buiten de witte muts beefden lichtelijk, de linten op haar schouder
trilden. Zij ademde diep de zoete lucht in alsof die haar genezen kon, haar hart was
zoo vol, zij had wel willen schreien,
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maar haar oogen mochten immers niet weenen. Zij vouwde haar handen, en bad, met
open oogen die zwart waren als van een zieke, om kracht tot Onze Lieve Vrouwe;
zij boette zoo bitter hare zonde, zij wilde boete doen, en God's Moeder zou haarbede
wel verhooren.
Terwijl de lente steeg ontzaglijk naar de hooge glorie van den zomer, zag Ridder
Godfried zijne vrouw kwijnen, stillekens, zonder gerucht, zooals een bloem die dort.
Zij klaagde niet, geen zucht kwam over haar lippen, zij deed haar plicht, zij spinde,
zij zorgde met hare dienstmaagden voor het huishouden, zij luisterde naar de verhalen
van Godfried, doch zij kwijnde in sprakeloos lijden.
Ridder Godfried wiens liefde niet langer het stille duldzame leed vermocht aan te
zien waaronder zij zonder klacht als een welverdiende straf wegkwijnde, - hij toefde
weer iederen morgen van dien schoonen zomer op den toren-ommegang. Een strijd
werd in hem gestreden, hij aarzelde, hij wachtte. Elken ochtend klom hij de trappen
op van den toren en tuurde doelloos rond over de gelukkige wereld. De zon stond
stralend aan den hemel, de aarde bloeide, door de lucht vlogen fluitende vogels, een
leeuwerik jubelde onzichtbaar hoog. Gods wereld was aanbiddelijk.
Op een dag midden in Augustus had vrouwe Elsa niet meer de kracht om op te
staan; hare vrouwen droegen haar op de rustbank vóor het venster van haar kamer.
Zij lag in de warme schaduw blank en schoon als een kostbaarheid; voorbij haar
voeten op den rooden vloer scheen de zon.
In bang zwijgen had Ridder Godfried een wijle bij haar gezeten; zij glimlachte,
hèm sprongen tranen in de oogen. Het was toen morgen.
Des middags kwam hij weer, ging naast haar zitten zonder een woord te spreken.
- ‘Niet langer vermag ik dit duldzame boetende lijden aan te zien,’ dacht hij radeloos.
Het was avond. De zon zonk aan den horizon achter den zoom van het verre woud,
en ontstak een gouden brand welks gloed den hemel bescheen. De kamer waar vrouwe
Elsa met open oogen lag in het parelmoeren licht, haar handen stil naast haar, en
ademde, gaarde schaduw. Toen zij Ridder Godfried hoorde binnen komen die zacht
nadergetreden op korten afstand van de rustbank staan bleef, ging haar blik hem
tegen en steeg verwondering in haar oogen: als een pelgrim droeg hij een donker
bruine pij, om zijn
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heupen door een gordel opgehouden; zijn hand steunde op een staf. Zijn gelaat had
de raadselachtige uitdrukking van blijde droefheid.
Hij knielde naast de rustbank en zeide, hij de sterke ridder, met stamelende stem:
‘Elsa, ik kan het niet aanzien uw sprakeloos leed. Ik heb u tè lief. Ik heb u lief meer
dan mijn geluk. Daarom ga ik nu mijn broeder zoeken, ik zal hem hier terugvoeren
bij u, hij zal weer harp spelen en liederen zingen die u doen schreien. Hij moet blijven,
ik zal heengaan. Want lief heb ik u, Elsa, Elsa, lief heb ik u boven alles, meer dan
het leven, meer dan hemelsche zaligheid. En hoe zou dan mijn liefde uw kwijnen
kunnen aanzien? - Ik kom niet terug voordat ik Frank weergevonden heb. Vaarwel,
liefste, liefste. Bid voor mij.’
Hij boog zich dieper en kuste de hand van vrouwe Elsa die zachtkens weende.
‘Geef mij uw handen, Godfried,’ zeide zij.
Hij gaf ze beide.
Zij nam ze, zij lei ze op haar gezicht, éen op haar oogen, éen op haar mond.
Het werd donker in de kamer.
‘Heb ik te lang gewacht? Is het te laat?’ dacht de Ridder wien het plotseling bang
te moede werd.
Hij hief zacht zijn handen van haar gelaat, hij zag een glimlach en zeide: ‘Het is
mij of ik wèer ter kruisvaart trek uit liefde voor Jezus. Doch moeilijker, bitterder valt
mij deze tocht. Zal hij daarom niet heilvoller zijn? - Het is reeds laat. Ik ga nu. Tot
weerziens, Elsa.’
Toen hij de kamer verlaten had, zeide ze zacht: ‘Het is tè laat;’ - en schreide in
den avond.

6.
Maanden gingen voorbij.
Als een boete doenend pelgrim doolde Godfried verder, verder, en nergens had
een mensch hem kunnen zeggen waar hij gaan moest om te vinden wien hij zocht.
Zoekende doorkruiste hij uitgestrekte landen; hij toefde in groote steden dagen
achtereen, zoekende als een wanhopige. Maar hij vond den broeder niet. De tijd ging
voorbij. De gedachte aan haar die wachtte, voor wie het misschien reeds te laat was,
al zijn zoeken, joeg hem voort en zijn
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hart was een voortdurend gebed tot God dat Hij hem toch den goeden weg zou wijzen.
Op een najaarsmorgen liep hij door een eenzaam dal tusschen hooge bergen die
hun toppen verborgen in grauwe wolken. Het was doodstil rondom; de vogels waren
bij de nadering van den winter weggetrokken; de boomen staken hun naakte takken
omhoog in den wanhopigen dag. Godfried volgde gestadig het smalle voetpad dat
hem eerst laat in den avond bij een klooster brengen zou waar hij overnachten kon.
Hij liep voort. Zijn denken wijlde ver, ver achter hem, in de burcht bij vrouwe Elsa,
zijn verbeelding zag haar....
Toen, opeens, hoorde hij in zijn nabijheid harpakkoorden. Hij stond onmiddellijk
stil en luisterde. En een stem ving aan te zingen een lied van liefde en verlangen. Het
was zìjn stem.
Godfried toefde. Een strijd werd in hem gestreden. Hij liep langzaam verder, vol
duistere gedachten. Hij keerde terug, bleef staan. Nog aarzelde hij, doch ineens riep
hij luide in de richting van waar het harpspel en de stem geklonken hadden: ‘Broeder
Frank!’ Nog dienzelfden avond ondernamen zij den verren terugtocht die vele weken duren
zou.
Slechts langzaam konden zij voortgaan, het was een felle winter geworden, de
wegen waren onbegaanbaar door de hooge sneeuw, doch al leden zij bitter onder de
koude en bestond hun maal wel dikwijls uit een schamel stuk brood dat zij in twee
stukken braken, onvermoeid togen zij verder. Wachtte hen niet iemand die beiden
zéer lief was? - Iederen avond, waar zij ook waren, baden zij voor haar. Onder het
gaan spraken zij uiterst zelden tot elkaar en nimmer over het gebeurde. Toen Godfried
voor de eerste maal weer tegenover zijn broeder stond, had hij hem gezegd: ‘Broeder,
ik heb u gezocht, nu vind ik u. Gij moet met mij meekomen en haar genezen, want
zij is stervensmoede. Haar geluk is mij liever dan mijn liefde. Kom.’ Eindelijk traden zij uit het besneeuwde woud op de open witte vlakte. Het was
diep in den winter. De sneeuw glinsterde alom onder de matgouden zonneschijn.
Zij volgden den weg door de doodstille witte vlakte; zij kwamen in het dorp dat
onkenbaar onder de hooge sneeuw aan den voet van den witten heuvel lag, uit een
enkele schouw steeg recht omhoog een blauw rookje in de windlooze lucht. Hoog
op den heuvel-

Groot Nederland. Jaargang 8

87
top stonden de muren en de torens van het slot donker boven het witte land.
Toen zij de brug overgingen de binnenplaats op, begon deklok van de slotkapel
te luiden, wonderlijk, wonderlijk. Uit de woning trad de priester in ornaat, luid
biddende de gebeden der dooden, en dan kwam de draagbaar uit waarop zij rustte,
wit als sneeuw.
Zij traden nader, men herkende hen. Aan de eene zijde nam Ridder Godfried de
baar, aan de andere, Ridder Frank, en zij droegen de sneeuwwitte doode over den
hof naar de slotkapel waar door de open deuren het altaar met zijn tallooze kaarsen
hen tegenstraalde als een gouden hart.

Groot Nederland. Jaargang 8

88

Lentezangen
Door Annie Salomons.
I.
De hemel breekt in blauwe wakken,
En dolle wind stoeit joelend rond
Om boomen, die geduldig knakken,
Zoel sijpelt geur uit vochten grond.
Nu gaat dë aarde 't sneeuwkleed derven,
Om koele hoogheid is 't gedaan,
En weldra zal in duizend verven
Haar schaamte en liefd' naar buiten slaan.
Ik loop door gloed-gewekte landen
En voel mij door den glans verblind.
De zon zal 't blanke kleed verbranden,
Tot ze aarde's warme weelde vindt.
Ik loop in 't licht met open handen,
En voel me een blij en angstig kind.
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II.
Lang en strang heb 'k mijn lusten met lessen
Van dë ernstigste zelftucht gehoed,
En mijn hunkerend harte met hoogheid
En met zedige dorheid gevoed;
Maar o, zie toch, nu bloeien de boomen,
En de lucht is vol vogelgeschal,
Want de heilige lente is gekomen
Met haar handen vol zangen en droomen,
En nu heerscht ze in triumf overal.
Ik heb star, door veel dreigende nachten
Met mijn wil wankle weemoed geschraagd,
En, verhard tegen weifele klachten,
Hart's begeeren tot zonde verlaagd....
Maar nu lacht heel de wereld om liefde,
In den zegen van neerstroomend licht,
En, of 't fiere zelfstandigheid griefde,
'k Wijd mijn wil tot een needriger plicht.
O, niet langer verbeten te strijden
Om een opgang langs opener baan,
Maar geduldig in deemoed zich wijden
Tot het oude, gebonden bestaan.
Om met daaglijksche vreugden en zorgen
Als dë edelste schatten belaên,
Aan het hart van het leven geborgen,
In zijn weeldë en wee te vergaan.
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Verzen
Door J.F. van Hees.
1.
Ik min de morgen, die met roze voeten
de bleeke nevels van haar sponde woelt
en 't hoofdje heft, en lacht, als 't vroege groeten
van prille lippen, in den nacht gekoeld.
Ik heb de dagen lief, de blauwe, wijde
wier loonre wind en koesterende schijn
in 't stil verdroomen van de gouden tijden
als open lippen op mijn oogen zijn.
En 't is mij zoet, wen de plantsoenen duistren
en 't avondrood achter de stammen slinkt
naar 't lisplen van het bleeke loof te luistren
waarin de merel weeke reken zingt.
Maar 'k leef, ik leef als op de donkre daken
de kalme, nachte-blauwe hemel bloeit
en bij 't verlangen, dat mijn ziel ontgroeit,
alleen de sterren en Uw oogen waken.
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2.
Dit is een nacht van zuchten en verlangen
vreemd-angstig. Zie, hoe loom de wolken gaan,
de zware wolken, en de rijpe maan
dofgoud op 't donker, roerloos loover hangen.
De lucht is zwoel en geurig van de blaân
die dorren op de wegen - en uw wangen
zijn rood en warm, mijn stille vingers vangen
de snelle maten van Uws harten slaan.
Ik wil naar huis, ik durf uw mond niet kussen,
ik ben voor 't branden uwer lippen bang
en bang voor 't groene scheemren in uw blikken.
Mijn hoofd is heet, ik huiver van den drang
mijns bloeds, maar toch - ik durf u mond niet kussen,
ik wil alleen zijn, kind, en naar U snikken.
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3.
Mijn zangen sluipen schuw-verbleekt en stom
met dof-groote oogen en verweende wangen;
heur lippen beven, en heur haren hangen
verward de smal-gebogen schoudren om.
In sleepend kleed, gehecht met matte spangen,
de broze, ijle vingren krampenskrom
om leege lampen, sluipen schuw en stom
mijn moede, bleeke, tranenlooze zangen.
Wat heeft dit wee gebracht? Heur oogen blonken
toch eenmaal blij - toen is heur vlam geslonken,
en op heur lippen zong de lach al stiller
al zwakker zonk de stem, die eindlijk zweeg Zoo worden avondwolken langzaam leeg
van licht en tinten, en de winden killer.
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Over Salomea en Herodias in Vlaanderen
Door Piet van Assche.
- En zoo zal ik u vertellen over de wulpsche Salomea, dochter der Herodias, en zooals
men haar dood alhier onder 't geboerte meedeelt, aan de oevers van Schelde en
Dender, in 't weelderig land van Vlaanderen....
Zoo sprak, tijdens 'n guren winteravond, de ouwe doler Jorre, in eene polderhoeve,
waar hij voor weken, om 't herstellen van visch- en vogelvangstnetten, en om 't breien
van kousen en 't uitvoeren van allerlei andere winterbezigheid, onderdak en kost had
gevonden.
Aan de kachel gezeten, terwijl de boerkens hun Haerelbeeksche tabak rookten en
hun potteken bier dronken, vertelde d' oûwe kerel alsdan allerlei avonturen uit zijn
zwerversleven, aloude historiën ook, die waren overgezet geworden van familie tot
familie.
En bijwijlen deed hij eenige trekken aan de pijp, zoodat zijn ruig gelaat, half
verborgen onder warrigen baard, in rookwolken wegdoezelde. En stilte rondom.
Vaag lijnden de boerenkoppen en de blozende aangezichten der vrouwen af in 't
rossige schijnsel der lampvlam, dat door de laagverdiepige en aan den zolder
bruinberookte kamer zweefde - Aan nagels hingen trossen ajuin en allerlei zaad van
andere tuinvruchten. Buiten loeide de ijzige wind over 't besneeuwde land, en tegeneen
reutelden de takken van notelaar en appelboom. In den dampigen stal beurelde
bijwijlen eene koe en 't veevoeder pruttelde in den zwarten ketel.
En allen, forsige knechten en volbloedige vrouwen, allen zittend genoeglijk bijeen,
tot 'n hoopken getroppeld in de goede rustige huiskamer, allen luisterden.
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En Jorre sprak verder:
- Eeuwen geleên - zoo leerden 't mij de voorouders - werd wreed alhier gestraft,
om haar misdadig bedrijf, Salomea, dochter der Herodias, de met Herodes
boeleerende; Herodes, broer van haar man dien zij hadden gekerkerd.
En hun zondig gedrag vernemend, was gekomen van de oevers der noordzee een
blonde man, die steeds had geleefd in de eenzaamheid, al biddend en in versterving.
En allen die hem daar hadden gehoord, roemden zijn wondere taal, en vermeldden
alom dat hij berichtte de komst van den verlosser, van den Heiland die zou
verkondigen de leering van zijn hemelschen Vader.
En die man, Johannes de Dooper genaamd, man edel als streng, ook vernemend
hoe de sluw-zinnelijke Herodias in bloedschennis leefde, en hoe even verdorven als
de moeder was Salomea; en hoe schijnheilig en wreed en bang-bloeddorstig Herodes,
zoo begaf hij zich naar den burcht der wellustelingen, verweet ze hun zondig leven,
en voorspelde de wraak en de straf van den Heer der Heeren.
En zoo won hij, onder de uitgebuite en verdrukte menschen, vele aanklevers voor
zijne leering van rechtvaardigheid en liefde.
Maar als dat zoo dagen en dagen had geduurd, dachten de slempers, die enkel
verlangden zinnelijke geneuchten, enkel de genoegens van kelder en tafel en bed:
dat die ruiggekleede man, wiens gelaat niettemin in de grauwe streek soms scheen
te laaien als een vlam bij nacht, dachten zij dat die Voorspeller zinneloos moest
wezen om te braveeren den oppermachtigen Herodes.
En inziende dat de opruier te veel aanhangers verwierf, zoo beval de moeder van
Salomea den hoogmoedige op te sluiten in een kerkerhol, bij allerlei ongedierte, doch
waar hij niettemin zijne dreigementen en profetiën bleef verkondigen, alsmede den
val van het huis van Herodes.
En toen was het eveneens gebeurd dat de Salomea, welke reeds vele
liefdesavonturen had gekend en waarop Herodes zelf zijn zinnen had gesteld, dat zij
den Dooper wou bezitten, en smachtte om zijn kus en den streelglans zijner oogen.
En wanneer hij die deerne der helle verontwaardigd afwees - o, de eerste maal dat
een man ze derwijze beleedigde - toen liep de wulpsche heen en ging - de zomerzonne
goudde 't graan en rijpte 't geurige ooft -
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toen ging ze dwalen in furie langs lanen van eeuwenoude boomen, in de tuinen van
Herodes.
En weer werd gefeest den volgenden dag in de burchthalle, en weer aanhoudend
staarde naar Salomea de slemper Herodes. Onder de eikenhouten zoldering zaten zij
daar allen, en de roode wijn fonkelde in bokalen, en de wangen gloeiden, en er werden
gezongen liederen van liefde.
Buiten hing zwoel de lucht. De stilte verdroomde in 't loover. In 't weiland
beurelden de koeien en, moe van arbeid, beulden landlieden zich steeds af op de
akkers.
Met zijn trawanten Herodes dus banketeerde. Maar den geest doezelig van drank,
angstig, in schielijke opvlijming van wanhoop en flikkering van passie tevens, kuste
hij Salomea op den mond, en smeekte ze dat ze zou dansen een harer zinnelijkste
dansen.
En terwijl ze, beide armen rustend op zijn schouders en 't gelaat tegen hem aan,
hem aanstaarde met halfgeloken oogen, beloofde hij ze zijden gewaden en
edelgesteenten, goud en zilver en al wat streelen kan de ijdelheid eener mooie vrouwe.
En toen boog ze 't hoofd naar heur trotsche moeder, fluisterde deze enkele woorden
aan 't oor, en arglistig wreed glinsterden haar oogen. En dan:
- Herodes, man zoo machtig als lief, staar nog aan de Salomea. Staar me aan en
denk. Want een eed is heilig en dezen te breken wordt gestraft. Dat toch weet Herodes,
de Sterke. O mijn Herodes, vorst en man zoo mooi, die geen vrees en kent en gebiedt
over leven en dood, zweert gij in te willigen al mijne wenschen, zoo ik u bekoor en
bedwelm door een dans zoo tooverachtig dat laait door u de rijkste weelde?!
En Herodes, vlammend van begeerte:
- Edelen allen, ziet toch hoe heerlijk het lichaam in 't losse gewaad reeds de zinnen
bekoort... wondere Salomea, spreek dan!
En Salomea, de lenige gestalte voorovergebogen en haar blikken in de zijne:
- Herodes, zoo ik dans voor u den sluierdans, zult gij dan toestaan wat ik verlange?
En hij, de armen uitgestoken:
- Dans, Salomea! Ik zweer het, ik zweer het!
En weer gluurde Salomea haar moeder aan, en om haar wulpsche lippen dwaalde
een lach van nooit verzadigde passie; kattig rekte zij de armen uit, en liet, door de
wimpers heen, de blikken
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gaan over de bedronken edellieden. En dan hing ze rozen om de haren en, in een
gouden straal der zonne, danste ze, danste...
En Herodes, soms de armen verlangenvol uitgestoken, kreunde als een kind. En
allen verhieven de bekers en dronken.
Zij danste....
Op de tonen van snaartuigen, doedel en schalmei danste ze, onvermoeid, tot ze
eensklaps, na wilden eindzwaai, met jagenden boezem neerzeeg voor Herodes.
En allen juichten.
En toen sprak Salomea....
Langzaam sprak ze, kinderlijk naïef vragend, in bekoorlijke smeeking vragend
het hoofd van den Dooper, hoofd dat haar zou worden gebracht op een zilveren
schotel.
Herodes staarde ze aan, star. Hij huiverde. Want bang was hij voor den Dooper.
Niet alleen om dezes voorspellingen, maar ook omdat hij, zooals vele bloeddorstige
wezens en tirannen, de straf vreesde, de oppermacht van den God, wiens leering en
komst door Johannes werd verkondigd.
In zijn angst durfde hij, die had gezworen, de wulpsche Salomea niet aanstaren
en hij bedekte het gelaat met den mantel.
Maar de Dooper stierf toch.
De Dooper stierf en Salomea wachtte, hijgend van wellust, om te kunnen zien
dichtbij de lippen, die hadden versmaad haar kussen....
De Dooper stierf.
En in 't gouden licht der avondzon werd dan gebracht het bleeke hoofd, en de
verlepte slempers rilden om 't visioen van den dood, en verborgen 't gelaat. En Herodes
weer kreunde.
Enkel, 't aangezicht grootsch omlijnd, verheven het hoofd, wachtte Herodias;
wachtte ook Salomea, oogen half toe, de lippen even vooruit tot een kus, de haren
los om de schouders, en ziende het bleeke hoofd, glimlachte zij wulpscher.
En steeds Herodes beefde....
***
En daar gingen dan de gouden oogstdagen voorbij en waren de halmen dra in de
schuur geborgen. De appelaarstakken bogen zwaar van vruchtentrossen. Nevel dekte
bij ochtend en avond de velden; de zonne daalde in purper.
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En banger werd Herodes en trachtte te vergeten bij wijn en vrouwen, of trok het land
rond om te kwellen maagden of te vergen der onderhoorigen geld en goed.
Na den oogst der druiven waren de herfststormen over 't land gegaan en hadden
dol huis gehouden op vlakte en in boomgaard. De dagen waren nat en mistig, de
nachten donkerbang, en meestal bleven de menschen nu gedoken in hun huizekens
of keken enkel huiverend rond naar den burcht, waar weergalmde 't beestig gezang
van de slempers. Daar werden gebraden en vraatzuchtig verslonden hazen en konijnen,
everzwijnen en herten, al wat gevangen werd in de lucht en op 't land, in water en
woud.
En toen de winter was gekomen en de aarde dekte met sneeuw, en de vijvers en
rivieren met ijs, was Herodes steeds moê van 't brassen, steeds bang voor Godes
toorn en bang voor zijn eigene schaduw, steeds bang voor de donkere nachten, banger
nog om al de jammeren die hij onder de nederigen verwekte.
En ijzige nevels dekten bijwijlen dagenlang de velden, en nabij het houtsvuur
zaten de simpele menschen neergehurkt, knieën omhoog en de armen er rond, en
hun purperend gelaat verzengde, en de ruggen bevrozen. En buiten de wind, en de
koude vlijmend door reten en spleten.
Maar niet zóó zat de Drievorst Herodes. In den wijden haard beten de woelerige
vlammen aan 't beukenhout en huiverwekkend dwaalde een rosse schijn in de ruimte.
En met zijn brasgezellen, de tafel aangeschoven dichter bij 't vuur, aten zij allen 't
sappige vleesch van ossen en zwijnen en schapen, het fijne gebak en het geurige
fruit, dronken zij krachtige bieren en edele wijnen, kusten hun vrouwen en dreven 't
spel der overdaad op allerlei wijze.
En Herodes ook dronk....
Maar aldoor dacht hij aan den dood van den Dooper en zag hij 's nachts, in
koortsigen slaap of 's daags in uren van eenzaamheid, hoe 't bloedende hoofd werd
gebracht op een zilveren schotel.
En zoo op 'n Decemberavond - 't winterde nog geweldiger, veel ijs en sneeuw en
daarbij scherpvlijmende winden - zat hij weer in de feesthalte, waar brandden dikke
klompen hout. Wijn en passie verschroeiden het bloed. De drank plaste van de tafels.
De lucht rook naar losbandigheid.
En aan Herodes boden rust nòch de streelingen zijner bijzit, nòch de loklach der
sluw-zinnelijke Salomea, lachend zooals ten tijde
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toen zij vroeg het hoofd van den Dooper. En in zijn angst en dranksoezerigheid toen:
- Herodias, Herodias, kijk toch eens naar uw dochter! Hoe vreemd, hoe vreemd!
Daar zweeft iets angstwekkends om haar... de dood! ja, de dood! O, en toch is ze
zoo begeerenswaardig, uw dochter!... wijn, nog wijn!... Dochter der Herodias,
Salomea! Heerlijk wijf, ik beloof u weer gesteenten allerlei: robijnen en salieren,
smaragden en turkoozen! Ik bied u weer zijden en fluweelen stoffen! Maar zing, zing
een lied van liefde!
En Salomea, weer lui-kattig uitgestrekt, even wendde ze 't gelaat naar Herodes en
fleemende-slepend:
- Geen lust tot zingen heb ik, Herodes...
- Niet? Maar als ge dan niet zingen kunt... O, die wijnreuken en 't ruw gelach en...
Zwijgt allen, edele beesten, die slechts kent vuile boert op vrouwen!... Salomea, als
ge niet zingen wilt, dans, o dans dan, Salomea!
En half overeind gerezen, de armen om 't hoofd waarin oogen vol passiesarring
en om de roode lippen 't vreemd-verleidelijk lachje:
- Herodes, mijn lieve Herodes, geen lust om alhier te dansen heeft uw Salomea...
- Man, fluisterde Herodias en lei 't weelderig-gevormde lijf tegen hem aan... Man,
drink nog de wijnen uit het vurige Zuid! Drink en vergeet! Dan blauwen zonnige
hemelen en schatert de vreugde! Of zoo ge niet kunt, trek dan ter jacht op vrouwelijk
wild! Slaat af de weerspannige mannen! geeselt de vrouwen naakt, Herodes! Als
men de djakke hoort striemen om ruggen van maagden; als men de lichamen ziet
krommen van pijn, en men de kreten hoort, dat doet goed! Angst gaat dan weg!...
Daarbij, Herodes, de rebel Johannes die ons bedreigde en 't volk tegen ons ophitste,
had den dood toch verdiend!
En allen die 't hoorden, dik-waggelende edelen en zwaarlijvige matronen:
- De Dooper had den dood verdiend!
- Herodes, zoo is 't! Doe wat ik zeg! men geesele de vrouwen der dorpers, men
geesele hun dochters! En hoorende 't gegil, ziende 't lillende vleesch en 't sijpelend
bloed, zal Herodes vergeten... vergeten...
Weer staarde Herodes uit in de ruimte, gesloten de vuist; zijn
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lippen bewogen als stamelde hij onhoorbare woorden. En hij schudde 't hoofd, nam
eene schaal vol wijn en zijne hand beefde.
Toen lei Salomea om zijn ruigen nek haar mooie armen, en zij streelde met de
vingers zijn bezweet voorhoofd, en drukte daar de lippen op. En hij rilde, als waren
die lippen gloeiende sintels; en weer frazelde hij, in afwerend gebaar met de hand,
dat hij zag het hoofd van den Dooper.
En toen Salomea, oogen half toe en vreemd weer glimlachend:
- Herodes, dansen wil Salomea op 't ijs van den vijver... dansen den dans van den
wijn en de passie, terwijl waait de grimmige wind uit het Noorden!
En allen toen jubelden en, zwijmelend van drank, geraakten zij buiten en bleven
daar een oogenblik pinkoogen over 't besneeuwde veld waar, knoestig en krom, d'
oude appelaars opstaken een witomkorste wijde takkenwebbe, en ook ruige kopwilgen,
en heel 't land rondom lag onder 't wit. Verder, naast de als weggedoken huizekens,
de witte populieren, hoog en huiverend in de vrieslucht. En raven schoren krassend
rond, en uit de huizekens slierde grauwe rook.
En tusschen 't ruig geboomte een vijver dik van ijs. Zwaar in te wijde kleertjes, 't
paarse gelaat half weg onder randjes van slappe vilthoedjes, speelden roodneuzige
jongens, echte lompenkereltjes, en gleden baantje. Op 'n dun twijgje zat hier en daar
'n hongerige musch droevig te piepen.
En de uit de heetgestookte halle gekomen genoodigden stonden nu te bibberen
nabij Herodes en de trotsche Herodias, en een zwaarlijvige drinkebroer wierp de
overdaad uit, en een ander wou eene mollige deern kussen, deern die uit een gangsken
kwam aangelaveerd en eene kan vol wijn droeg.
En Herodes toen:
- Salomea, er krast eene raaf! Dans niet, Salomea!
- Dansen zal ik, Herodes.... dansen op 't ijs den dans van den wijn en de passie....
dansen zooals ik heb gedanst om 't hoofd van den Dooper!
En daar naderden snaartuigspelers en doedelzakkers, en die begonnen te strijken
en te doedelen, terwijl de klagende wind waaide om hun spillebeenen, of tegen de
gevulde buiken van venten en vrouwen.
En op 't ijs stond reeds Salomea, 't mooie lijf in fluweel, en
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met beide handen hief ze de sleeprokken op en begon te dansen.
Te dansen eerst langzaam, met lenige beweging van armen en bovenlijf, met
sierlijke verplaatsing der voeten.... En steeds om de lippen een lach van wulpschheid,
hield ze aldoor de oogen gericht op Herodes....
Zij danste....
En aan de huizekens, half gebogen van koude, waren bange dorpsmenschjes
saamgetroppeld en keken, nekken gerokken, en dachten aan 't geslemp van
verdrukkers en geeselaars, en vroegen angstig elkaar wat zou gebeuren, zoo de
dronken beesten weer mochten uitbreken om goed en dochters te eischen. En zij
dachten er eveneens aan hoe 't eene terging des hemels was daar, zoo in 't hartje van
den winter, nu al de menschen koude leden en gebrek, als een dronken prije te dansen
op 't ijs, bij schrilschrijnend gefluit en weemoedsklanken van doedels.
Maar steeds danste Salomea, wat hooger getrokken het onderste van haar kleed,
en keek star naar Herodes welke in angst eindelijk de armen uitstak en riep:
- Niet meer, Salomea, niet meer dansen! Weer zie ik 't hoofd, het bleeke hoofd
van Johannes!
- O Herodes, Herodes... dan dans ik op 't hoofd van den kuischen Johannes!
Toen schrijnde een gil, scherp door de lucht. De klanken verstomden, de edelen
vluchtten...
Want door 't ijs was gezakt de dansende vrouwe, en dansen alleen bleef het hoofd
van Salomea, 't bloedende hoofd, door het ijs afgesneden....
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Dramatische kunst.
Tooneel-Kroniek
Door Frans Coenen.
Over Tooneeltoestanden.
Mevrouw Caroline van Dommelen bracht in het voorjaar 't balletje aan het rollen en
sedert is 't een heel eind ver gerold. Het was op dien gedenkwaardigen avond, dat
zij voor de Vrije Vrouwenvereeniging sprak over die onvrije vrouwen, de actrices,
hun hard leven en droeven staat. Anderen sloten zich in het volgend debat bij haar
beweringen aan en den volgenden dag was in de pers het lieve leven gaande.
Wij hadden onlangs juist van theatertoestanden in Duitschland gelezen, bittere
noten over lage Gehälte, prostitutie, overmatigen werktijd hooren kraken en nu
verontrustte het menigen vreedzamen comedieganger te moeten denken, dat het zoo
geliefde schouwspel vaak met tranen, of erger, gekocht was.
Maar was dat inderdaad en onweersprekelijk zoo?
Groote dagbladen zonden hun lieden er op uit, om zich nader daarvan te
vergewissen en waar zou men eerder gewis kunnen worden dan bij de actrices zelven,
die immers dat tooneelleven meeleefden en er alles van wisten! Alzoo verschenen
eenige feuilletons met ‘interviews’, met name in het Handelsblad, die het publiek
grootelijks geruststelden.
Het bleek dat mevr. Van Dommelen schromelijk overdreven had. Zeker, het
tooneelspeelstersbestaan was geen renteniersleventje, maar welk vak, in den aanvang
vooral, leverde niet dergelijke bezwaren op. Daar zijn beroepen, die veel erger zijn
en er zijn beroepen, die veel beter zijn, maar alles is zooals men het nemen wil. Ja,
er werd aan beginners geen overvloedig salaris uitbetaald en het moest hun soms
wel moeite
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kosten ‘uit te komen’ naar de eischen van het stuk of den ‘stand’, maar sommige
actrices, oudere vooral, achtten dit zelfs zeer goed voor die jongere, die toch al zoo'n
praats hadden.
De werktijden waren, ja, lang, maar toch ook alweer niet te lang, als men naar
andere beroepen keek, naar bootwerkers b.v. die vaak nacht en dag doorzwoegen.
Ook alweer waren er sommige actrices, die zelfs gaarne wat meer te doen zouden
hebben.
Van prostitutie door tooneeldirecteuren of regisseuren of eerste acteuren hadden
eenigen der gevraagde dames zelfs nooit gehoord. Wel een bewijs hoe braaf en hoe
schandelijk belasterd de wereld des tooneels is, als men bedenkt, dat in elke andere
‘wereld’, zelfs de voornaamste, men tenminste wel eens hoort van zedelijke
mispassen....
Nu, in die van het theater hoort men daar dan niet van, nooit! Maar wel werd er
bij deze gelegenheid veel over gesproken, gelijk in zedelijke kringen past. In zulk
een land kan men van dergelijke onderwerpen maar moeilijk genoeg krijgen,
waarschijnlijk uit afkeer en zedelijke verontwaardiging.
Het bleek dat de weinigen, die dan nog wel eens van prostitutie bij het theater
gehoord hadden, dat geheel wijten aan de vrouwen zelf. Zij lokten door hun optreden
de mannen, die stumperds, uit en moesten het dus zichzelven verwijten, als daar
onwelvoegelijkheid van kwam. Maar ernstige meisjes deden daar niet aan, die leefden
blootelijk voor hun kunst en hoogstens nog voor een ouwe mama en een ‘zussie’.
Sommigen waren ook netjes ‘geëngageerd’ en verlieten het theater, zoodra zij
trouwden gelijk het ook behoort. En kwamen er dan later weer ‘op’, als 't huwelijk
niet was meegevallen.
In 't algemeen echter werd het duidelijk, dat van die prostitutie en over 't geheel
van ‘ongeoorloofde verhoudingen’ weinig aan was. Gelukkig ook maar, want in het
tegenovergestelde geval zou ons nationaal tooneel voorgoed geschandvlekt geweest
zijn.... bij de ‘nationalen’. Zedelijkheid of onzedelijkheid staat goddank nog altijd
in het midden der publieke belangstelling hier. Of een mensch wettig of onwettig
bemint, dat is zoo ongeveer het gewichtigste feit van zijn leven.... voor zijn buren
en men kan iemand van alles vergeven (zoo ruim is men hier!): radicaal gebrek aan
talent, pedanterie, bekrompenheid, cynisme en elke laagheid van geest, indien hij
maar op zijn tijd trouwt en kinderen krijgt.
Vandaar dat het er zoo geweldig op aankwam te weten of inderdaad het nationaal
theater met onzedelijkheid was besmet, ja of neen.
Nog wat later in het seizoen heeft toen de heer L. Simons voor de vergaderde
Tooneelverbonders in den Haag een voordracht gehouden over het acteursbestaan.
Hij had een uitgebreide enquête ingesteld en op een aantal vragen vrijwat antwoorden
ontvangen, doch daar hij deze
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resumeerde en zijn hoorders de brieven zelf niet voorlas, onthield hij hun eigenlijk
het grootste en meest wezenlijke deel van de pret, die dit onderwerp opleveren kan.
Immers, juist op die brieven komt het aan, gelijk het op de intervieuws zelf
aankwam. Daar zitten de curieuze persoonlijke elementen, daar kan men ook leeren
wat een actrice, wat in 't algemeen alle actrices zijn. Het eene is niet min belangrijk
dan het andere. Zij, die zich meest verkleed en gemaskerd in hun rollen aan ons
vertoonen, zien wij hier gelijk zij waarlijk zijn, elk afzonderlijk naar haar aard, terwijl
uit alle mededeelingen te zamen het type, de actrice, naar boven komt, in haar
bijzondere Hollandsche schakeering. En zoo men nòg iets algemeens uit deze sappige
gesprekken wilde leeren, zou het dit kunnen zijn: dat men het minst van allen bij
tooneelspelers om advies moet komen betreffende den algemeenen toestand van het
vak.
Want daar hebben zij waarlijk geen kijk op. Zij zien zichzelf en zij zien hun
‘tegendeel’, dat wat hen hindert en die hen hinderen. Elk heeft zijn stokpaardje en
zijne bête noire.
Ouderen zijn gebeten op jongeren, vlijtigen en ernstigen op trivialen en
lichtzinnigen, zij die als tooneelkinderen hun loopbaan begonnen, hebben het tegen
de tooneelschool-kweekelingen en allen tezamen tegen de dilettanten, alsof dezen
nu eigenlijk de eenige kanker waren van ons nationaal tooneel.
En overmens bestaat er bij velen dezer dames en heeren, ook bij hen die niet tot
het geprivilegieerd gezelschap der Koninklijke Vereeniging behooren, een zeker
streven om den scherpen kant der dingen af te slijpen en zich tevreden te betoonen.
Zij willen blijkbaar niet beklaagd worden. Waarom niet? zou men zeggen. Het is
vaak niet onvoordeelig door de overige menschheid medelijdend te worden aangezien.
Gansche klassen schamen zich er niet voor in zulk een positie te komen....
Maar het schijnt toch wel, dat, tenzij men een vulgaris bedelaar is, individuen op
zich zelf niet gaarne al te lang of te algemeen beklaagd worden, wijl zij vaag gevoelen
dat daar iets weinig eervols in steekt. Wat voor een klasse in haar gezamenlijkheid
niet hindert, zelfs profijtelijk is, als teeken van geleden maatschappelijk onrecht,
doet zich bij de enkele personen spoedig voor als minderwaardigheid.... die niemand
tot eere strekt.
Vooral geldt dit indien die personen tooneelspelers zijn, van dewelken men beweert,
dat zij ijdelheid, individualisme en egoïsme nog geenszins overwonnen hebben, doch
in 't algemeen kan men bij gevoeligen en zich-op-zich-zelf-gevoelenden geen wijder
dan individueel inzicht verwachten en komt men bij zulken hoogsten om enkele
feitelijke gegevens terecht.
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Het overige, dat wil zeggen het voornaamste, dient men er zelf bij te denken.
En zoo kunnen ons dan al deze zoetzure of venijnige of bezadigde getuigenissen
niet afbrengen van de meening, dat 't met het vak des tooneelspelers maar misselijk
gesteld is tegenwoordig en kunst en kunstenaar gelijkelijk nood lijden.
Wat deze ondervragingen en onderzoekingen, zoowel in het Handelsblad als van
den heer Simons, hoogstens schijnen te bewijzen - boven en behalve de verrassend
christelijke deugden der bescheidenheid en tevredenheid bij de acteurs - is, dat het
hier niet zoo erg toegaat als in Duitschland en Frankrijk. en ook weer in dit opzicht
onze tamme volksaard en kalm burgerlijke verhoudingen ons voor grimmige uitersten
bewaren. Maar de overmatig lange werktijden zijn er desniettemin, en de te geringe
aanvangssalarissen, en ook nog het een en ander, waarvan niet gesproken werd,
zooals het vermoeiende jachtige reizen, met zijn gevolgen van gebrekkige huisvesting
en ongeregelde, vaak problematische voeding. Van de rechtloosheid des acteurs
tegenover zijn directie is gewaagd, vluchtig maar en niet algemeen. Toch is ook dit
een belangrijk punt, niet minder dan de bestaansonzekerheid, die de meeste acteurs
van jaar tot jaar bedreigt.
Al deze dingen zijn feiten, niet te ontkennen waarheden voor het leven van het
overgroote deel onzer tooneelspelers. Zij leiden meest een benauwd, sjouwerig,
armelijk bestaantje en leven geheel opgesloten in eigen engen kring zonder licht of
lucht van buiten. En zelfs dat bestaan geeft hun geen zekerheid van duur, laat staan
van een onbezorgden ouderdom.
Dat nu velen der ge-interviewden dit - als gezegd - niet erg bleken te achten, daarbij
verwijzend naar zoo menig beroep, waar de toestand nog slechter is, kan tot
tevredenheid en zelfs blijdschap stemmen ieder, die zijn medeschepselen graag
gelukkig ziet in dit leven.
Doch er is in de blijmoedigheid van deze optimistische gezindheid toch ook iets
lichtelijk hinderlijks, als men beseft dat hier van kantoor- noch kruideniersbedienden
spraak is, maar van tooneelspelers, kunstenaars, die hooge eischen dienen te stellen,
zullen zij aan hooge eischen kunnen voldoen.
Met andere woorden: die betoonde tevredenheid, voorzoover zij waarlijk echt
gemeend mocht zijn, is allerakeligst van platte burgerlijkheid en in hooge mate
onartistiek, omdat zij enkel het vak, de broodwinning schijnt te zien en nooit de kunst,
de roeping, het talent. Als deze tooneelspelers zeggen, ons vak is niet slechter dan
een ander, begaan zij een zonde aan zich zelf en aan de kunst, die zij heeten te dienen,
want hun ‘vak’ moest beter zijn dan de meeste, wijl het moeilijker, ingewikkelder,
ongezonder

Groot Nederland. Jaargang 8

105
is, wijl het meer den heelen mensch neemt en de gewoonte, de routine, die elk ander
werk op den duur verlichten, hier juist geschuwd en vermeden dienen te worden.
Het is niet genoeg en zelfs niet gewenscht, dat een tooneelspeler voortdurend maar
tooneelspeelt. Hij moet in het leven rond kunnen kijken om zijn typen te bestudeeren,
hij moet veelzijdig het maatschappelijk leven meeleven en daartoe moet hij allereerst
veelzijdig ontwikkeld zijn. Het is hem verder hoog noodig, dat hij ook andere milieu's
dan zijn eigen kent en andere menschen dan zijn mede-acteurs, opdat hij geen
vreemdeling zij in de menigte van rollen, die hem, zelfs in zijn ‘genre’, toebedeeld
kunnen worden.
Maar tot dit alles behoort, dat hij om te beginnen ruimte van tijden geld hebbe,
een onbezorgd, verzekerd bestaan, terwille van zijn gemoedsrust en de vrijheid zijner
gedachten. En dat zelfs de besten in het vak het zoover ternauwernood brengen en
daardoor verhinderd lijken ‘allerbest’ te worden, bewijst, hetgeen wij al wisten, dat
wij een klein volk zijn en weinig voor ‘de kunst’ overhebben, wijl zij in ons leven
maar een heel kleine plaats inneemt. Deze ongunst geldt voor elke kunst, die zich
niet door het cosmopolitische harer uiting een ‘afzetgebied’ ook over onze grenzen
heeft weten te verschaffen, zooals schilderkunst en muziek.
En nu is er een natuurlijk verband tusschen de min of meer ruime sociale positie
van de kunstenaars in een land en de machten verhevenheid hunner kunst. Tenminste
in de nieuwere tijden is dat zoo, sedert de burgerlijke vrijheid en gelijkheid de sociale
ongelijkheid en afhankelijkheid des te stekender deden gevoelen. Tevoren was het
anders en groote kunst volkomen bestaanbaar met ondergeschiktheid aan hooge
heeren, die ruim leefden en leven lieten en vanwege hun van zelfsprekende
maatschappelijke grootheid door geen kunstenaar benijd werden.
Thans echter schijnt het wel of een kunstenaar ook maatschappelijk iets beteeken
moet, om ruimte en grootheid in zijn werk te kunnen brengen. En welk ander ‘iets’
zou maatschappelijk kunnen gelden in deze tijden dan geldvermogen, dan
kapitaalbezit?
Er is waarlijk een pijnlijke verwantschap tusschen de benauwde kamertjes in de
vale straten, die de meeste Hollansche kunstenaars gedwongen zijn te bewonen en
de uitingen hunner kunst. Wel mogelijk hebben Fransche en Duitsche dramaturgen,
schrijvers en tooneelspelers niet zooveel talent méér, doch er gaat meest een grooter
adem door hun werken. Men merkt er niet het bekrompen-burgerlijke aan, de koollucht
en de natte wasch. Men gevoelt er hun rustigen, zelfverzekerden blik op het leven,
zonder benijding of voorkeur, want zelfs als zij arm zijn, blijft hun nog de hooge
verachting van het maatschappelijke en genieten zij de onbezorgde vrijheid van den
bedelaar, die geen kleine verplichtingen kent en geen zorgen om het bezit.

Groot Nederland. Jaargang 8

106
Het is bij ons zeker ook een kwestie van volksaard, waarin het burgerlijke
onuitroeibaar geworteld schijnt, doch ongetwijfeld zou zich deze trek minder doen
gevoelen, indien de artiesten minder voorzichtig en klein fatsoenlijk konden leven,
indien zij zich eens mochten ‘uitleven’, zonder dat dadelijk alle buurvrouwen over
hun onderdeur kwamen kijken.
En hier worden wij weer naar het punt van onzen uitgang teruggevoerd: de
bijzondere belangstelling van publiek en kunstenaars zelven in hun respectieve
zedelijkheid. Wat komt, mits er talent zij, die zedelijkheid er eigenlijk op aan, wat
bekommeren wij er ons om, welk ongezonde nieuwsgierigheid doet ons eeuwig
daarnaar loeren! Ook hier verschijnt het kleine land, het benauwd levende volk in al
zijn hatelijkheid, om te bewijzen dat groote kunst eigenlijk niet boven onzen horizon
ligt. Wij begeeren en waardeeren allereerst den netten maatschappelijken mensch in
den artiste en hebben er vervolgens niet tegen, zoo hij ook nog talent bezit. Maar het
burgerlijke gaat vóór in onzen volksaard, zoozeer dat onze kunstenaars niet ànders
denken en zich er een soort verdienste van maken, als zij bij hun artistiek leven ook
nog fatsoenlijk blijven.
Zoo kan dan hun kunst, die het groote ontbeert, ook maar bezwaarlijk grooten
invloed oefenen en zijn wij aldus precies het cirkeltje rond geweest.
Ware het, in het belang van deze, als van vele andere, aangelegenheden eigenlijk
niet zeer te wenschen, dat wij ons bij een grooter, bloedrijker, levender volk aansloten?
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Literatuur.
C.S. Adama van Scheltema, Uit stilte en strijd. Rotterdam, W.L. en J.
Brusse, 1909.
Een nieuwe verzenbundel van Adama van Scheltema is altijd een blijde gebeurtenis.
Wat voor sterk- en fijn-mooie dingen zouden we dáár nu weer in vinden? Welke
tafreeltjes, tintelend in lachender zon dan we zelf ooit zagen; welke moedig-lustige
arbeidsliederen, welke vurige en spottende strijdbaarheid zouden er ons uit
tegenkomen?
Welke half grappige, half grimmige ironie - .... en welke vroomheid daartusschen,
zooals een stoere werker die kan voelen, wanneer hij, tusschen zijn arbeid in, ineens
even stilstaat, getroffen door een vreemden lichtschijn aan den oneindigen hemel;
of wanneer hem, als hij thuis voor z'n raam zit, een blij bloemklokje op 't kozijn
helderste, fleurigste tinkeling inklept in zijn hart?
Van dat álles vinden we ook weer in dit nieuwe bundeltje! Het is een rijk, en - we
weten uit ‘De grondslagen eener nieuwe Poëzie, hoe Adama van Scheltema werkt met teerste zelfbeluistering en innigste zorgvuldigheid geschreven boekje; de toon
die bij ieder gedichtje behoorde, is met omzichtigst betrachten, met turen tot het
juiste woord en de juiste woordschikking gevonden was, ráák gemaakt. Adama van
Scheltema heeft het eeuwenoud, maar vergeten, geheim opnieuw ontdekt; hij, eenzaam
zoekend socialist vond, wat zooveel '8oer individualisten die elkaar napraatten, niet
hadden gevonden: het geheim om ook 't subtielst beweeg van stil zieleleven te
verbeelden in eenvoudige, en door die twee-eenheid van eenvoud en fijnheid zekerst
treffende woorden. Hij bereikte dit door rekening te houden met de
gedachte-associaties zijner hoorders, door ontleding van eigen psyche en fijn
onderscheiden van 't algemeen-menschelijke en 't individueele in zichzelf; door in
metrum en rhythme en woordorde den zorgzaam gekozen woorden die bijzondere
bijduiding te geven, die maakt dat ze den lezer precies doen, wat ze hem doen móéten.
Geen Duitsch-lange woordkoppelingen, die wijde vaagheid geven in plaats van
scherpte en diepte - geen omschrijven, of beschrijven van anderer of eigen gevoelens
en gewaarwordingen; maar: de gewaarwoording, 't gevoel zélf in de eigen nuance,
met de eigen diepte.... En hoe prachtig-lenig
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weet hij van diep, gemoedelijk te worden!.... Zóó, als de sterke mensch dat kan, die
u met innigheid in een paar sobere, maar trillende woorden vertelt van een
onherstelbaar leed in hem, en dan, bedenkend dat hij u al te lang over iets van hemzelf
sprak, met 'n fijn-goedig woordje u ineens een kindje aanwijst, dat daar loopt in de
zon.
Kijk.... het is Adama van Scheltema nu niet altijd gelukt, zooals hij het wilde! In
‘Het Kinderlied’, 't eerste gedichtje, komt uit de volksliedjesachtig-korte regels (van
twee jamben) een diepgevoelde smart-omverloren-jeugd-vreugde niet dan na reflectie,
dus niet onmiddellijk in den lezer; en toen II, ‘De Stilte’ ons nu óók niet voldeed,
toen dat ons te vol van niet-uitgewerkte beeldspraak scheen, toen vreesden we 't ook,
wat sommigen hebben voorspeld: nu hij de theorie zoo bewust heeft geuit, is dat het
einde van zijn practijk-van-'t-verzen-maken. Toch, dat ‘De Stilte’ begint aardig met
z'n aan De Génestet herinnerenden toon, z'n aan De Génestet ook herinnerend schema:
Zoek de stilte in uw wezen,
Zoek de stilte die bezielt,
Zij die alle stilte vreezen
Hebben nooit hun hart gelezen,
Hebben nooit geknield.
Draag uw kleine levenszorgen
..........

Is 't niet de blijmoedige moderne prediker? En niet onopzettelijk slaat Adama van
Scheltema dezen toon aan! Hij weet, hoe graag De Génestet door iedereen gelezen
werd, terwijl de '8oers het volk vervreemdden van de dichters. Die vervreemding
wil hij tot elken prijs wèg-hebben; hij wil wel iets in zijn stemklank brengen van den
ouden geliefden volksdichter, als, áls men dan ten minste maar naar hem hoort.... En
als dat eenmaal bereikt is, dán.... kan hij hooger stijgen....
In dit gedichtje nu stijgt hij niet hooger dan die zachte onderwijzing; die, zeker,
beminnelijk kan aandoen.... Wat we van Adama's stilte verwachtten blijft uit.... Geen
sfeer van blankheid, waarin we een enkele gedachte zien bewegen zooals op teerste
Camera-plaat het fluidum wordt getoond van een onzienlijke presentie.... Neen, wie
de stilte liefhebben, ze vonden hier die liefde niet uitgezegd.... Waar blijft Adama
van Scheltema dan? Zou hij dan toch.... zou hij dan toch werkelijk al zijn poëzie
hebben verstandelijkt tot voorbeelden voor 't dikke boek? Zou hij....
Ah, goddank, neen! Daar is hij! Daar is hij! Zoo heerlijk als ooit! Luister stil, met
ontvankelijk hart, want hier klinkt de weemoed:
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III
Weemoed.
Wat is 't nog dat mijn hart behoeft?
Wat is dit wonderlijk verdriet? Ik voel mij doof en diep bedroefd,
En zit en zie - en weet het niet.
Wat is het dat mij zwijgen doet,
Hoe is mijn gansche lichaam stom Is 't leven slecht - is 't leven goed Of niet - of wel - waarom - waarom -?
Wat is 't dat 'k weet - en wat of wie
Dat ik verloor of dat ik won Ik weet het niet, en zit en zie - En in mijn handen ligt de zon.

Dat is één van die kostbare kleine gedichtjes, die den geestelijken volksschat
vermeerderen.
Zoo hebben we dan onzen dichter weergevonden! en nu verlaat hij ons ook niet
meer, dan eventjes nu en dan. In den tijd dien we noodig hebben om het blad om te
slaan, is z'n gezicht al bijgetrokken uit den mijmerenden weemoed. Hij gaat aan 't
Chantecleren; hij geeft ons vijf symboolversjes van vogeltjes. Symbool - voelt ge
uw gelaatstrekken al diep-zinnend gaan staan? Laat maar, 't is hier niet noodig!
Ziehier Scheltema's symboliek:
Ik heb een vogeltje gezien: Het was geen watersnippie
Maar een verkouwen kippie,
Ze had kroost als gele godjes
Van eier-donzen dotjes, Toen kwam de baas, die zocht ze
En nam ze en verkocht ze;
Zij keek eens schuins naar boven
En wou 't eerst niet gelooven Toen lei er kale kontje
Een eitje met een strontje! Toen kwam de baas, die zocht et
En nam et en verkocht et;
En eindlijk werd ze vetgemest,
Geplukt, geroosterd - en de rest! Ze had wel een aasje
Van Jan-Piet-en-Klaasje!

Enzoovoorts....
Ik heb een sterk vermoeden, dat de een of andere lezer wel eens een
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oogenblik ontstellen kon bij 't lezen van dit poëem! Misschien heeft hij gedacht: dat
gaat toch te ver! Misschien heeft hij, Adama van Scheltema wel kennend, gemeend:
is dat nu weer die ouwe liefhebberij om 'es lekker kwajongensachtig 'n leelijk woord
te gebruiken?
Och, ik geloof dat 't zóó zit; Adama van Scheltema heeft ongetwijfeld iets zeer
positiefs in zich - maar 't meest in 't oog vallend, is zijn reactie op, zijn revolte tegen
.... 't eigen milieu, waarvan hij nog zooveel voelt aan zichzelven. Met forsch willenden
greep dan trekt hij zich daaruit; de wat ruwe woorden zijn als de handvatsels waaraan
dat uittrekken plaats heeft. En, ietwat demonstratief zet hij ons die woorden voor
oogen, midden tusschen zijn verzen van schoone zuiverheid-ineenvoud: of hij zeggen
wou: Ja, schrik er maar even van, maar begrijp dan dat dit tot dezelfde levenssfeer
hoort als waarin ik die teere schoonheid van daareven waarnam.... En zoo meen ik
dan, dat bij een kenschets van een boek van Adama van Scheltema dit niet mag
ontbreken; en dat men onjuist de beteekenis van zulke uitlatingen voorstelt, wanneer
men ze als ‘kwajongensachtigheden’ betitelt.
Het wordt tijd, deze bespreking te eindigen. Laat ik nog even herhalen, dat dit werk
in alle opzichten een voortzetting is van het vroegere. Ook hier die oude
strophenvormen, die oude refreinregels, tot nieuw leven gewekt door de
heerlijk-levende rhythmen die zich om de dorre schema's ranken als rozen om een
steunstok. Voel bij voorbeeld de hemelwijdheid die daar los uithangt in versregels
als:
Als 't avond is, avond aan 't strand en de zee,
En de hemel aan flarden van goud en van zwart,
................

O zeker, ik mag ook de tekortkomingen niet verzwijgen; ik wil wel zeggen, dat ook
mij wel eens (als in ‘Wij zoeken 't ver’) te zeer het paedagogisch accent hoorbaar is;
dat er wel eens mislukking is; zooals b.v. waar een teer-wonderlijke droomstemming
gesuggereerd moest worden. ‘Droomen’ bedoel ik, een gedicht, dat even herinnert
aan Guido Gezelle's ‘Daar viel 'ne keer 'n bladjen op het water’, maar de diepe klaarte
mist, die in Gezelle's vers als aquariumlicht blinkt. Ik wil ook wel zeggen, dat
strijdpoëzie als het 1 Mei-lied (blz. 25) wel eens afzakt tot
brochure-gemeenplaatsigheid....
Zeker, ik voel 't allemaal, maar m'n liefde voor dezen heerlijk-lévenden dichter
lijdt er geen zier onder; en als ú met diezèlfde bezwaren aankwaamt, wèl - dan zou
ik dadelijk klaar staan om u, triomfantelijk, uit dezen bundel een tiental verzen voor
te leggen, waaruit u niets dan vriendelijke leering, vanzelf opvoerende verheffing,
klaar schallende dadenlust tegen zou komen....
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Toch, de ‘stilte’ is rijker poëzie-verwekker in Adama van Scheltema dan de ‘strijd’....
Laat ik eindigen met een liedje dat me tot geen van beide sferen schijnt te behooren,
of, zoo ge 't wat oolijk bedoelen wilt, tot allebei; in elk geval tot de wèl Scheltema'sche
sfeer van leuke en luchtige blijmoedigheid:

Cupidootje.
Cupidootje,
Speelgenootje,
Ach, wat schootje
Weer bijzij!
Altijd zeilt je
Scherpe pijltje
Juist mijn kloppend hart voorbij!
Nooit es deert je
Gauw geweertje
Dan een veertje
Van mijn hoed, En ze zeiden:
‘Die verdijde
Kleine jongen schiet zoo goed’
Of - zeg, schietje,
Deugenietje,
Met een rietje
Zonder punt?
Want ik zie et
Wel op wie et
Telkens toch weer is gemunt!
Liefdegodje
Wat bedot je
Vinnig schotje
Mij zoo vaak?
Word es wakker
Kleine rakker!
Cupidootje - - schiet es raak!

Hélène Lapidoth-Swarth, Bleeke Luchten. Amsterdam, P.N. van Kampen
& Zoon, (1909).
Over Hélène Swarth's groot talent nu nog eens een uitvoerige appreciatie te gaan
geven, mag wel geheel noodeloos heeten. Hélène Swarth
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behoort ééns voor al tot onze klassieken, c'est tout dire. Dit sluit natuurlijk verschil
in waardeering voor verschillende gedeelten van haar werk niet uit; maar wie
aanmerkingen maakt over een onderdeel van haar productie, en wie die aanmerkingen
leest, mogen beiden wèl in 't oog houden, dat het werk van Hélène Swarth, het werk
van een groot dichteres is. Ik stel er prijs op, dit voorop te zetten.
‘Bleeke Luchten’ dan is weer een belangrijk boekdeel in de groote rij. Er leeft
weer in, als in den fijngeurigen herfstwind, dat teeder en zoo eigen aroom, dat ons
zoete heugenissen brengt aan de avonden van onze jongelingsjaren, toen de eerste
bundels dezer dichteres ons de eerste openbaringen der Poëzie van eigen tijd brachten.
Wie mogen betuigen van dien geur - ‘altijd denzelfden’ - nu eindelijk eens
oververzadigd te zijn, - toch niet de echte liefhebbers. Walgde ooit iemand van
delicate-rozengeur, al leefde hij een tijd bij de mijlenwijde kweekvelden van Gent
of Orleans?
Bovendien, deze jongste bundel brengt nog iets gehéél nieuws: negen
moederverzen. Hier is er één:

Wiegelied.
Al wat mijn liefje doet
Luidt als een liedje zoet
- Slaap, kindje, slaap! Over de marmertrap
Zingen zijn stapjes rap
Zangen van trappeltrap.
- Slaap, kindje, slaap! Maar als mijn knaapje rust,
Vredig in slaap gekust,
- Droom, kindje, droom! Vedelt een melodie
Zingt er ik weet niet wie,
Ziel die 'k in nevel zie.
- Droom, kindje, droom! Woelt zich mijn blondje bloot,
Bloeit er zijn mondje rood,
- Slaap, kindje, slaap! Engelen komen zacht,
Zingen van zomernacht,
Zoo dat mijn droomer lacht.
- Slaap, kindje, slaap! -
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Zilver in zilvermaan,
Zingend de wilgen staan,
- Droom, kindje, droom! 't Ruischende molenrad
Sprankelt de rozen nat,
De aarde is in droomenbad.
- Droom, kindje, drroom!

Mishaagt u ietwat het raffinement? Hoort ge liever in jong-moedertje's zang wat
nalever klank? Begin dan toch met te bekennen, dat de beeldingen van ieder couplet
voortreffelijk zijn!
Maar ik wil u liever Hélène Swarth op haar best laten zien; Hélène Swarth zooals
ge haar kent uit de Bloemlezingen, die immers ook, vergeet dat niet, uit haar vorige
bundels alleen het uitstekendste naar voren brachten, en het overige in den schaduw
lieten. Welnu, deze ‘Bleeke Luchten’ bevatten stille tinten, zoo vervoerend schoon,
dat dit perelmoerig blinken den fijnen glans van welk vroeger werk ook evenaardt.
Hoor dan:

Wat zal ik met mijn verlangen doen?
Wat zal ik met mijn verlangen doen,
Nu de wind heeft de wolken verdreven
En de merels al juichen om 't heerlijk seizoen?
- In licht herleven?
Wat zal ik met mijn verlangen doen,
Nu al knoppen de lenteboomen
En de struiken omsluiert belofte van groen?
- Mij dronken droomen?
Wat zal ik met mijn verlangen doen,
Nu narcissen en tulpen al gloeien
En jacinthen al vlammen in zonnezoen?
- Er blij van bloeien?
Wat zal ik met mijn verlangen doen,
Wen, bedwelmd door de blauwe seringen,
De nachtegaal klaagt in het Mei-plantsoen?
- Er zoet van zingen?
Wat zal ik met mijn verlangen doen,
Nu voor eeuwig mijn lente is verdwenen
En erinnering fluistert van ach! en toen?
- Er wild om weenen?
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Wat zal ik met mijn verlangen doen,
In die weelde van lente-gebeuren?
- Verheffen ten hemel mijn aanschijn koen
Of treurig peuren?
Wat zal ik met mijn verlangen doen,
Dat, bleek, in de bloeiing wil zwerven?
- Ver van den lachenden lentenoen
Er stil mee sterven?

Jacqueline E. van der Waals, Nieuwe Verzen. Nijkerk, G.F. Callenbach,
1909.
Een mooi boekje. Een boekje, dat den lezer die met het zonderlinge voorbericht
begon, geducht meevalt. Dat voorbericht - laten we er alleen van zeggen, dat de
schrijfster hier twee bladzijden besteedt aan een uitlegging: wáárom zij haar eigen
naam op 't titelblad plaatste. Omdat: een man zei, ‘dat een mensch staan moet met
zijn naam en zijn persoonlijkheid voor de daden, die hij doet, voor de woorden, die
hij spreekt. ‘En,’ - let nu wel! - ‘en,’ gaat zij voort, ‘schoon ik thans niet duidelijk
meer zien kan waarom dit gebaar zooveel beter en nobeler zijn zou dan de houding,
die ik tot nog toe had aangenomen,’ - die der anonimiteit namelijk - ‘toen hij het
zeide, zag ik dat hij gelijk had en ik volgde zijn raad....’
Ik cursiveerde wat mijn bevreemding wekte; een bevreemding die door het volgend
betoog - de waarschijnlijkheid opperend dat een ‘ander wijs, verstandig man’ het
tegenovergestelde zou raden, en de schrijfster dan spijt zou krijgen over haar
démasqué - niet verminderde....
En dan komt de conclusie: ‘Evenwel - zie ik laat den morgen zorgen voor zijn
eigen kwaad, die daar gewoonlijk wonderwel weg mee weet. Voorloopig geef ik
rustig en eenvoudig - want ik volg immers goeden raad? - de verzen, die ik nu eenmaal
geschreven heb en noem ik mij....’
Allez dan maar, zegt ge, maar ge kijkt toch niet zonder eenige bedenkelijkheid
tusschen uwe wenkbrauwen verder - wat moet ge van zoo'n robbedoezige
verwardheid, van zoo'n noodelooze gulheid met woorden verwachten?
Ik zei al, dat het meeviel; en duchtig ook. Jacqueline E. van der Waals blijkt muziek
noodig te hebben om haar gedachten en verbeeldingen in behoorlijken gang te laten
loopen. En muziek, de muziek van 't vers heeft ze bij de hand.... Hoort eens hoe
aardig eenvoudig die
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vanzelf in haar opkomt, en hoe wat zij ziet zich natuurlijk en eenvoudig vleit in de
ongezochte leuke maatjes:

Het Geitenweitje.
Op het geitenweitje
Staat het kleine geitje
Bij de groote geit.
Geiteke, wat moet je
Met je fijne snoetje,
Dat zoo klaaglijk schreit?
Met je bleeke bekje?
Geiteke, wat rek je,
Trek je aan het touw?
Snuffende aan mijn mouwen...
Met je lief vertrouwen
In zoo'n vreemde vrouw!
In mijn handen stop je
Nu je jonge kopje:
Zeg, wat moet ik doen?...
Op het geitenweitje
Staat het kleine geitje,
Als een wittigheidje
In het prille groen.

Kijk, daar hebt ge nu een andere uiting van Jacqueline van der Waals' persoonlijkheid;
ééne die u zéker met haar gebrek aan logica in de voorrede verzoent, en u het
robbedoezige leuker en liever doet zien. Het is niet diepzinnig, het is niet sonoor, maar wat drommel, dat is nu juist prettig, eens verzen te lezen van minder dan 1
decimeter, en van luchtigen klank. Mits die klank zuiver is. Nu, dat is hij.
Jonge dichters doen gewoonlijk erg veel denken aan ouderen; aan die ouderen die
ze met groote voorliefde lazen. Jacqueline van der Waals maakt in dit opzicht geen
uitzondering. Ik hoef u niet te zeggen, waarop het gedicht is geïnspireerd, dat
‘Lentenachtstemming’ heet. - En wel: een nacht in Mei is het. Precies. Zoo begint
het:
Het was de eerste warme avondstond
In Mei. Het bosch was vol gezang, de grond
Vol bloemen en de lucht vol geur. Ik dacht:
‘Ik wil nog niet naar binnen gaan, de nacht
Is al te heerlijk! Zie, ik heb de maan
Nog nooit zoo triomfantelijk zien staan
Hoog aan den hemel, als zij heden doet.
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Het bloemhout geurde nooit zoo sterk, zoo zoet,
Zoo feestelijk! Hoe blij is ieder ding!
Het is, alsof iets moois, iets heerlijks ging
Gebeuren. Zou misschien Titania
Met al haar elven komen? Wacht, ik ga
Mij in het bosch verbergen, want ik wil
Die vreugde meegenieten. - - - - - - -

Voelt men wel hoe in de fijnste nuancen hier de melodie van een groot voorganger
is opgevangen en weergegeven in een visie gelijksoortig met de zijne?
Ook de echo van Guido Gezelle's stem meent men vaak te hooren; bij verzen als
dit:

De Herdersfluit.
Eens ging ik langs het lage riet,
Dat ruischen kan en anders niet,
Toen, langs mijn pad, een herder kwam,
Die één van deze halmen nam,
En dien besnoeide en besneed,
En maakte tot zijn dienst gereed.
Door dit gekorven rietje, dat
Als dood hij in zijn handen had,
Dien stemmeloozen stengel zond
Hij straks den adem van zijn mond,
En, als hij blies, zoo zong het riet,
En, als hij zweeg, verstomde 't lied:
De zoete, pas ontwaakte stem
Bestond en leefde slechts door hem.
Zoo gaf ik gaarne wensch en wil
In 's Heeren hand en hield mij stil.
Zoo dan, als door een rieten fluit,
Bij zwijgend eigen stemgeluid,
Gods adem door mij henen blies,
Hoe groote winst bij kleen verlies!

Een lichte, beweeglijke geest, die zoo, met behoud van al de eigen schoonheid toch,
onbewust, op den voet een voorganger volgt. ‘Met behoud van al de eigen schoonheid’
die we in dezen bundel ook lós zien worden van anderen en zich zien heffen, zonder
steuntjes, in eigen onafhankelijke pracht.
Ik denk nu vooral aan het laatste gedeelte van het boekje. Het eerste zeker houdt
ook klankjes in van een geheel eigen geluid - ik citeerde al het aardige ‘Geitenweitje’;
ik denk ook aan ‘Jaap’

Groot Nederland. Jaargang 8

117
Daar liep Jaap met een hoogen hoed
Deftig, slank en stijf gesteven,
Ik keek naar beneden
En lachte even: enz.

ik denk ook aan dat fijne droomige aquarelletje ‘Silhouetten’
In het toevend licht, dat later
Dan de zonne, blijft
Wijlen bij het stille water,
Waar ons bootje drijft,
Schuiven zwart en zonder zwaarte,
Fijn gelijnd en strak,
Fietsertjes voorbij de klaarte
Van het hemelvlak
Hunne fijne silhouetjes,
Schaduwen gelijk,
Zeer geleidelijk en netjes
Langs den Amsteldijk.
--------Komen twee elkaar te ontmoeten,
Glijden ze meteen,
Zonder botsen, zonder groeten
Door elkander heen,
---------

Zeker, dat is alles allerbeminnelijkst van lucht en fijn-raak klankjesbewegen en van
superieure plastiek. Maar zéér goed ook is toch de dichteres in dat waar zij ook
ongetwijfeld prijs op stelde, het best in te zijn: de verzen van haar innerlijk, van haar
godsdienstig leven. Zij geven het diepste wezen van dit fleurig en levenlievend
zangvogeltje, en het is met dankbare ontroering voor haar, die ons ook dit niet
onthield, dat ik denk aan een vers als ‘Heb mij lief, gelijk ik ben’ en aan dit:
Ik ben mijn zonde moe en mijn berouw,
Ik ben mij zelve moede en ik ben
Het zoeken moe naar God; dien ik niet ken,
En dien ik toch zoo gaarne kennen zou.
Ik ben mijn zwakheid moe en mijn verdriet,
Mijn arbeid en mijn hoop en mijn genot,
Maar bovenal het zoeken naar mijn God! Ik ben het zoeken moede - maar God niet.
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Hij ziet en kent mijn zonde en vergeeft
Ze zeventig maal zeven maal en meer.
Hij wil niet, dat mijn ziele sterft maar leeft.
O, wonderbare goedheid van den Heer,
Die naar zoo moedeloos een ziel nog vraagt,
Die alle dingen, en ook mij verdraagt.

Jacqueline E. van der Waals is mij - 't is de eerste maal dat ik haar ontmoeten mocht
- verschenen als een echte dichteres van Gods genade. Als haar talent gelijk op blijft
gaan met haar natuurlijke ontwikkeling, als dat talent zijn heerlijke frischheid en
ongekunstelde lichtheid mocht bewaren, ook als 't van nog inhoudrijker leven zal
getuigen, hebben we nog veel moois te wachten. Maar die gekke voorberichten
moeten nu toch maar liever wegblijven, hè?
*

**

Josef Cohen, Kleine liedjes. Amsterdam, Erven Martin G. Cohen, (1909.).
Er is iets in van Speenhoff; er is iets in van Montmartre; er is iets in van...., neen,
iets dat even herinnert áan: Heine. Het zijn korte en kortademige versjes; deels 'n
‘gedachte’, min of meer gelukkig berijmd; deels 'n stemminkje door de natuur of
door eigenaardige menschen-omgeving (synagoge, nachtstad, arbeiders) opgewekt.
Er is veel ‘leuks’; soms door een tikje fijn gevoel op hooger plan gebracht. Er is veel,
waar 'n aardig-gemoedelijk volksdeuntje al in schijnt te neuriën, wachtend op den
componist, die het helderder naar voren zal halen. Er zijn ook: heel wat niksigheidjes;
en er zijn enkele pogingen tot breed-zwierende lyriek - die bijna geregeld mislukken.
Kortom, er is.... dít:

Dorpje 's avonds.
Een hobbelkeiïg straatje,
Dat op een pleintje stuit,
Een mestvaalt en wat kippen,
Dan is het dorpje uit.
De oude menschen zitten,
Bij 't kerkje, 's avonds laat,
Je hoort alléén den diender,
Die door het straatje gaat.
De vrijers en de vrijsters
Zijn dan het vlek ontvlucht:
Je ziet alléén de sterren,
Die lachen aan de lucht.

Groot Nederland. Jaargang 8

119

Edward B. Koster, Adrastos en andere Gedichten. 's-Gravenhage, C.
Bredée, (1909.)
Dichter te zijn! Het is wel de hoogste, de waarachtigste glorie, die een mensch kan
ten deel vallen, en de allergrootsten op elk ander gebied van menschelijk kunnen:
staatslieden en natuuronderzoekers en geschiedvorschers, hebben die glorie boven
de hunne gevoeld en hebben den dragers daarvan hun eerbied betoond of pogingen
gewaagd, om den eigen roem, door 't dichterschap verluisterd, op te stuwen tot hooger
plan. Apollo als Zonnegod mag de devoties der menschen verloren hebben, als Gloed
van Dichtkunst bleek zijn aanbidding oneindig.
Maar - door dezen Apollo is ook menige Icarus aangelokt en gevallen, die, rustig
met de aarde tevreden, de mate van zijn verheffing kennende, zich had kunnen
koesteren in Phoebus' weldadige warmte en misschien met een polsstok van
gelegenheidsversjes ook nog werkelijk bevallige sprongetjes boven den beganen
grond zijner aldaagsche werkzaamheid hadde gemaakt.
Den heer Edward B. Koster reken ik tot deze laatsten. Hij blijkt een onvermoeid
strever naar den hoog boven hem blinkenden glans, welks heerlijkheid hij beseft, o
ten volle, en waar hij naar reiken en trachten móét.... Vergeefs. De heer Koster is
een man, die vele literaturen heeft doorvorscht, en dat heeft zijn besef van de
schoonheid, die 't dichterschap kan zijn, slechts verhelderd en zijn begeerte naar dat
heerlijkste verscherpt.... zelfcritiek heeft het hem echter niet geleerd. Zijn werk is:
maakwerk; knap maakwerk zoo ge wilt; maakwerk, waarin telkens ook wel de duiding
doorblinkt: dat den vervaardiger menig effect, menige vinding in 't geheugen is
blijven hangen, zij 't onbewust of bewust. - Maar nooit poëzie ‘jaillie de source’,
nooit krijg je ineens die aandoening van ontroering en bekoring als bij een nieuwe
liefde - Nooit dát, wat je den adem doet inhouden en met een in glimlach verstild
gelaat doet vóórtlezen; omdat 't zoo heerlijk fijn, zoo aandoenlijk raak is - Nooit ook
een verrássend rhythme-hokken - Nooit de verrukkend-plotse breede daver, nooit....
Ach, maar wat zal ik 't allemaal opsommen, in pogen om 't ondefinieerbare, het
mysterieuze, het goddelijke te vangen in een formule.... Ik heb 't immers al gezegd:
Nooit is het: Poëzie.
Versregels nu in groot aantal, 'n boek vol, die géén poëzie zijn, zijn per se
vervelend, behalve dan dat zij den liefhebber van echte dichtkunst ook ergerlijk
voorkomen en hem wrevelig maken, allemaal dingen waardoor hij gevaar loopt ook
wat er nog te loven viel, voorbij te kijken, en op noodeloos grievende wijze zijn
appreciaties mee te deelen. De heer Edward B. Koster heeft ons nu echter al zooveel
bundels gedichten gegeven, dat die gewaarwordingen zich weer kunnen
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hebben gelegd, en men zelfs met welwillenden ijver gaat zoeken: of er dan toch niet
iets goeds van te zeggen valt.
Welnu, ziehier wat men met overtuiging ook na dezen nieuwsten bundel getuigen
kan:
De heer Koster toont zich voortdurend een veelzijdig schoonheidzoeker. Het
Adrastos-verhaal van Herodotos heeft hem aanleiding gegeven tot een vrije bewerking
in dichtmaat; Beethoven-muziek, de dans van Isadora, de titel van Henri van Booven's
tijdschrift ‘Buiten’, de Demonen van de Notre Dame, het Delftsch
studenten-lustrumfeest, het werk van Matthijs Maris, gedichten van Emile Verhaeren,
Penning's Sint Jans-lot, verzen van Joannes Reddingius, de Coriolanus-voordracht
van Vogel (in de vertaling van Edward B. Koster), mitsgaders eenige natuur-zieningen,
deden hem de eerste helft van zijn nieuwste boek vullen met hunne reflexen - de
tweede helft bestaat uit vertalingen naar Theokritos, Dante, Carducci, Shakespeare,
Christina Georgina Rossetti, Ernest Dowson, Alfred Bruce Douglas, Otto Julius
Bierbaum, Gertrud Freiïn le Fort en C. Eyssell-Kilburger.
Een schoonheidzoeker, zei ik. Het is in vollen ernst als een oprechte waardeering
bedoeld. Maar, alweer móét ik er wel bijvoegen: dit rechtvaardigt het schrijven van
al die verzen niet, die reflexen moeten geven van de oorspronkelijke Schoonheid in
Koster.... Maar verre van door die spiegeling ons edeler te verschijnen, wekken ze
in ons slechts de verwonderde vraag: Als hij dat alles zoo mooi vond, hoe kón hij er
dan zóó over schrijven? Waarom zweeg hij dan niet liever, of schreef eenvoudig, in
proza, aanprijzende critieken....?
Ja, waarom?
WALCH.
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Vier gedichten
Door P.C. Boutens.
I.
Nachtelijk bezoek.
Uren roereloos vergleden
Had ik om den slaap gevleid,
Om den droomdoorzonden vrede
Waar gij nimmer verre zijt:
Uren roereloos vergleden
Had ik om den slaap gevleid.
Nergens door den wand van 't donker
Kierde schemer van uw schijn,
En geen ster liet haar geflonker
Neder in den kuil der mijn:
Nergens door den wand van 't donker
Kierde schemer van uw schijn.
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Toen als parelen geregen
Tot éen melodieuze dracht
Zong het ruischen van den regen
In den diepen zomernacht:
Droppelen aaneengeregen
Tot een melodieuze dracht.
In die dauwvervloeide wade
Zijt gij zelve neêrgedaald:
Blinde glans van uw genade
Heeft mijn eenzaamheid doorstraald:
In die dauwvervloeide wade
Zijt gij zelve neêrgedaald.
Violette regenbogen
Donkerden door 't duister in:
Ziel die ademt door heur oogen,
Dronk uw dooven luister in:
Violette regenbogen
Donkerden door 't duister in.
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Vingerspitsen streelden luiten
In der heemlen hoogen grond:
Met de zomerbloemen buiten
Rees de ziel gedrenkt, gezond:
Vingren streelden verre luiten
In der heemlen hoogen grond.
Tot uit ijverzucht gekomen
Slaap die nimmer komt uit plicht,
Weg ons nam naar 't land der droomen
In het nachtelooze licht,
En de schaduw is genomen
Van uw zuiver aangezicht.
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II.
Oog in oog.
‘Iam habetis quod numquam vidistis.’
Zal ik nooit met onbetogen oogen
Het geluk zien in der dagen licht?
Zaalger tranen teêr verwischte misten
Slui'ren hun verwaasd gezicht...
Lief, toch keek ik zonder schroom in droomen
Door de paarlen poorten in Gods stad,
Minde uit der millioenen blije reien
Klaarderoogen de oogen die 'k aanbad.

Groot Nederland. Jaargang 8

125
Maar als hier in dags azuren uren
Naakt uw ziel ten spiegel stijgt,
Floersen zilte neevlen de oogebogen
Van de ziel die naar u overneigt...
Zal een man met wakkere oogen mogen
God zien vóor zijn aardschen dood? Wat onze oogen nog door waden raden,
Is reeds hier der zielen eenig brood!
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III.
Nox serena.
Noctem sideribus inlustrem.... Tacitus.
Uit den winddoorruischten dag
Steeg de nacht zoo hoog en stil Dus is uw verklaarde wil
Dat ik met u wijlen mag,
Moeder die mij nooit erkent,
Moeder die mij nooit verstoot,
Steeds mijn eenzaamheid uw brood
Door uw blinde boden zendt? -:
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Diepe maandoorlichte zee,
Strookt de wereld aan mijn voet;
Met het murmlen van den vloed
Rijst mijn harts verrukking meê
Naar waar 'k boven heemlenver
Teeder naar mij voel gericht
In uw wolkeloos gezicht
Klare dubbele oogester,
Moeder die mij nooit erkent,
Moeder die mij nooit verstoot,
Steeds mijn eenzaamheid uw brood
Door uw blinde boden zendt:
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Op mijn oogen en mijn borst
Rust de dunne koele dauw
Van uw schaduwlooze schaûw
En vermeert mijn zaalgen dorst:
Al wat ik begeer of schuw
In den lagen dooven wind,
Alles wat mijn hart verblindt
In zijn dolen ver van u,
Heel der wereld liefde en haat
Heeft uw adem weggewischt
Als een ijlen leêgen mist
Voor de rust van uw gelaat,
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Moeder die mij nooit erkent,
Moeder die mij nooit verstoot,
Steeds mijn eenzaamheid uw brood
Door uw blinde boden zendt:
Wat is alle lust en leed
Bij éen teug van dezen wijn,
Dit oneindig samenzijn,
Naheid die geen afstand weet?
Al wat mijn verlangen toog Moeder, o ik weet het wel! Was alleen het wisslend spel
Van den weêrschijn van uw oog
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Dat in goddelijk geduld
Nimmer vraagt en nooit verwijt,
Met verrukking hemelwijd
Onzer oogen afgrond vult...
Alle vast bezit is ver,
Of de ziel 't nabije jaagt
Als de dag den hemel vaagt,
Als de wolk staat voor de ster:
Of de wolk staat voor de ster,
Of de dag den hemel blindt,
Of mijn oog uw oog niet vindt,
Veilig weet ik u en ver,
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Moeder die mij nooit erkent,
Moeder die mij nooit verstoot,
Steeds mijn eenzaamheid uw brood
Door uw blinde boden zendt.
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IV.
Terra - vallis nimis amoena.
Hoe scheidt nog ooit van hier,
Van 't klare zonnevier
De ziel, die wilde zwaan, nooit zat van trekken?
Uit dit haar levend huis
Waar stilte en windgeruisch
Als echo zaalgen zang of zoeter zwijgen wekken?
Haar drift die nergens went,
Die haat al wat zij kent,
En enkel leven wil van wonders verschen honing,
Vindt hier de oneindigheid
Gelijk een tent gebreid,
Verrukking eeuwig nieuw haar alledaagsche woning:
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Zij ziet de starren gaan,
De wisselende maan,
Geen schoone nacht is schoonen nacht gelijk te noemen, Elk ander dagelicht
Verlucht het aardgezicht
Met nieuwer bloemen oogen, nieuwer oogen bloemen.
Zij groet in 't groene dal
Gezellen zonder tal,
Als zij gevangen in lijfs schoon-doorzichte leden: O teêr geluk dat raadt
Door oogelicht gelaat
Der zustren schooner naaktheid in den schoonen kleede!
Alzijds heur liefde breekt
Den einder en ontsteekt
Lampen alom van zielen die haar wederminnen:
Geen hoek blijft onverlicht
In levens vergezicht,
Der zielen eindeloozen omgang voor Gods tinnen.
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O wijde rondedans
Binnen de blauwe schans,
O kussen, spranken vuur in 't scheiden en ontmoeten:
Hun melkweg floerst den trans
Van dag en nacht met glans,
En trekt al levens leven mede in zalig moeten!
Hoe komt dan hier vandaan
De ziel, die teedre zwaan,
En windt zich los uit de armen harer groene moeder?
Hoe hoopt haar dorst en waar
Water zoo zoet en klaar?
Waar speurt haar honger kans op eeuwger voeder?
Wat ongekend verschiet
Van hemelsch chrysolieth
Breekt stervende oogen in zoo toomeloos verlangen,
Dat de onontkoombre dood
Haar wordt tot lieven nood
Die dwingt tot afscheid waar het hart wil blijven hangen?
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Ik zag er grijs en oud, Zij lieten kind en goud,
En vouwden de eenzaamheid van haar verlaten handen.
Ik zag er jong en blij,
Zij traden uit de rei,
Alleen verlangens licht bleef in hare oogen branden.
Ik zag haar allen gaan
Als scheidden zij van waan
Naar heerlijkheid van onvermoede zekerheden;
De schoonsten scheidden 't reedst:
Als uit een huwlijksfeest
De bruid en bruîgom gaat, zoo leken zij te treden...
Hier peilt geen wake of slaap
Zoo ver van aardes kaap
De stille diepten van der heemlen oceanen,
Dat ooit gedachte vond
Den grondeloozen grond
Dier nieuwe zaligheid waarvoor de starren tanen.
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Daar is niet een die leeft
En daarvan konde heeft,
Geen stem die daarvan zingt: - al aardes stemmen klagen...
De ziel wil geen bescheid
Buiten haar zekerheid:
Het ondoorgrondlijk wonder dat lijfs oogen zagen:
Ik weet, als ik bewaar
Deze oogen diep en klaar,
Dat niets en nimmermeer hun blijdschap zal bedrukken;
Dat meest verheerlijkt gaat
Die hier het meest verlaat;
Dat vreugde keert tot vreugd, verrukken tot verrukken...
Ik weet, niets haalt van hier,
Van 't zoete zonnevier
De ziel, die rijzge zwaan, in alvergetend moeten,
Dan dat door ijlen dood
Hare oogen 't morgenrood
Van nieuwer liefde oneindgen zonneschijn begroeten!
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Romantiesch avontuur
Door Louis Couperus.
Een enkelen keer komt er wel eens éen voor. Een enkelen keer geschiedt er wel eens
in onze platte levens van iederen dag iets, om ons te herinneren, dat de romantiek
niet geheel uitgevonden werd door de verbeelding der artiesten, die wij, realisten,
verouderd vinden. En heel vreemd schijnt het avontuur ons later, als ons leven wêer
is geworden de regelmaat van iederen dag; opstaan, kleeden, eten, werken, wandelen,
de zelfde personen ontmoeten, de zelfde dingen zeggen en doen, òm ons de zelfde
kamers en meubels, voor ons de zelfde landschappen en horizonnen, de zelfde
tintwisselingen en weêrschijnen....
Dan vraagt hij, die door dit alles geleefd wòrdt, zich af:
- Is het mij wel gebeurd, mijn romantiesch avontuur? Heb ik gedroomd? Kàn het
werkelijkheid zijn geweest?
Ik wil u MIJN romantiesch avontuur vertellen, en ik wil dat doen in zoo min
mogelijk kleurrijke woorden; ik wil het u vertellen zoo mat en eenvoudig mogelijk,
opdat het niet al te romantiesch schijne en onwaarschijnlijk, en ik zal, wanneer het
geschreven is, overal adjectieven uitschrappen, om als met een sponsje weg te
wisschen wat te veel gloeit tegen al te veel donker aan, en om grauw te maken wat
felrood nog mocht kontrasteeren tegen dreigend zwart.
Ik was met mijn vrouw in Rome, en ging naar Napels, alleen, om mijn zuster te
ontmoeten, die met de Duitsche Mail uit Indië kwam. Daar aan het agentschap der
Duitsche Mail in Rome mij geen juiste inlichtingen waren verstrekt, kwam ik in
Napels te vroeg: de Prinz Heinrich zoû eerst den volgenden avond laat te
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Napels aankomen, misschien wel den daarop volgenden morgen.
Ik had het land. Ik was éen, misschien wel twee dagen te vroeg van Rome
vertrokken, en Napels is mij niet zoo sympathiek als Rome mij is. Ik heb geen
kennissen in Napels, en na mijn diner in een restaurant van de Galleria wist ik met
mijn tijd geen raad. Ik dacht er over naar bed te gaan, uit louter land. Ik deed het
niet; en toch was de avond niet mooi: er dreigde regen, er woei felle wind, en het
was koud, als het in Napels zijn kan, in April.
Ik liep door de Galleria, ik liep door de winkelstraten, waar de magazijnen
begonnen te sluiten. Beleefde gidsen naderden mij, vroegen of ik Napels wilde zien,
alles wat in Napels 's nachts belangwekkend was. Zij fluisterden aan mijn oor
verlokkingen en verleidingen. Ik schudde het hoofd van neen, dook terug in den
opgezetten kraag van mijn winterjas en liep door. Ik dacht er over te gaan met een
wandelpas tot aan de zee, dan weêr terug, en naar bed.
Ik liep langs de Villa Nazionale, de wind woei, enkele droppelen vielen; de zee
was zwart en dreigend. Ik dacht aan mijn zuster, die was op die zee. Ik liep met de
handen in mijn zakken en bedacht, dat Napels niet was als het zijn kon. Dat van
Napels nooit gemaakt is wat er van Napels zoû zijn te maken. Mijn fantazie ging aan
het werk. Ze is een goede kameraad, die mij dikwijls door een vervelend oogenblik
heen helpt.
Ja, dacht ik, zelfs met mooi weêr, met sereene starre-avonden is Napels niet wat
Napels zijn kan.... Is de Villa Nazionale, die prachtige, groene, breede wandeling
aan de zee, vervelend en zonder attractie. Het had zóo moeten zijn: aan de Villa
Nazionale, hooger, daar, een immens terras, waar de groote hôtels zouden zijn. Ter
weêrszijden van de groote hôtels, de eenvoudigere hôtels. Voor kleinere beurzen. Er
is plaats voor iedereen. Onder aan dat hôtelterras een lager terras, maar lang als de
geheele Villa is, de gehéele lengte van de Villa. In het midden de dure restaurants,
aan weêrszijden goedkoopere restaurants, tot héel goedkoope toe. Er is plaats voor
iedereen. De Villa, vooral des avonds, rendezvous voor iedereen. Voor de rijken en
voor de armen. Wat zoû het gezellig zijn. Met mooi weêr. Chique vrouwen, smokings,
champagne in het midden; dan ter weêrszijden toch nog lekkere wijn in fiasco, frutti
di mare, frittura, macaroni.... Allen gezellig soupeerend, overal muziek. En dan moest
het zóo zijn, dat wij, de
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chique lui, eén avond in smoking gingen soupeeren in het midden, en den volgenden
avond in een trattoria meer ter zijde, maar dan in een buisje en een los hemd, en dàn
met een anjelier achter je oor. Je zoû je kennissen ontmoeten. Die waren in smoking.
‘Ga je meê soupeeren?’ ‘Neen, merci, ik heb mijn anjelier achter mijn oor’.
‘O ik begrijp. Ben je morgen in smoking?’ ‘Ja, morgen kan ik in smoking zijn’.
‘Goed, dan soupeeren we morgen samen in smoking, en overmorgen samen, maar
dan met een anjelier achter het oor. Afgesproken. Adieu’. Wat zoû het gezellig zijn.
Overal vroolijkheid, overal muziek, en de tarentella overal gedanst....
Wat zouden ze kunnen maken van die Villa Nazionale, van Napels!
En met een stormigen nacht, als nu? Wel, dan kwam je toch; was je met de anjelier,
dan braveerde je de elementen; was je in je smoking, dan soupeerde je binnen, in de
chique restaurants. Je hadt maar voor het kiezen.... En er moesten ook music-halls
zijn, acrobaten, en mooie cinematografen.... Je liep van het een in het andere, zelfs
op een stormige nacht amuzeerde je je.
Dat was mijn vizioen van de Villa Nazionale, zoo als die kon zijn. Maar ze was
zoo niet. Een somber lang donker park, zonder licht, dat was de Villa. En de wind
woei, en de droppelen vielen, en er was geen music-hall, geen cinematograaf, noch
een chique restaurant, noch een trattoria, waar je zoû kunnen soupeeren met een
anjelier aan je oor gestoken.
Ik voelde mij triestig worden, de droppels vielen kilkoud op mijn neus, en ik
verhaastte mijn tred, dacht er over zoo gauw mogelijk naar bed te gaan.
Een heer kwam mij achter-op.
- Pardon, meneer, vergunt u....?
- Wat blieft u?
- U is vreemdeling?
- Neen, meneer. Ik ben Italiaan.
- Dan toch van het Noorden. Misschien van Turijn. Als u wil zien alles wat er in
Napels, 's nachts, interessant is....
- Meneer, ik wil niets zien, en ik ben op gezelschap niet gesteld.
De meneer had een gebaar, of hij beleedigd was, maar toch niet kwalijk nam.
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- Ik wil u niet derangeeren. Ik dacht alleen u van dienst te zijn.... Ik meende, dat u
een vreemdeling was.... Er zijn interessante dingen in Napels.... Ik ben gids, maar ik
ben te goeder trouw.... Ik ben in connectie met de politie.... Ik kan u mijn papieren
laten zien.... Mijn brevet van de Prefektuur.... U kunt gerust met mij meêgaan.... Met
mij is u veilig voor alles en iedereen.
- Nogmaals, meneer, ik dank u voor uw bereidwilligheid, maar ik ben niet in het
minst van plan te profiteeren van uw aanbiedingen. Ik verzoek u uw eigen weg te
gaan.
Wij waren onder een lantaarn, die flakkerde in den opkomenden storm. Ik stond
stil, uit de hoogte afwachtend, dat hij gaan zoû.
Hij haalde uit zijn zak een papier, met zegels, van de Politie.
- Hier is mijn brevet.... Ziet u: Pasquale Marini... gids;... aanbevolen door den
Prefekt... U kunt gerust met mij meêgaan...
- Ik zie, meneer, maar nogmaals, ik ga naar huis en ik heb u niet noodig, en verlang,
dat u me alleen laat.
Hij had een lachje, bijna van minachting.
- Het is heel jammer, ziet u.... Want u kènt Napels niet....
- Ik ken Napels genoeg.
- U weet niets van Napels af.
- Meent u?
- U kent van Napels wat iedere tourist kent. Wat iedere Engelsche dame ziet, met
haar Baedeker.
- Ik ken Napels. Ik heb Napels gezien met Italiaansche vrienden.
Hij lachte zijn lachje, van minachting.
- Zelfs Italianen kennen niet altijd Napels. Napels is héel bizonder. Ik ben overtuigd,
dat uw vrienden u niet hebben getoond, wàt ik u van nacht zoû kunnen toonen. De
Pompeiaansche orgie...
Ik lachte minachtend als hij.
- Wees niet bang, zeide ik. Ik kèn dat. Ik heb dat gezien. Een heel leelijke komedie,
zonder eenige antieke schoonheid: een vuile troep van leelijke jongens, en een
blèrende geit er bij. En dat moet dan een antieke orgie verbeelden.
Hij lachte, minachtender nog dan ik.
- Ik merk, dat u niets gezien heeft. Wat u gezien heeft, zijn de voorstellingen, die
ze voor vreemdelingen arrangeeren in ieder huis van nachtelijke gastvrijheid. Jawel....
jongens, en dan een geit er bij. De geit vooral is klassiek. Neen, meneer, neemt u me
niet
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kwalijk, maar ik herhaal u: u heeft NIETS, u heeft niets van Napels gezien.
De vent ergerde mij. Pedante vlerk, dacht ik. Wat een toon slaat die aan. Maar ik
hield mij in, en zei:
- Het is mogelijk, maar nogmaals, ik verlang niets te zien. Adieu, meneer.
- Eén woord nog, meneer, riep hij.
En hij fluisterde aan mijn oor:
- Kent u den Santo-Spartaco?
- Wat is dat? vroeg ik, mij ondanks.
Hij lachte, hij lachte schel, met minachting.
- Ziet u wel! U weet niet eens wat het is: de Santo-Spartaco. Het is een kerk.
- Een kerk?
- Ja. En onder die kerk, zijn souterreinen. En daar....
Hij fluisterde mij iets in het oor, half Italiaansch, half Latijn.
- Néen! riep ik. Het is niet waar.
- Het is waar, zeide hij. Het is waar. Van nacht. Gelooft u me. Ik kan er u brengen.
Het is maar éens in de week. Het is geheel volgens wat Suetonius heeft geschreven
van keizer Tiberius. Het is wat u niet ziet noch in Rome, noch in Londen, noch in
Parijs. Dat is alles kinderspel bij wat u ziet, onder den Santo-Spartaco.
- Wat is dat voor een kerk. Ik heb nooit van die kerk gehoord.
- Het is een kleine kerk, achter het Muzeum.
- Santo-Spartaco.... Wat is dat voor een heilige?
- Een Romeinsch proconsul, die zich bekeerde tot het Christendom, en gemarteld
werd.... Onder de kerk....
- Onder de kerk...? vroeg ik, nieuwsgierig mij ondanks.
Hij fluisterde iets....
- Als Suetonius het vertelt? vroeg ik. Vertelt.... nu ja, áangeeft.
- Ja. Uitgewerkt.... zoo als Suetonius het áangeeft.
- Ik geloof u toch niet.
- Het is zoo. Er komen véel antiquiteiten-liefhebbers. Maar gemaskerd.
- Ik geloof u niet. Ik geloof u niet.
- Ga meê, zeide hij.
De storm stak op. In plaats van de Villa Nazionale mijner illuzie
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was een somber park om mij; de regen kletste neêr; de lantaarn flakkerde als een
helsche vlam, en in die flakkering priemden zijn oogen in de mijne.
- Ga meê, herhaalde hij. Het zal u niet berouwen. Ik zeg u nogmaals: ga meê.
- Al die dingen, verdedigde ik mij; vallen altijd tegen. Ik heb die Napolitaansche
tableaux-vivants gezien: Leda met den zwaan, zelfs Europa met den stier: een goed,
tam buffeltje....
Hij lachte luid, minachtend.
- Ga meê.... overtuigde hij, zijn oogen in de mijne. Ik zeg u nogmaals: ga meê. Ik
zweèr u: het ZAL u niet tegen vallen.... Het is een schouwspel vòl verfijning, dat u
interesseeren zal omdat het een nabootsing is van de wellusten der oudheid, maar
niet, als u heeft gezien, grof, leelijk, klein: juist vòl van de vroegere schoonheden,
want zelfs in hun felste orgieën bleven de ouden schóon.... Het ZAL u niet tegen
vallen. Ga meê, zeg ik u. Ga meê.
- Kijk eens, zeide ik. Ik geloof u tòch niet, maar....
Een windvlaag rukte mijn pet bijna af: ik greep er naar. Het was afschuwelijk
weêr. Ik had niets geen slaap. Ik had de keuze tusschen mijn bed, om half tien 's
avonds.... en Santo Spartaco.
- U gaat meê, zeide hij.
Ik haalde mijn schouders op.
- Ik kan wel even met u meêgaan, maar ik ben overtuigd, dat ik, als in alles wat
ik van dat genre gezien heb, niets belangrijks zal vinden....
Wàs ik daarvan overtuigd? Ik weet het niet. Overtuigd was ik vooral, om niet nu
naar bed te gaan, om, een oogenblik, te gaan zien. Ik ben meer overmoedig dan bang.
Ik hebt nooit een revolver, te nerveus voor vuurwapens. Ik heb wel eens 's avonds
een mes in mijn zak, dat mij een vriend in Nice gegeven heeft. Ik heb het nog nooit
gebruikt. Ik had het dien avond niet bij me. Ik denk nooit aan gevaar. Er was in mij
alleen deze gedachte: de vent wil mij afzetten, en interessant zal het wel niet zijn,
maar waarom zoû ik niet even gaan zien. Ik had niet veel geld bij mij. Zelfs geen
horloge....
Op een ander oogenblik was ik misschien door geloopen, had naar het individu
niet geluisterd. Op dit oogenblik had ik het land, géen slaap, verveelde ik mij, was
er in de oogen en stem van den vent iets, dat mij belang deed stellen.... Misschien
was het wèl interessant.... die orgie onder Santo-Spartaco.
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Onder een kerk.... een orgie!
Wij waren opgeloopen, samen, tegen den wind in. Een ellendige carozella stond
daar. Wij wipten er in, de man fluisterde iets.... Ik hoorde NIET ‘Santo-Spartaco’....
Hij gaf misschien den naam van de straat op.
De man sprak niet meer, overtuigde niet meer. Alleen, twee, drie maal, herhaalde
hij:
- Het zàl u niet tegenvallen....
De regen kletste neêr op de kap van het rijtuig. Eén oogenblik dacht ik nog:
- Doe niet dwaas.... Ga niet meê met dien vent.... Ga naar bed.
Ik ging niet naar bed. Ik ging meê. Het rijtuig stond stil, wij stapten uit. Het was
HIJ, die het rijtuig betaalde.
- Ik zal alle uitgaven doen, zeide hij. De entrée.... daar ginds.... is tien francs.... U
geeft mij dat later terug. Met een belooning voor mij, die ik overlaat aan uwe
goedgunstigheid....
En hij herhaalde weêr zijn zelfde:
- Het zàl u niet tegenvallen.
Ik had geen parapluie. Het stortregende nu. Wij stonden voor de poort van een
kleine kerk, een soort kapel, ingebouwd tusschen hooge huizen, in een verlaten wijk.
- Doe niet dwaas.... zei in mij nog eenmaal de stem.
Ik luisterde niet. De vent had getikt tegen de poort van de kapel, tweemaal, en
driemaal, sneller nu.
Een stokoude vrouw, gebogen, mager, honderd jaar, éen rimpel over eén bot,
opende de poort, op een kier.
- ‘Schakel aan schakel’, zei de vent.
- ‘Tot de keten sluit’, antwoordde het oude wijf.
Ik voelde mij verbleeken. Ik herinnerde mij Suetonius. Zoû het toch waar zijn?....
Een antieke orgie, onder Santo-Spartaco....??
De kerel deed mij de poort binnengaan. Het was een kleine, vervallen kapel. Voor
een zwartige Madonna brandde een lichtje. De oude vrouw, den rug in tweeën
gebogen, grinnikte, en hief van den grond een olielampje aan lange, koperen staaf.
Vóor het altaar boog zij kluchtig de knie en grinnikte weêr. Zij was als een aap, in
een rok. Zij had niets menschelijks. Toen spuwde zij, voor het altaar.
Haar grimas was als een schennis. Ik heb veel Heidensch in
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mij, maar de Madonna is mij lief. Ik verafschuwde het oude wijf, omdat zij de
Madonna beleedigde. Waar was ik aangeland? De Madonna, in een kerk in Napels
beleedigd....!
- Hier moeten wij naar beneden gaan, zei de vent. Als u mij maar volgen wil.
Hij toonde mij een smalle trap.
- ‘Ga niet.... keer terug....’ fluisterde in mij de stem.
Ik volgde den vent. Ik daalde de trap af. Het oude wijf, boven, lichtte ons bij, toen
zag ik haar niet meer. De vent had een groote wassen lucifer, die hij stak in de ronde
opening van de luciferdoos, afgestreken. Hij lichtte mij voor.
- Wees voorzichtig, zei hij. De treden zijn heel erg gesleten....
Ik kreeg een gevoel van dwaas te doen, vermengd met een echte nieuwsgierigheid,
naar wat ik zoû zien, naar wat mij zoû geschieden. Wij liepen nu door een nauwen,
glibberigen gang.
- Wij zijn er weldra, zei de vent. Hier is uw masker....
Hij gaf mij een masker, een zwart masker, dat ik voordeed, en maskerde zichzelven.
Hij klopte op een ijzeren poortje, tweemaal, en driemaal na. Het werd dadelijk
geopend. Wij traden in.
Het was een vierkante, ruime kelder, verlicht met een paar in ringen aan den muur
gestoken flambouwen. Enkele gemaskerde mannen zaten aan een tafel en dronken.
Er waren er twee, die mij heeren schenen, en drie anderen, van minderen stand. Maar
alle vijf waren gemaskerd. Zij fluisterden, ik verstond niet wat.
- Het is tijd, verstond ik alleen. De voorstelling kan beginnen....
Een andere deur werd geopend, en de drie mannen slopen weg, de een na den
ander.... Ik wilde volgen, zag om naar den vent. Hij was verdwenen. Maar de twee
heeren naderden mij, en de een zeide hoffelijk:
- Ga zitten, meneer....
- Waarom, meneer? vroeg ik, hoog.
- Omdat wij met u te spreken hebben....
- Met mij? Ik heb niet de eer....
- Wij wel. Laat ons kort zijn. U is in onze macht. Wij weten wie u is. U blijft hier,
in onze macht, tot u een som in onze handen gestort heeft van vijftigduizend franc.
Wij zullen u gelegenheid geven om die som te schrijven.
Ik lachte schril. Ik was razend. Was dat nu een aardigheid, òf....

Groot Nederland. Jaargang 8

145
Of was is waarlijk in de macht der Camorra?? Het leek mij zoo romantiesch! In de
macht der Camorra te zijn! Ik was razend, en toch geïnteresseerd.... Het interesseerde
mij zeer.... Hoe zoû dit afloopen? Vijftigduizend franc!
- Heeren, zeide ik kalm. Ik weet niet of u ernstig zijt. Maar als dit u ernst is, dan
wil ik u wel verzekeren, dat u u schromelijk vergist. En mij niet kent. Ik ben een
arme journalist en geen vijftigduizend francs waard.
- U is niet rijk, zei een van de heer-kerels. Maar u is vijftig duizend francs waard.
U is ook geen journalist. U is een Fransch auteur en getrouwd. Uw vrouw is een
groote, blonde vrouw. Zij is in Rome.... U moet haar schrijven en haar tevens
waarschuwen niet de politie in kennis te brengen met wat u overkwam, daar uw leven
dan in gevaar is.
Ik lachte, mijn schrillen lach, nerveus denkend aan mijn arme vrouw, en riep:
- U vergist u waarlijk, mijn waarde heer. Ik ben wel is waar.... Franschman, maar
een eenvoudig journalist. En ik ben niet gehuwd. Die groote blonde vrouw is een
Russiche prinses, rijk, maar heel gierig. Ik ben.... haar sekretaris, en ze zal noòit voor
me vijftigduizend franc over hebben.
De vent, die mij geleid had, was binnengekomen, en hoorde mij.
- Hij liegt, zei de vent. Hij is auteur, Franschman, getrouwd. Hij is vijftigduizend
franc waard. Niet meer.
Ik wendde mij uit de hoogte tot hem, dat hij er mij had laten inloopen.... Maar,
met de beide anderen fouilleerde hij mij, en zij vonden in mijn zak een portefeuille
met wat papier kleingeld.
Het is vreemd, als ik er nu aan terug denk - maar er was geen emotie in mij dan
belangstelling. Zoo ben ik, nerveus om niets, om een kleinigheid, en heel kalm, als
mij waarlijk iets ernstigs overkomt. Ik voelde mij héel kalm, en geïnteresseerd, en
tevens was ik zeer beslist NIET om de vijftigduizend franc te schrijven, in geen enkel
geval. Me zoo gauw vermoorden, zouden ze wel niet. Vijftigduizend franc
reprezenteert voor mij een half vermogen, of wilt ge liever, reprezenteerde in dit
geval mijn halve ruïne. Daarbij stelde ik mij voor den angst van mijn vrouw, als zij
dien brief zoû ontvangen. Neen, nooit en nimmer, besloot ik, zoû ik schrijven om
het geld.
- Kijk, zei de eene vent, die altijd sprak. Als u niet schrijft
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om dat geld, verdwijnt u. Begrijpt u? U verdwijnt. Want in uw hôtel is uw valies
gepakt en weggenomen, is uw rekening betaald en is gezegd, dat u plotseling moest
vertrekken. Dat is alles zoo gedaan, door een zoodanige persoon, dat er niet achter
te komen is. Begrijpt u? U verdwijnt.... eenvoudig-weg.
- Wel zoo! zei ik heel kalm, mijn oogen in zijn oogen. Verdwijn ik?....
Eenvoudig-weg....
Ik rukte mijn masker af.
- Dit ding is in alle geval niet noodig, zei ik en wierp het neêr, met ingehouden
razernij, want ik wilde kalm blijven. Verder verklaar ik, ging ik door, jullie
uitdrukkelijk... dat je kan doen wat je wilt, maar dat ik niet schrijf om geld, dat ik
ook geen geld heb, en dat jullie je vergissen, dat ik niet getrouwd ben, en journalist
ben, en sekretaris van die Russische dame. Je kan doen wat je wilt.
En ik zette mij neêr aan de tafel, waar nog de glazen stonden en de uitgedronken
fiasco, en speelde met de vingers piano.
- O, zei goedig de andere heer, die nog niet gesproken had; zoo héel gauw
vermoorden we niemand....
- Dat denk ik ook wel, zei ik.
- Maar we kunnen je toch met een fakkel een beetje aan je zolen warmen, als je
misschien natte voeten hebt.
De ellendeling.... Ik zal mij niet flinker voor doen dan ik ben. Het perspectief
gemarteld te worden smeet mij koud water over mijn rug. Mijn beenen, terwijl ik
zat, trilden. Maar dit was maar een oogenblik. Zoo als ik zeg, een kleinigheid maakt
mij nerveus; een hemdsknoopje, dat niet wil, kan mij ergeren voor een halven dag;
een ernstig geval, een plots gevaar wekt in mij anders sluimerende energieën. Ik
vond het belangrijk wat mij overkwam. Er is altijd in mij een kinderlijk naïef
vertrouwen op een goede ster, waaronder ik werd geboren. ‘Je bent net een kind’,
zegt mijn vrouw altijd, een beetje moederlijk en verontschuldigend. Ik ben zoo soms,
net een kind. Na de eerste rilling om de mogelijke verwarming mijner natte zolen,
kòn ik niet aannemen, dat mij iets vreeslijks zoû gebeuren, noch een marteling, noch
een dood....
Er was zelfs die gedachte in mij: hoe kom ik morgen bij tijds op het embarcadère
van de Duitsche mail om mijn zuster af te halen...? ‘Eéns loop je er nog eens in....’,
is weêr een gezegde
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van mijn vrouw, vol van haar geheime angsten. Ditmaal was ik er ingeloopen....
Ja, ik was er ingeloopen.... Hoe liep ik er weêr uit....?
Er scheen op dit oogenblik bitter weinig kans toe. De gemaskerde heeren schenen
lang geen grappemakkers te zijn, en smoesden nu met mijn gids. Toen zeide de een
tot mij:
- Kom meê....
Ik stond op; wat zoû ik doen. Ik ben geen held en geen vuistvechter. Een wapen
had ik niet: zij waren drie, minstens, op dit oogenblik. Ik stond gedwee op, en volgde
hen. Zij brachten mij door een klein deurtje in een soort verwulfsel. De gids had de
vriendelijke gedachte me een olielampje te brengen, zoo een aardige, van het antieke
model, koper tuitje aan een lange staaf. Er was verder een tafel en een stoel. En mijn
aanstaande beul, de ellendeling, die van mijn zolen gesproken had, legde op de tafel
neêr papier en pen.
- Hier is inkt, zeide hij en wees op een koker.
- U is heel vriendelijk, zei ik beleefd, pogende fijne ironie in mijn wat trillerige
stem te leggen.
- U heeft tijd om u te bedenken tot morgen ochtend, zes uur, zei de beul. Als u
dan niet geschreven heeft, zullen we maatregelen nemen.
Ik zeide niets meer.
Er kwam in mij een vreemde leêgte, iets raars, een soort duizeling.... Misschien
was het angst, voor de fakkel.... Maar ook voelde ik, héel duidelijk, de blijdschap,
dat mijn vrouw, in Rome zijnde, mij niet wachtte, en rustig naar bed zoû gaan.... Wel
twijfelde ik, of ik wel mijn zuster morgen van de boot zoû kunnen halen... en stelde
ik belang, romantiesch belang, in het heele geval.
De drie kerels waren op het punt mij te verlaten. Toen fluisterde de een tot den
ander:
- Hem niet alleen laten....
- Waarom niet? vroeg de ander.
- Als hij zich iets doet.... zich van kant maakt, net als de Engelschman.... hebben
we niets....
Ook de gids smoesde er bij.
- Beter hem niet alleen te laten.... smoesde de gids.
- Blijf jij dan, zei de een.
- Ik kàn niet, zei de gids, want....
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En hij legde uit, waarom hij van avond niet bij mij verwijlen kon; ik verstond niet
geheel en al: hij had dringende bezigheid.
- Hij zal zich niet van kant maken, zei de eene vent. De Engelschman was gek van
angst. Hij heeft zich uit angst van kant gemaakt. Dit heerschap is kalm, als of die op
visite is....
Maar de gids drong aan.
- Neen, neen, neen: hem niet alleen laten....
- Laat Manlio dan bij hem, zei de eene vent.
En zij gingen. Het deurtje bleef even open, toen hoorde ik weêr smoezerij, en een
jonge man kwam binnen. Hij was gemaskerd.
- Goeden avond, meneer, zei de jonge man, die dus Manlio heette.
- Goeden avond, zei ik kalm.
Hij spreidde een wijden mantel uit in een hoek, vlijde zich en deed zijn masker
af. En hij keek mij doordringend aan.
Ik zat bij het lampje, aan tafel, zeer beslist NIET te schrijven, hoewel het
fakkelperspectief mij toch steeds vreemd raar leêg duizelig deed voelen.
Men zoû dat kunnen noemen: niet op je gemak.
Steeds staarde Manlio mij aan.
Hij was een knappe, forsche, jonge kerel, bruin, met flonkerende oogen en een
klein snorretje.
Ik keek hem terug aan.
Hij bleef mij aanstaren.
Het was een oogenblik om zóo weinig als een starenden blik maar niet kwalijk te
nemen.
- Waarom kijk je me zoo aan? vroeg ik eindelijk.
Toen glimlachte hij, en liet witte tanden bloot.
- Ik heb u dadelijk herkend, zeide hij. Zoodra ze u de zaal binnenvoerden, waar
ze dronken.
- Mij? vroeg ik. Wie ben ik dan?
- Ik weet niet uw naam, zeide hij; maar ik heb u herkend. U herkent mij niet.
- Ken ik je dan?
- Ja. Ten minste....
- Ten minste wat?
- U heeft me wel eens gezien.
- Wanneer?
- Zes jaren geleden.
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- Het is mogelijk. Waar?
- Bij Pompeï.
- Bij Pompeï? Maar waar? Wanneer? Hoe?
- U herkent me niet meer. Ik was ook maar een jongen, twaalf jaar oud.
- Ben je dan nu maar achttien jaar?
- Ja.
- Ik dacht, dat je vijf-en-twintig was.
- Ik ben zwaar voor mijn leeftijd.
- Maar wanneer heb ik je gezien, als een jongen van twaalf jaar?
- U kwam van Pompeï. U ging naar Napels, met een rijtuig. En op den weg was
ik met mijn moeder, die heel ziek was....
- Manlio!! riep ik uit, hem herkennend. Ben jij de kleine Manlio!?
- Ik ben de kleine Manlio. Ik ben nu de groote Manlio. Weet u wel? Mijn moeder
lag aan den weg. Ze was half dood.... U liet ophouden en steeg uit.... Ik was erg
ongelukkig.... over moeder. Ze was heel arm. We moesten naar Napels. We hebben
haar in het rijtuig getild. U heeft haar naar het hospitaal gereden. En geld gegeven.
Herinnert u zich....
- Natuurlijk, Manlio, herinner ik me dat.... En heb ik jou hier gevonden! Hier?
Ben jij.... bij de Camorra?
- Het is hier niet de Camorra, verdedigde hij zich.
- Wat dan?
- We werken voor onze eigen rekening.
- Wie? Die heeren van zoo even?
- Er is er eén bij van de Camorra....
Hij gaf een explicatie, waar ik niets van begreep en ook niet naar hoorde.
- Schaam je je niet een roover te zijn? vroeg ik.
- Neen, zeide hij. Moeder is gestorven. Ik heb ellende geleden. Ik haat de boel.
Zijn oogen flonkerden. Ik voelde in eens het gevaar, dat er school voor de
maatschappij in het karakter van dezen geboren en getogen bandiet, en het
interesseerde mij. Ik vond hem als een mooi roofdier.
- Pakken ze je nooit? vroeg ik.
- Ik heb een jaar gezeten, voor een por, dien ik gegeven heb.... Ik ben pas vrij.
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- Weet de politie van dit hol, hier onder de kerk?
Hij lachte minachtend, haalde de schouders op.
- De politie.... minachtte hij. Het is ook geen kerk. Het is maar zoo als een kerk
gemaakt.
- Is dit dan niet de Santo-Spartaco?
- Ma ché!
- Worden hier geen ordes vertoond?
- Wèl neen!
- Word ik morgen-ochtend gemarteld?
Hij fronste de brauwen.
- Als u niet schrijft, om het geld....
- Zullen ze me dan vermoorden?
Hij keek mij aan. Zijn oogen flonkerden als sterren.
- Nooit! zei hij. Ze zullen u nooit vermoorden. Ze mogen u niets doen. Maar
schrijf.... om het geld.
- Beste jongen, ik hèb geen vijftigduizend franc. Ik bèn niet getrouwd. Ik ben een
arme vent, die artikels schrijft in couranten. Dat betaalt niet. Je kan er net ziek van
honger van worden. De groote, blonde dame is rijk, maar ik ben niet haar man. Ik
ben haar sekretaris. Ze is gierig. Ze heeft geen cent voor mij over. Ik heb op het
oogenblik niets dan de veertig franc, die ze me ontnomen hebben. Ik heb niets. Ze
hebben zich vergist met mij hier heen te lokken.
- Ze dachten, dat u heel rijk was.
- Dat is onzin.
- U ziet er rijk uit.
- Dat is wel mogelijk. Maar ik heb niets.
- U had mooie ringen aan, vroeger.
- Je ziet, dat ik diè zelfs niet heb, nu.
- Ik zoû toch maar schrijven, zei hij.
- Aan wie? Ik heb geen familie. Geen hond en geen kat.
- Aan de blonde dame.
- Die geeft niets. Geen soldo! Nièts!
- Ik zoû toch maar schrijven, zei hij, ongeloovig.
- Beste Manlio, zei ik. Ik verzeker je hier op mijn woord van eer, dat ik niet zoû
weten wat en aan wie te schrijven, want de Russische prinses laat mij eenvoudig
over aan mijn lot. Neen, als jij een brave jongen was.... liet je me ontvluchten.
Hij glimlachte, en zijn tanden flonkerden. Hij schudde ontkennend.
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- Dat kan ik niet, al zoû ik willen. Want er is geen uitgang. En àls het me zelfs gelukte,
was ik er leelijk bij. Neen, dat gaat niet. Maar ze mogen u niets doen. Ik wil het niet
hebben. Wees niet bang, ze zullen u geen por geven. Ik laat u een oogenblik alleen.
Beloof me, zweèr me, dat u u in dat oogenblik niet van kant maakt; als de
Engelschman heeft gedaan.... Want àls u dat doet.... ben IK er bij.
- Ik beloof het je, zei ik. Ik zal mezelf niets doen. Maar wat wil je doen.
- Ik zal met ze praten, zei hij.
Hij stond op, en verdween.
Ik was alleen.
En nu ik alleen was, in dat hol, bij dat lichtje, was ik zóo bang, als ik nog niet
geweest was. Bang voor den dood, maar vooral bang voor de fakkel en het meest
bang om te VERDWIJNEN.... zoo dat mijn vrouw nóoit meer iets van mij hooren zoû....!!
Ik was vréeslijk bang. Ik had van angst kunnen huilen. Al die kalmte, al dat aplomb
van zoo even waren larie en vernis. Een beetje geestkracht misschien, op een
oogenblik, dat het moèst. Maar in mijn innerste-innerste was ik bàng, als ik niet wist,
dat je bang kon zijn. Ik was tot stervens toe bang.
Hoe lang dat bange oogenblik duurde, weet ik niet. De deur van mijn hol ging
open. Manlio en de twee kerels kwamen binnen. Ik was zóo bang, dat ik hun eerste
woorden niet verstond en hun vroeg, met een heel erg sidderende stem:
- Wat zèg je?
- ....We zeggen, zei de eene vent, die het eerst ook het woord had gevoerd; dat wij,
al noemt u ons misschien bandieten, leden zijn van een genootschap van eer. Wij
hebben onze ideeën van eer. U heeft een onzer geholpen, in vroegere jaren, in treurige
omstandigheden. Hij mag niet ondankbaar zijn. U is vrij.
- En hier, zei de ander, die als beul had willen optreden; is uw portefeuille terug.
Er zijn drie biljetten in van tien lire. Want uw hôtelrekening was juist tien lire....
- Manlio, zei de eerste. Leid meneer naar boven.
Ik stamelde iets van dank.
Manlio, met de antieke lamp aan de koperen staaf, geleidde mij door de verwulfde
zaal, de glibberige trappen op, de kerk door...
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Was het geen kerk? Neen, er was wel de zwartige Madonna, maar....
Ik stond buiten. Het was nacht. Het kletsregende.
- Het valies, zei Manlio; wordt morgen terug gebracht, in uw hôtel.
- Goed, zeide ik suf. Manlio.... mag ik je danken.... voor alles wat je voor me
gedaan hebt.
- Wij zijn quitte, zei Manlio. Maar al zijn we quitte, ik zal u nooìt vergeten. Als u
ooit mij noodig heeft, schrijf dan. Hoor. Aan dit adres:
MANLIO MANLIï
66 Vicolo di S. Brigida.
Kan u het onthouden?
- Ja. Ik kan het onthouden.
- Het zou kunnen zijn, dat ik u van dienst kon zijn. Schrijf dan: Manlio Manliï, 66
Vicolo di S. Brigida.
- Ja, zeide ik doodmoê. Ik zal het onthouden. En Manlio, laat me je dan voor dezen
nacht een souvenir geven. Wat heb je gaarne van me.
- Een ring.
- Ik heb er geen aan. Maar ik zal je een ring zenden, Manlio. Aan je adres....
- Vicolo di S. Brigida.... zei Manlio. Zes-en-zestig. Vergeet u het niet.
Een half uur later lag ik in bed. Ik voelde mij erg raar en dacht er niet aan om te
slapen. Vooral omdat de portier van het hôtel mij, toen ik belde, en om een kamer
vroeg, een bulletin getoond had van het Agentschap der Duitsche Mail, dat de
Prinz-Heinrich dien morgen, om vijf uur, te Napels verwacht werd.
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Carducci.
Door J.J. Salverda de Grave.
I.
Zijn karakter.
Noch de gedichten noch de prozawerken van Giosuè Carducci lichten ons in omtrent
zijn privaat leven en zijn individueel bestaan. Gelukkig hebben wij meer dan één
voortreffelike en uitvoerige biographie; vooral de Memorie della vita di Giosuè
Carducci van G. Chiarini zijn onmisbaar voor de kennis van zijn persoon.
Het is niet twijfelachtig dat de moderne psychologen Carducci onder de
‘gepassioneerden’ zullen rangschikken; hij is een duidelik type van deze groep en
als zodanig een belangrijk voorwerp van zielkundige waarneming. Hem kenmerkt
inderdaad de verbinding van aktiviteit, emotionaliteit en overheersen der ‘sekundaire
funktie’.
Zijn aktiviteit was eenzijdig, maar ontzaglik groot. Uiterlik is een kalmer,
eentoniger leven dan dat van Carducci bijna niet denkbaar. Dat hij buiten Italië zou
hebben gereisd, wordt niet vermeld. Alleen in zijn jonge jaren is hij enige malen van
woonplaats veranderd, doch altijd binnen Toscane, eerst met het ouderlik gezin, later
met eigen vrouw en kinderen, maar van 1860 af, het jaar waarin hij, op
vijf-en-twintig-jarige leeftijd, tot hoogleraar te Bologna werd benoemd, tot aan zijn
dood in 1907, is hij gebleven waar hij was. Zijn levenswijze was uiterst geregeld.
Des morgens liet hij zich op zijn slaapkamer een kop koffie brengen en sloot zich
dadelik daarna in zijn studeervertrek op. Hier werkte hij tot twaalf uur, dejeuneerde
met een kop chokolade of een paar eieren en keerde daarna terug tot zijn werk, tot
twee uur op de dagen dat
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hij kollege had, anders tot vijf of zes uur. Dan bracht hij zijn dageliks bezoek aan de
boekwinkel van zijn uitgever Zanichelli. Om zes uur ging hij aan tafel en had dan
gaarne een vriend te eten, aan wie hij een fijne fles liet proeven; zijn wijnkelder was,
met zijn boeken, zijn enige weelde. Na de maaltijd begaf hij zich naar een koffiehuis,
waar hij een kop koffie dronk in gezelschap van een besloten kring van vrienden en
kennissen; daarna een wandeling, en de avond werd besloten in een of andere
uitspanning buiten de stad of in een restaurant te Bologna. Hier werd samen gelezen
uit een Italiaans of Latijns klassiek schrijver, of wel gepraat over kunst en litteratuur;
zelden over politiek, want die bracht Carducci bijna altijd uit zijn humeur.
Thuisgekomen vond hij iedereen reeds ter ruste; de hoge trap op, de kaars aangestoken
die in het voorvertrek klaar stond, en dan te bed, waar de slaap werd afgewacht onder
het lezen van een der geliefde klassieken. In de loop der jaren zijn in dit programma
wel enige veranderingen gekomen, vooral na 1890, toen hij, als senator van het
koninkrijk, een deel van het jaar te Rome moest vertoeven; maar in hoofdzaak is de
dagverdeling aldus gebleven.
Carducci's aktiviteit was geheel gekoncentreerd op zijn geestesarbeid: hij heeft
hard gewerkt. In de eerste plaats voor zijn kolleges; zo straks zal ik, in een ander
verband, uitvoeriger spreken over zijn werkzaamheid als hoogleraar, en hier alleen
vermelden, als kenmerkende biezonderheid, dat, op de dagen waarop hij kollege had
te geven, niemand, onder geen voorwendsel, hem 's morgens mocht storen. Zijn
dichterwerk was geen ontspanning en zijn behoefte aan uitbreiding van kennis was
onbegrensd, evenals de drang om de vruchten van zijn studie openbaar te maken;
zijn verzamelde werken hebben een indrukwekkende omvang.
Aan de publieke zaak nam hij levendig deel; hij is lid van de gemeenteraad van
Bologna geweest, als senator heeft hij enige politieke redevoeringen gehouden, maar
ook op dit gebied bestond zijn handelen in de allereerste plaats uit schrijven. Geen
ogenblik is het denkbeeld bij hem opgekomen zich zelf onder de vaan van de door
hem zo diep vereerde Garibaldi te scharen; en er is daarin iets wat ons hindert; wij
hebben enige moeite om de gloeiende en van verontwaardiging trillende gedichten
op Mentana, Aspromonte te genieten, bij de gedachte dat, terwijl Carducci schreef,
jonge Italianen hun bloed stortten voor de goede zaak. ‘Woorden,
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woorden’, zijn wij geneigd uit te roepen. Maar vergeten wij niet dat Carducci zelf
gevaar liep zijn plaats te verliezen door de oppositie die hij tegen de regering maakte;
hij is zelfs een tijd lang geschorst, na zijn ode op Mentana, en bij de Hoge Raad van
Onderwijs aangeklaagd onder de beschuldiging van demagogiese en revolutionnaire
gevoelens. Bovendien, ziehier zijn eigen woorden: ‘Te veel verzen heb ik gemaakt,
en te weinig ben ik er tevreden over: ik zou liever willen dat ik mijn tijd beter had
besteed en al die ijdele roem, als het ten minste roem is, van lettergrepen en rijmen
samen te hebben gezet geef ik gaarne op voor de uren van morele verheffing en van
veredeling die aan de goeden de openbaring van een grote ziel, het verhaal van een
sublieme daad verschaft.... Niets is zo estheties schoon als de zelfopoffering van een
mens ter wille van de vrijheid, van het vaderland, van een idee; geen drama schijnt
mij zo ontroerend als de veldslagen van Calatafimi en van Palermo, geen lyriek zó
verheven als de terechtstelling van Giuseppe Andreoli....’
De politieke gebeurtenissen lieten hem geen ogenblik rust; de geleerde die de
gehele dag in de stilte van zijn studeervertrek doorbracht en die in zijn werk geheel
op scheen te gaan, stond geheel onder de invloed van hetgeen er op het staatkundig
toneel voorviel. ‘De gebeurtenissen oefenden een soort van obsessie op zijn ziel uit’,
zegt Chiarini; ‘hij werd als met geweld ontrukt aan de geleerde en kritiese studieën
waarin hij vrede zocht’. Maar als hij door geschriften deelnam aan de strijd, dan deed
omgekeerd het studieleven zijn invloed gelden op de wijze van zijn optreden, in
zover dat geen persoonlike motieven hem leidden, maar alleen beginselen. Er is iets
edels en hoogs in zijn strijden; eigenbelang is bij hem volkomen uitgesloten; als hij
personen aanvalt, dan is dat alleen omdat zij, volgens hem, handelen tegen het belang
van het vaderland of denkbeelden verkondigen die hij verkeerd acht. Dat gevoel van
innige deelneming in het lot van de staat, van de gemeenschap, hoogst merkwaardig
in iemand die zo eenzelvig leefde (in de eerste jaren van zijn verblijf te Bologna ging
hij met niemand van zijn kollega's om) kenmerkt zijn gehele leven, al is na 1870,
toen zijn verwachtingen van een aaneengesloten Italië verwezenlikt waren, in zijn
gedichten de politiek op de achtergrond gedrongen en al is zijn poëzie hoe langer zo
onpersoonliker geworden. Hoezeer hij echter is blijven leven in de
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staatkunde bewijst onder meer zijn houding bij de val van het ministerie Crispi in
1894, toen hij in geschriften de verdediging voor de door hem hoogvereerde staatsman
op zich nam.
Zijn huiselik leven wordt op de achtergrond gedrongen door zijn deelnemen aan
de publieke zaak. Dat in zijn gedichten de naam zijner vrouw geen enkele maal wordt
genoemd, dat wij slechts zeer zelden iets over zijn dochters en zijn zoon vernemen,
bewijst niet dat Carducci niet van hen hield; volgens hem had de poëzie wel iets
beters te doen dan huiselike gebeurtenissen te bezingen. Maar ook in Chiarini's
biografie is slechts één enkele maal sprake van Carducci's vrouw; trouwens, de
hierboven geschetste dagverdeling liet niet veel tijd over voor huiselik verkeer.
Merkwaardiger is dat het gedicht gemaakt voor de bruiloft van zijn dochter, voor
een groot deel bestaat uit herinneringen uit zijn eigen loopbaan: ‘O gij die geboren
zijt toen over mijn woning, als een dwalende vogel, de Hoop vloog en ik minachtend
de deuren van de toekomst dichtsloeg, tans nu ik met vaste voet sta aan het eind van
de weg die ik al strijdende heb moeten afleggen, terwijl rondom mij papegaaien hun
vleierijen krijsen; tans vliegt gij heen, o mijn duif, verlangend uw nest te bouwen
aan gene zijde van de Apennijnen, in de zoete lucht der donkere heuvels. Ga begeleid
door de liefde, door de vreugde, door het reine vertrouwen. De vochtige ogen gericht
op het wegvliedende zeil, zwijgt mijn muze en denkt. Zij denkt aan de dagen toen
gij, een klein meisje, bloemen zocht onder de acacia's en zij u bij de hand voerde,
zoekende naar beelden en vormen, starende in de lucht. Zij denkt aan de dagen toen
rondom uw zachte haren de gloeiende strofen sisten, gericht tegen de oligarchen en
tegen het lage plebs van Italië. En gij groeidet op, ernstige maagd, toen zij
stormenderhand, onvervaard, de heuvels van de kunst opklom en het vaandel van
Garibaldi op de top plantte. Zij staart en denkt. Zal het haar misschien lief zijn met
u de draad der jaren opnieuw te spinnen en opnieuw de geliefkoosde dromen te
dromen bij de reine lach uwer zonen? Of misschien is het beter te strijden totdat het
heilige uur mij roept? Dan, o mijn dochter - want geen Beatrice wacht mij in de
hemel - dan moge, bij de drempel die Homerus de Helleen en Dante de Kristen zijn
overgetrokken, uw zoete blik mij aanzien, uw bekende stem mij vergezellen’. Aan
zijn zoontje - de drie jaar oud gestorven Dante - had hij reeds geleerd een
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vers op te zeggen van zijn gedicht op Satan (‘Salute, o Satana, o ribellione’) en zich
vermaakt met de manier waarop het knaapje dit reciteerde met ‘tutta la sua gran
voce’, zijn handje op de tafel slaande en stampende met de voet. Zo was hij dus,
zelfs in de huiselike kring, steeds vervuld met de gedachte aan zijn werk.
Carducci was hartstochtelik, ‘un uomo di passione, d'impeti, di scatti’, noemt hem
Chiarini. Hij haatte en beminde met vuur; zijn ziel was er een ‘ov' odio e amor mai
non s'addorme’. Zijn aard was somber; de biograaf spreekt van ogen ‘die zelden
glimlachten’, en in een aangrijpende brief die hij aan een vriend schreef bij de dood
van zijn zoontje, zegt hij: ‘Het was mij alsof wij samen moesten gaan, ik om hem
de weg te wijzen, hij om mij op te beuren, en of hij mij zou opvolgen ‘più sicuro e
meno triste di me’. Hij was revolutionnair; von Thaler, in een stuk in de Neue Freie
Presse van 12 Maart 1875, verwijt aan de schrijver van een artikel over Carducci in
de Revue des deux Mondes dat hij in het geheel niet de ‘vulkaniese’ natuur van de
dichter begrijpt. Carducci was eigenlik in voortdurende oppositie. Nog zeer jong,
kreeg hij een afkeer van Manzoni, omdat zijn vader, die een groot vereerder van de
schrijver van De Verloofden was, hem diens werken opdrong. ‘Alle morgens sta ik
op met een onbedwingbare lust om te vechten’, zegt hij ergens, en zeer krachtig
kenschetst hij zijn ‘indole proclive all' opposizione’ in een zijner diepzinnigste studies,
nl. die over Goffredo Mameli; deze jonggestorven dichter vormde met hem een sterk
kontrast; Carducci noemt hem, ‘il San Giovanni della giovine Italia’ wegens zijn
‘vrouwelike natuur’. Hij zelf was de woeste kracht. Van het eerste begin van zijn
optreden af, houdt hij niet op zijn ‘geliefde landgenoten’ harde waarheden te zeggen.
‘Zowel in proza als in poëzie. Afgezien nog van zijn talrijke polemiese geschriften
(die ook tonen dat de denkbeelden van zijn kritici geheel verschilden van de zijne
en dat hij dus, niet alleen als dichter, buiten zijn tijd stond), behoeft men er slechts
aan te herinneren dat hij opkwam tegen liefdadigheidsbazars, lezingen, standbeelden,
processies, huldigingen, vaderlandslievende, letterkundige, wetenschappelike
banketten, alles instellingen die tot onze tijd behoren, om zich te overtuigen dat het
't tegendeel van de waarheid zou zijn hem de vertegenwoordiger te noemen van de
eeuw waarin hij leefde. Ik zou hem eerder de naam geven van de strenge,
meedogenloze
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rechter en censor daarvan’ (Chiarini). En Hillebrand zegt, in de Allgemeine Zeitung
van 1 November 1873: ‘Minachting en spot zijn onze schrijver gemeenzamer en
inspireren hem meer dan geestdrift’.
Trouwens zijn vader had ook revolutionnaire neigingen en had zonder twijfel ook
een emotionele aanleg; hij was ongedurig en dat hij telkens verhuisde stond niet altijd
in verband met zijn politieke overtuigingen. Op overheersing van emotie in zijn
familie wijst ook de zelfmoord van zijn broeder Dante, op een-en-twintig-jarige
leeftijd. Wat de aanleiding daartoe is geweest, weet ik niet; maar het schijnt wel dat
de jonge man de daad niet verrichtte onder de druk van een plotselinge impuls; toen
de vrienden aan Giosuè het treurige nieuws kwamen mededelen, vermoedde deze
het reeds half; hij verwachtte het dus, en blijkbaar hebben de familieleden dit einde
voorzien.
Van zijn vroegste jeugd af kenmerkt hem een grote vastheid van karakter, een
hoog zelfgevoel, dat hem afkerig maakt van alle banden. Zijn haat tegen het
Katholicisme staat zonder twijfel met die zucht tot onafhankelikheid in verband.
Invloed van personen heeft hij zo goed als niet ondergaan. Slechts éénmaal schijnt
dit het geval te zijn geweest; zeker is het dat de ontmoeting met de bekoorlike en
begaafde koningin Margherita zijn bekering tot het koningschap heeft bevorderd;
het is echter mogelik dat deze ontmoeting slechts de aanleiding is geweest tot het
uitspreken, misschien tot het zichzelf bewust worden van een verandering zijner
politieke gevoelens. Zijn eenzijdigheid maakte hem moeielik in de omgang en belette
hem anderen objektief te bestuderen; het is geen toeval dat hij nooit romans of drama's
heeft geschreven; andere karakters dan het zijne kon hij niet begrijpen, laat staan
scheppen. Kenschetsend is, zoals Hillebrand opmerkt, dat hij Heine's natuur in het
geheel niet heeft doorzien; ‘hij geloofde aan Heine's apostolaat, de “Judebub” kon
hij niet doorgronden’.
Zijn zelfgevoel was van een te hoge soort dan dat het kon ontaarden in gewone
ijdelheid; de ridderorde van het Kruis van Savoye heeft hij geweigerd. Maar hij was
zeer gevoelig voor lof en blaam. Ik noemde daar de bekende episode van Carducci's
audiëntie bij koningin Margherita; hij had vernomen dat de vorstin zijn Odi barbare,
die toen heftig werden aangevallen, bewonderde: ‘Na alles wat men over mij en mijn
werk had gezegd en geschreven,
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behaagden die loftuitingen en die attenties - de Koningin had de wens te kennen
gegeven hem te ontmoeten - mij biezonder. Leer toch eindelik eens, canaille, u wat
fatsoenliker te gedragen, want u iets te doen begrijpen, is onmogelik. Ik ben overtuigd
dat de Koningin werkelik van de Odi barbare heel wat meer heeft begrepen dan veel
dichters en kritici. Zij is de dochter van een Saksiese vrouw en is gewoon Duitse
poëzie te lezen. Als onze dichters van visserliedjes eens wisten hoe ik schrijf dat
kennis van het Duits een middel is om mijn oden te leren lezen’. En hoezeer
afkeurende kritiek hem buiten zichzelf bracht, bewijzen zijn heftig antwoord naar
aanleiding van Ça ira en de Polemiche Sataniche. Maar hierop moet de nadruk vallen:
zijn gevoeligheid over het oordeel van anderen had niets persoonliks; niet zichzelf
als individu, maar als de vertegenwoordiger van denkbeelden waaraan hij hechtte,
waarin hij geheel opging, verdedigde hij.
Aan de uitingen van zijn verstand zullen de volgende paragrafen gewijd zijn, maar
nu reeds kan worden gekonstateerd dat hij, ook op intellektueel gebied, geen
schakeringen kende; zijn meningen waren beslist en de kring zijner denkbeelden
beperkt. Zowel in de staatkunde als in de godsdienst en in de letterkunde heeft hij,
gedurende zijn gehele leven, slechts zeer enkele, steeds dezelfde, denkbeelden
verdedigd en in zijn werken telkens gevarieerd. Op één punt schijnt Carducci van
andere ‘gepassioneerden’ te verschillen, nl. in zijn voorliefde voor boekenstudie; hij
hield van boeken en zijn gehele leven heeft hij tussen boeken doorgebracht, in die
ideële wereld, waarin de geruchten van buiten binnendrongen en onrust brachten,
maar die toch door een muur was en bleef afgesloten.
In de bundels Poëzie en Proza, bij Carducci's trouwe uitgever Zanichelli gedrukt,
komen enige portretten van de dichter voor, op verschillende leeftijden. Donkere
vurige ogen, blakende van strijdlust, overmoedig, overschaduwd door dikke
wenkbrauwen: de lip van de brede mond aan de hoeken enigszins afhangende, wijde
neusvleugels, de dichte haren met hoge welving naar achteren gestreken, het hoofd
op zijde gebogen in uitdagende houding, zó is zijn beeltenis op 22-jarige leeftijd, zó
en niet anders kon de gelaatsuitdrukking zijn van de jonge man die in zijn Juvenilia
optrad met zelfbewustheid en onverholen minachting voor wat hij om zich heen zag.
Zeven-en-veertig jaar later. Het pikzwarte haar,
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nu grijs geworden, is vol gebleven, in dezelfde wanorde weggeduwd, het mooie
voorhoofd vrijlatende; de ogen zien u aan met dezelfde duistere uitdrukking en de
mondlijn is dezelfde gebleven, al is hij voor een deel verborgen onder de grijze snor.
Wat wij op de fotografie uit zijn jeugd niet zagen, dat is de tegenstelling tussen de
fiere kop en het korte lichaam, zwaar geworden met de jaren. Het is alsof zijn uiterlike
verschijning reeds te kennen gaf dat alle aktiviteit in het hoofd, in de ziel, niet in het
lichaam stak; de uitdrukking van het gelaat is één en al passie en intelligentie; de
ogen zien u aan met scherpte, maar tevens met een edele oprechtheid. En onder die
portretten is het alsof men de prachtige woorden leest die hij bij zijn jubileum als
hoogleraar sprak tot de studenten: ‘Ik heb steeds mijzelf willen dwingen en u brengen
tot deze opvatting: in het leven altijd, op zij schuivende de oude gewoonten van een
bedorven maatschappij, het wezen boven de schijn te plaatsen, de plicht boven het
genoegen; in de kunst hoog te zien, te streven naar eenvoud, eerder dan naar
gekunsteldheid, naar kracht eerder dan naar pracht, naar waarheid en rechtvaardigheid
eerder dan naar roem’.

II.
Zijn gedichten.
Wenden wij ons tot Carducci's werk.
Er is ontzaglik veel over hem geschreven, niet slechts nadat hij is overleden, maar
lang daarvóór; zijn gedichten zijn uitgegeven met kommentaren, een bloemlezing is
voor de scholen samengesteld, ontelbare tijdschrift-artikelen behandelen onderdelen
van zijn omvangrijke werkzaamheid. Maar bijna al deze studies zijn eenzijdig; zij
laten van zijn werk slechts die éne kant zien waarmede hij zich aan het grote publiek
vertoonde, gedichten, redevoeringen, politieke geschriften, enkele letterkundige
kritieken; doch van het wetenschappelik werk van Carducci is bij verreweg de meesten
geen sprake, of slechts terloops, zo met één enkele zin. Ik ken, behalve een paar korte
aankondigingen in de Romania, slechts een tweetal bladzijden in de uitnemende
inleiding van Prof. A. Franzoni op zijn kommentaar van enkele oden, het artikel door
Prof. Parodi gewijd aan ‘G. Carducci erudito e critico’ in het
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rouwnummer van Il Marzocco (14 Februarie 1907) en de inleiding van Chiarini op
de tweede uitgave van de Odi barbare.
Toch wordt alleen door de vereniging van deze zo gans verschillende uitingen van
Carducci's geest het beeld dat men zich van hem maakt gelijkend. Dat in één persoon
streng wetenschappelike zin samentreft met de drang om hartstochtelike gevoelens
in verzen te uiten, is, dunkt mij, in de hoogste mate kenschetsend. Ik wil trachten
verband te brengen tussen Carducci's dichten en studeren, maar reeds a priori kan
men konstateren dat zulk een kombinatie in de karaktergroep der gepassioneerden
niet ongewoon is. Prof. Heymans wijst, in zijn kollege over speciale psychologie,
op het feit dat onder de gepassioneerden veel dichterlike filosofen of filosofiese
dichters voorkomen en telt onder hen Michelet, Carlyle1), Nietzsche; ook Dante zou
men hier kunnen noemen, maar op de grote verwantschap tussen hem en Carducci
zal ik zo straks de nadruk leggen. De emotionaliteit brengt hen tot de poëzie, de
sterke sekundaire funktie tot de wetenschap.
Er is iets zeer treffends in die kombinatie: hoe ver staan niet de, onder de indruk
der gebeurtenissen van het nationale en het persoonlike leven, gedichte verzen, van
het geduldige, langzame werk van de geleerde. Hier, hartstochtelike uitingen van
haat en verontwaardiging, van gevoelens, te subjektief dan dat zelfs een ogenblik de
gedachte ze aan de werkelikheid te toetsen zou kunnen opkomen; daar, geen bewering
die niet door bewijzen is gestaafd, een zoeken naar de zuivere, objektieve waarheid.
Men zou zo zeggen dat de gewoonte om de grond der dingen te onderzoeken,
wantrouwend moest maken tegen de indruk van het ogenblik. Maar zó sterk was de
emotie dat zij een uitweg zocht; in de jaren 1866-67 was de poëzie voor Carducci
een derivatief. ‘Ik zou mij zo gaarne uitsluitend willen verdiepen in mijn studie, maar
mijn ziel weigert dat. Van tijd tot tijd geef ik mij lucht door het maken van sonnetten’.
Het gedicht van de vrije gedachte, Aan Satan, dat zulk een opschudding te weeg
bracht, is in één nacht geschreven. De verzen op de zoon van Napoleon III zijn
gemaakt tussen twee eksamens, onmiddellik na het lezen in de koerant van de dood
van de keizerszoon. Als Carducci over hetzelfde

1) Het is de vermelding waard dat de bundel gedichten Ca ira, waarin Carducci de Franse
Terreur verdedigde, geschreven is onder de indruk van de lektuur van Carlyle's French
Revolution. Vgl. p. 13.
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onderwerp handelt in verzen en in proza, dan is er wel geen tegenspraak, maar toch
is het alsof twee verschillende mannen aan het woord zijn. Nemen wij bijvoorbeeld
zijn uitingen op het gebied van de godsdienst. Vergelijk met de heftige uitvallen
tegen het Kristendom en de Kerk - alleen Kristus zelf vindt bij hem genade - o.a. in
Aan Satan, in Aan de bronnen van de Clitumnus, deze passage uit zijn bekende
verhandeling Over de evolutie van de Italiaanse letterkunde: ‘En toch, ik zal niet
ontkennen dat die denkbeelden en die voorstellingen nodig waren in de historie om
eens voor altijd het lage materialisme van het Keizerrijk neer te slaan en de Trimalcio's
van de Romeinse aristokratie er onder te krijgen; zij waren nodig om de woeste
barbaren te temmen en de blinde en trotse kracht van Attila, van Clovis te knotten;
bij zoveel vlees en zoveel bloed was een weinig abstinentie noodzakelik’. Zo ziet de
wetenschappelike man iets waarvoor de dichter de ogen sluit: deze herinnert zich
slechts dat het Kristendom de vrije gedachte onderdrukt heeft en hij roept: ‘Weg met
de wijkwast, o priester, en met uw gezang; Satan is heer, Satan, de opstandeling,
heeft de bliksem in Jupiters hand doen koud worden; Satan is het rijke leven, in de
volheid van zijn openbaring; slechts voor een tijd is hij verbannen geweest door de
woede der Nazareners’. Voor Carducci kon, naast de kritiese schifting van wat hij
in het Kristendom slecht en prijzenswaard vond, de veroordeling ‘sans phrases’
blijven bestaan. Eens dat hij in de trein zat tegenover enige officieren die hem niet
kenden en die afgaven op De Amicis, hoorde hij een hunner, ter staving van zijn
ongunstige mening, zeggen: ‘Ik houd het met Carducci, die Amicis aan de kaak heeft
gesteld’. Carducci mengde zich in het gesprek en zeide: ‘Maar Carducci heeft dat in
een satire gezegd, die niet letterlik moet worden opgevat’. Hij gaf er zich dus heel
goed rekenschap van dat de dichter, in zijn emotie, dingen schreef die de denker zou
afkeuren; maar voor de inspiratie bezweek hij; het dichten welde hem in de ware zin
uit het hart; ‘niet ik zoek de poëzie, maar ik sta toe dat de poëzie mij zoekt’. In Rome
komende, werd hij bestormd door een ‘tumulto di sentimenti e d'idee’ die alleen in
verzen konden worden geuit, ongeschikt waren om tot een verstandelik geheel te
worden bijeengezet.
Toen hij, aan het begin van zijn loopbaan, op het kleine gym-
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nasium van S. Miniato, in de buurt van Florence, aan zijn twee enige leerlingen les
moest geven, liet hij hun, zoals hij zelf verhaalt, zoveel mogelik Virgilius en Horatius,
Tacitus en Dante vertalen, en wierp de Inni Sacri van Manzoni het raam uit. Toen
wist hij dus reeds wat hem te doen stond; hij had de eerste stap gezet op de weg die
hij niet meer zou verlaten. Weg met de romantiek, leve het klassicisme! Zoals dat
met alle strijdleuzen het geval is, is deze wat vaag. De naam ‘romantiek’ doet ons
denken aan het rode vest van Théophile Gautier bij de opvoering van Hernani, aan
Quasimodo, aan alle buitensporigheden van versmaat en van verbeelding waarmede
de generatie van 1830 haar voorgangster trachtte te hinderen. In Italië was de
romantiek eigenlik iets geheel anders1); Manzoni, een harer hoofdmannen, was de
bezadigdheid zelf. Berchet, die in 1816 het manifest der nieuwe school opstelde,
spoort de dichters aan zichzelf te zijn, hun eigen tijd te schilderen, de natuur, niet de
navolgers van de natuur, te kopiëren; Manzoni, die deze stellingen toepaste, ried de
schrijvers de regel van de drie eenheden te laten varen, nationale drama's te schrijven,
zoals Schiller had gedaan, en historiese romans, in het genre van Walter Scott. En
stelt men daartegenover het klassicisme dat Carducci van het begin af heeft verdedigd,
dan is men verbaasd te konstateren dat hij als zijn modellen beschouwt Dante,
Petrarca, Boccaccio, Foscolo, Leopardi. Laten wij ook tans Dante voor een ogenblik
ter zijde. Maar Petrarca? Wèl humanist en vurig bewonderaar der antieken, doch als
dichter navolger van Provencaalse, niet van Latijnse schrijvers. Boccaccio? De
inspiratie zijner Italiaanse werken heeft niets klassieks. Foscolo en Leopardi mogen
door de strenge vorm hunner gedichten de invloed der oude beschaving van Rome
verraden, wat is er speciaal Grieks of Latijns in de hartstochtelike kreten van de een,
de schrijver van Jacopo Ortis, in de wanhoopsverzen van de ander? Doch ziehier
wat Carducci met die naam van klassicisme bedoelt: ‘Klassieken zijn zij die het werk
der klassieken van vroeger hebben voortgezet, die getrouw zijn gebleven aan de
nationale traditie en aan de taak welke, door de loop der gebeurtenissen, aan de
Italiaanse letterkunde is toegewezen. Die taak heeft hierin bestaan dat zij aan Europa
de klassieke schoonheid heeft geopenbaard, dat1)

1) Zie o.a. een artikel van Jeanroy, La Satire littéraire dans les poésies de Carducci, in Revue
des Pyrénées, 1908.
1) Zie o.a. een artikel van Jeanroy, La Satire littéraire dans les poésies de Carducci, in Revue
des Pyrénées, 1908.

Groot Nederland. Jaargang 8

164
zij hen die door het Kristendom waren neergedrukt weer heeft opgericht, dat zij aan
de menselike geest het bewustzijn van zijn kracht en van zijn waardigheid heeft
teruggegeven. Italië is steeds klassiek en heidens geweest. Uit het heidendom te doen
herleven al wat er groot in was, naar het heidendom te vervormen alles wat uit de
Kristelike Middeleeuwen kon of moest worden bewaard, dat is de rol geweest in de
wetenschap van Macchiavelli, Galilei, Bruno, in de beeldende kunst van Rafaël,
Vinci, Titiaan, Michel-Angelo; in de dichtkunst van Petrarca, Poliziano, Ariosto.
Dat zijn de hoogste klassieken, de echte, omdat zij in de moderne wereld het werk
van het oude Rome hebben doen herleven, waarvan Italië de voortzetster is. Maar,
gedurende eeuwen van onderdrukking, heeft zij opgehouden de fakkel te dragen;
haar gedachten zijn door theologen aan boeien gelegd, haar kunst is verbasterd; eerst
aan het eind van de XVIIIe eeuw waakt zij op uit deze slaap. Foscolo, Leopardi kleden
in een eurythmiese Griekse vorm vol gratie en vol van de adel en kracht der Latijnen,
de denkbeelden en hartstochten van hun tijd. Daardoor zetten zij het werk van de
XIVe en XVe eeuw voort; zij zijn de moderne klassieken die elk Italiaans schrijver
tot model moet nemen’. Maar de koninklike weg is verlaten door de romantici; het
klassicisme is de vruchtbrengende zon, de romantiek is de maan die er behagen in
schept ruïnen en rouw te verlichten, die geen vruchten en bloemen doet rijpen; op
de kerkhoven schijnt zij over beenderen en schedels. ‘Ik haat uw dom gezicht en uw
gesteven rok, o onvruchtbare en wulpse non’. En aldus stelt hij tegenover elkander
‘de klassieke kunst waarvan de kenmerken zijn verstandigheid, maathouden, in
tegenstelling tot de vormloze en maatloze buitensporigheden waartoe de
Middeleeuwse voorstellingen vervallen’. Aldus opgevat, kan men inderdaad het
‘klassicisme’ beschouwen als de lijn die veel hoge toppen van het Italiaanse
letterkundige land verbindt. Maar waarom wèl de grillige Ariosto in de groep
opgenomen en niet Manzoni, wiens werk eerder aan Racine dan aan Shakespeare
doet denken? Zijn verwijten tegen de romantiek zijn onverdiend; onwaar, wazig
noemt hij haar, volgens hem heeft zij de idee verduisterd en een vrouwelik element
gebracht in de letterkunde, in de plaats van krachtige passie; grillige beelden, vruchten
van een overspannen fantazie, overdadige beschrijvingen, pretentieuze
breedsprakigheid, in stede van mannelike eenvoud, van een verbeelding die vaste
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vormen zoekt; zoetvloeiendheid in plaats van kracht. Dit alles komt ons, op zijn
minst genomen, overdreven voor, en wij zouden tevergeefs zoeken te verklaren hoe
Carducci zó kon doordraven, als wij ons niet rekenschap gaven dat zijn oordeel
eigenlik wordt. beheerst door zijn afkeer van het mysticisme en van het
neokatholicisme der eerste romantici: zijn strijd is niet uitsluitend letterkundig. Hij
is te hartstochtelik dan dat hij de poëzie zou kunnen bewonderen van iemand wiens
godsdienstige overtuiging hij afkeurde, en, niet te vergeten, die niet met dezelfde
hartstocht en op dezelfde manier als hij, Italië wilde verheffen; hij heeft het noch aan
Manzoni noch aan Silvio Pellico kunnen vergeven dat zij zich zo vroeg aan de politiek
hebben onttrokken, en heeft vergeten dat de kring der romantici een brandpunt van
liberalisme is geweest, van verzet tegen de Oostenrijkse heerschappij. Trouwens,
Carducci's houding tegenover Manzoni is met de jaren gewijzigd. En eindelik, om
zijn woede tegen de romantiek te verklaren, dienen wij erop te wijzen dat, tussen
1850 en 1860, deze in een periode van verval verkeerde; hymnen, balladen, nagevolgd
van Manzoni en Grossi door dichters van de tweede rang, ziedaar wat Carducci bij
zijn optreden vond, ziedaar waartegen hij in zijn jonge jaren is te velde getrokken.
Wij hebben het punt van uitgang aangewezen; volgen wij de dichter op de weg
van zijn evolutie. Die weg, ik zeide het reeds, ging recht vooruit. Carducci is aan
zijn letterkundige beginselen getrouw gebleven; de ontwikkeling van zijn talent is
een altijd dichter naderen tot de modellen van de Oudheid. Tegelijk neemt de sereniteit
der gemoedstemming van de dichter steeds toe. Dus een evolutie van de inhoud zijner
zangen, en daarnaast een wijziging van de vormen waarin hij zijn gedachten kleedde.
Carducci's eerste bundels bevatten veel satire, vooral politieke. De Giambi ed Epodi
herinneren aan de Châtiments van Victor Hugo. De toon, ietwat gezwollen en retories,
is die van de Canzone All' Italia van Leopardi; de gedachtekring strekt zich buiten
Italië's grenzen niet uit, en waar de dichter zich een enkele maal daarbuiten waagt,
bijv. bij zijn verheerliking van de Franse revolutie, vooral van de Jacobijnen, hebben
wij te doen met een geïdealiseerde, of liever gepoëtiseerde geschiedenis, in het genre
van Michelet en
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Carlyle. Carducci wordt bijna alleen geïnspireerd door Italiaanse gebeurtenissen; hij
verheerlikt het verleden uit haat tegen het tegenwoordige, en steeds legt hij de nadruk
op wat hem afkeurenswaardig voorkomt in zijn vaderland. Hij vindt, om de fouten
van de politici te geselen, woorden, beelden van overweldigende kracht; ‘mijn muze
heeft geen balsem voor stinkende wonden’. Hij sleept ons mede, wij gevoelen dat
niet kleine persoonlike motieven hem doen spreken en wij hebben ontzag voor zó
hartstochtelik gevoelen en zeggen. Niet het minst omdat de vorm der verzen volmaakt
is en het meesterschap over de taal, van het eerste begin af, onovertroffen. Treffend
is de tegenstelling tussen de woeste passie die uit de gedichten spreekt en de klassiek
rustige vorm. Daarbij een prachtige gave om met één trek een persoon ons voor de
geest te toveren; hij herinnert door dit plasties talent aan Dante, die ook met enkele
forse hamerslagen uit een marmerblok figuren wist te houwen die wij nooit meer
kunnen vergeten, die wij altijd vóór ons zullen zien in de houding waarin de dichter
hen aan ons voorstelt. Naast de politieke, de letterkundige satire. Het trotse: ‘Voort,
mijn strijdros, mijn ros van het lied’ is een aanklacht tegen de laffe romantici; zijn
eigen woeste, ontembare klepper ziet met minachting naar het met lintjes gesierde
oude luxepaard dat in een tuin met netgeharkte paadjes rondhuppelt. Zelfs later, als
met de jaren de onstuimigheid bedaart, vindt men van die uitvallen daar waar men
ze allerminst zou verwachten. Wij haalden reeds een voorbeeld hiervan aan in het
gedicht op de bruiloft van zijn dochter; kenmerkend is ook, in de Rime nuove, het
gedicht gewijd aan herinneringen uit zijn jeugd, getiteld Davanti San Guido. De
dichter staat vóór de kerk in zijn geboortedorp Bolgheri, en de cypressen lispelen
hem toe: ‘Waarom blijft gij niet? Waarom vlucht gij zo snel weder heen? - Laat mij
gaan, mijn cypressen, mij is het niet meer gegeven bij u te wonen. Als gij eens wist!
Nu, ik zal het u maar zeggen, ik ben een beroemdheid geworden. En ik kan Grieks
en Latijn lezen, en ik doe niets dan schrijven. - En de cypressen antwoordden: We
weten het wel: ge zijt een arm mens. - En het was alsof ik mijn grootmoeder Lucia
weerzag, in wier mond de Toskaanse taal, die zo lelik is bij de Manzoniaanse piassen,
zo zoet klonk....’ Men ziet, de tedere stemming waarin de dichter gebracht werd door
de herinneringen aan zijn jeugd, belette niet die nijdige op-
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merking van de letterkundige kritikus. Een weke stemming! Zij is zeer zeldzaam bij
Carducci; men kan de plaatsen tellen. Wij treffen ze aan in de beroemde Idillio
maremmiano, die om verschillende redenen belangrijk is. En wel vooreerst hierom
dat het een der zeer weinige gedichten is waarin een vrouw wordt bezongen.
‘In de rode stralen van de Aprilzon die mijn kamer overstromen, lacht gij nog
plotseling tot mijn hart, o blonde Maria; en dat hart dat u vergat, rust, na zoveel uren
van nutteloos bemoeien, uit in u, o mijn eerste liefde, o dageraad van de zoete liefde.
Waar zijt gij? Zeker zijt gij niet ongehuwd en zuchtende heengegaan; zeker herbergt
u nog uw geboortedorp als vrolike vrouw en moeder; want de stoute welving uwer
heupen en uw boezem die zich door geen banden liet terugdringen beloofden te veel
genot aan de begeerte van uw echtgenoot. Zeker hangen aan uw schoot krachtige
zoons, en dan weder, stoutmoedig, een blik van u zoekende, springen zij samen op
het nog niet getemde paard. Wat waart gij schoon, o meisje, als gij tussen de golving
der lange voren uitkwaamt, in uw hand een bloem, hoog en lachend, en als, onder
de levendige wenkbrauwen, het grote, diepe, blauwe oog zich opende, bliksemend
van wild vuur. Gelijk de reine korenbloem tussen het blonde goud der aren, bloeide
uw blauw oog tussen het blonde haar; en vóór en om u heen vlamde de volle zomer;
tussen de groene takken van de granaatboom lachte de zon, in zijn rode schijn. Gingt
gij voorbij, dan opende de pauw als voor zijn godin de geoogde staart en riep u een
krassende schreeuw toe. O hoe koud was daarna mijn leven, hoe donker en hoe treurig
is het voorbijgegaan! Het ware beter geweest u te huwen, blonde Maria! Het ware
beter geweest de buffel te weiden door het sombere bosje naar de vlakte, de buffel
die springt door de heide en stilstaat en staart, dan zich in het zweet te werken voor
een klein versje. Tans knaagt de worm der gedachte, koud, onophoudelik aan mijn
hersens, waardoor ik klagende akelige dingen schrijf en droevige zeg.... Hoeveel
hoger glorie, aan de luisterende kinderen te vertellen van zijn stoute daden en zijn
jachten en gevaren en met de vinger de diepe wonde te peilen van het op de rug
liggende everzwijn, dan met slappe rijmpjes de lafaards van Italië en Trissotin achterna
te zetten’.
Erotiese poëzie zal men bij Carducci te vergeefs zoeken; evenals
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vele ‘gepassioneerden’ is hij niet zinnelik aangelegd. In het, helaas door de vertaling
onkenbaar geworden, heerlike gedicht is de blonde Maria hem een ogenblik vóór de
geest gekomen, in de pracht van haar bloeiende jeugd, maar de dichter verlustigt
zich niet in het terugdenken aan die schoonheid; de mogelikheid haar te bezitten
zonder haar man te zijn, komt zelfs niet bij hem op. En eigenlik is Maria voor hem
niet anders dan het symbool van het landleven, zonder zorg en zonder roem. Carducci
was zich bewust van zijn afkeer van het sensuele. Negentien jaar oud schreef hij dat
hij het verschrikkelik zou vinden liefdesgedichten te maken, terwijl zijn vaderland
in boeien zat, en zijn gehele werk wordt gekenmerkt door een diepe morele ernst.
Hij zegt nog: ‘Wat de liefde aangaat, ik geloof dat de jongste poëzie misbruik daarvan
is gaan maken, en ik ben er ver van af gewicht te hechten aan die erotiese
ontboezemingen en dat koketteren met het ‘ik’ waaraan de tegenwoordige dichters
zich te goed doen. In 's hemels naam, laten wij Sapho voor hetgeen zij is, en laten
we geen wonder roepen over al de viezigheden van Catullus, laten we erkennen dat
de Lieder van Heine wat al te veel minnedichten bevatten; over de Franse Parnassiens
spreek ik zelfs niet. Eigenlik acht ik liefdespoëzie alleen gerechtigd wanneer zij de
individuele indruk omzet in een algemeen menselike voorstelling; haast zou ik zeggen
dat ik haar alleen als allegorie kan rechtvaardigen. Dat een verzemaker over Jantje
of Pietje zó of zó denkt, dat hij haar dit of dat wenst te doen, of dat hij zou wensen
dat zij met hem dat of dit zou willen doen, is iets wat voor hem op dat ogenblik zeer
belangrijk is, wat haar waarschijnlik minder zal interesseren en wat mij absoluut
koud laat’.
Hetgeen Carducci hier uitsprak met betrekking tot de liefde, kan toegepast worden
op al de uitingen van zijn persoonlik zieleleven. Als hij zijn ‘ik’ op de voorgrond
plaatst, dan is dat alleen om zijn denkbeelden en gevoelens mede te delen ten opzichte
van algemeen menselike idealen: vaderlandsliefde, zelfopoffering, vrijheid, recht.
‘Mijn lezers zullen mij toegeven dat ik niet strijd om te tonen dat ik mooi, goed en
dapper ben; ik strijd voor een hoog, ernstig en zedelik idee dat ik mij vorm van de
kunst’. Ook zijn natuurbeschrijvingen hebben iets niet-intiems. Als wij denken aan
de poëzie van Carducci, dan zien wij vóór ons een landschap verlicht door de zon;
de schaduw is er alleen om ons
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tegen de felle zonnestralen te beschermen: het is niet een plaats van dromen, zich
vergeten, opgaan in vage aspiraties. De natuur die Carducci schildert is een hymne
aan de liefde - aan een hogere, symboliese liefde - en aan het leven. De doden van
de Certosa zeggen: ‘Hier beneden is alles koud; wij zijn alleen; gij, hebt lief in de
zonnewarmte; laat de eeuwige liefde schijnen op het leven dat voorbijgaat’.
Die vreugde, dat zwelgen in het leven, die verheerliking van de kracht, die
afwezigheid van alle psychies en fysies raffinement, heeft men genoemd het
paganisme van Carducci. Er is een tijd gekomen dat het onverdeeld is gaan heersen
in zijn werken: ‘Gedichten als de Giambi ed Epodi zijn op hun plaats in een bepaald
tijdperk, gedurende een korte periode van het leven, waarin de kunstenaar gevoelt
en weergeeft een voorbijvliedend histories moment dat hem antipathiek of sympathiek
is; als hij, na dit ogenblik, daarmede doorging, zou hij een navolger en karikaturist
van zichzelf worden’. Van af de Rime nuove is hij uitsluitend de moderne klassikus
geweest, die in de Odi barbare het hoogtepunt van zijn ontwikkeling heeft bereikt,
en die tans onze aandacht vraagt. Het pseudo-klassicisme der Juvenilia maakt plaats,
eerst voor een directe navolging der oude schrijvers wat de inhoud betreft: de
Primavere elleniche zijn, niet alleen in inspiratie, maar ook in konceptie en in
biezonderheden een kopie van de Oudheid. Nergens heeft Carducci zulk een misbruik
gemaakt van mythologiese en letterkundige herinneringen van zijn lektuur der Ouden.
Hij doet denken aan Leconte de Lisle, maar in het grove; het klassicisme ligt er dik
op. Dit is echter slechts voorbijgaand. In de Odi barbare, waarvan de vorm zeer dicht
is gebracht tot de oude metriek, is de verbinding van de Oudheid met zijn poëzie
inniger.
Klassiek, ik zeide het, zijn de Odi barbare vooral door de versbouw. Carducci heeft
altijd grote zorg besteed aan de vorm, en steeds heeft hij er naar gestreefd aan zijn
verzen een klassieke tint te geven. Zijn zinsbouw is soms meer Latijns dan Italiaans.
Maar in de versifikatie was hij, tot de Odi barbare, getrouw gebleven aan de traditie
der Italiaanse poëzie. Dit werd anders; hij zocht een nieuwe vorm voor begrippen
die nieuw waren in de Italiaanse lyriek, en die vorm noemde hij ‘barbaars’, ‘omdat
de
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Grieken en de Romeinen hem zó zouden hebben geheten’. Ziehier waarin zijn systeem
aan de ene kant geleek op de antieke versbouw, anderdeels daarvan verschilde.
Men weet dat de elementen van het klassieke vers waren: de kwantiteit der syllaben,
het doen uitkomen van een der lettergrepen van een versdeel (voet) en de cesuur.
Het rythmus ontstond door de opvolging der versakcenten (ictus), en het was de
kwantiteit die de plaats daarvan bepaalde. Daar in de moderne talen
kwantiteits-verschillen tussen de lettergrepen wèl bestaan, maar niet meer zulk een
absolute waarde hebben als in de oude - zij houden tans vaak verband met de zin,
zij zijn niet dezelfde in alle dialekten, enz. - is tegenwoordig de verbinding tussen
kwantiteit en versbouw veel losser; de dichters houden rekening met de lengte der
syllaben, maar niet volgens vaste regels; zij laten zich daarbij meer leiden door hun
gehoor. Zelfs is het ons moeielik ons precies voor te stellen hoe een Latijns vers moet
hebben geklonken; de ictus viel niet altijd samen met het woordakcent; zo kon bijv.
p e d e m , dat op de eerste syllabe het akcent heeft, de versictus op de tweede hebben;
wij, die het verschil tussen woordakcent en versictus niet meer kunnen nadoen,
drukken beide op dezelfde manier uit als wij Latijnse verzen lezen, nl. door meerdere
nadruk; wanneer nu p e d e m in een vers de ictus op d e m heeft, klinkt het ons alsof
de gewone akcentuatie p é d e m veranderd is, alsof in het vers geen rekening met
woordakcent wordt gehouden. Dit is onjuist, zoals wij zagen, maar wij kunnen nu
eenmaal niet meer de lettergreep d e m op een andere wijze op de voorgrond stellen
dan door haar een akcent van nadruk te geven. De Italianen redden zich uit de
moeielikheid door de versictus bij het lezen van Latijnse poëzie te verwaarlozen; de
tegenstrijdigheid tussen woordakcent en versictus hindert hen al te zeer; in p e d e m
zien zij natuurlik hun woord p i e d e , en dàt met een verkeerd akcent te lezen is hun
onmogelik.
Langzamerhand is in het Latijn het kwantiteits-verschil tussen de lettergrepen
verdwenen, dus ook als element van verskunst. Om het rythmus aan te geven, bleef
dus alleen het woordakcent over; in de latere Latijnse poëzie is dan ook het rythmus
geheel onafhankelik van de oorspronkelike (toen gelijkgeworden) kwantiteit en wordt
bepaald door het woordakcent. Maar ook de vastheid van rythmus verdween, de
akcenten werden niet meer volgens
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bepaalde regels geplaatst, terwijl een nieuw element, het rijm, hoe langer zo
gewichtiger werd.
Met de verdwijning der kwantiteits-verschillen ging een andere wijziging gepaard.
In vele Latijnse metra was, in de verzen van één versmaat, het aantal lettergrepen
ongelijk, daar - behoudens enige beperkingen - de regel gold dat een lange syllabe
door twee korte kon worden vervangen. Die ongelijkheid werd nu onmogelik en zo
werd het vaste aantal syllaben een der hoofdtrekken van het moderne Romaanse vers.
Dit onderscheidt zich dus door de volgende kenmerken: het rijm, het bepaald aantal
lettergrepen, de cesuur, enige akcenten op min of meer regelmatige wijze verdeeld.
Het spreekt vanzelf dat de indruk die deze verzen op het gehoor maken geheel
verschillend is van die der klassieke.
Nu heeft men zeer vaak getracht deze laatste na te maken, vooral in de XVIe eeuw
in Frankrijk en Italië, en in de XVIIIe eeuw in Duitsland. Daarbij heeft men twee
systemen toegepast. Of men heeft aan de Franse en Italiaanse lettergrepen, op
willekeurige manier, een bepaalde kwantiteit toegekend en het woordakcent
verwaarloosd. Of wel - en dat was veel logieser - evenals in de Middeleeuwse Latijnse
poëzie, het rythmus van het Latijnse vers nagebootst door het woord- en zinsakcent
met de ictus te doen samenvallen. Zó heeft Voss de Ilias, de Odyssee en de Aeneis
vertaald, zó zijn de verzen van Hermann und Dorothea gekonstrueerd.
Toen nu Carducci zocht naar een nauwere band tussen de vorm zijner gedichten
en zijn geliefde klassieken, begreep hij dat de eerste methode onmogelik was toe te
passen, omdat, zoals wij zagen, het kwantiteits-verschil in de Italiaanse taal niet meer
het overwegende element was. Maar de tweede evenmin, daar de Italianen de Latijnse
verzen - ook dat vermeldde ik reeds - niet volgens de ictus lezen, zodat het Latijnse
rythmus niet tot hun gehoor sprak.
Hij heeft getracht de Latijnse versifikatie met de traditionele Italiaanse te
kombineren en ziehier hoe hij daarbij is te werk gegaan. Hij ontleende aan de Latijnse
rythmen alleen die welke zich laten aanpassen aan bestaande Italiaanse metra, dus
uitsluitend versmaten die ook in het Latijn een vast aantal syllaben hadden; hij behield
de eigenaardigheden der Italiaanse syllabentelling, zodat bijv. mondo en lucido aan
het eind van het vers of vóór de cesuur voor één lettergreep telden. Neem nu een
vers als
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Vides ut alta stet nive candidum,
dan kan de beweging daarvan in het Italiaans volkomen zuiver worden weergegeven:
Con un sorriso misto di lacrime.
Men begrijpt dat de keuze der na te volgen metra hierdoor uiterst beperkt wordt.
D'Ovidio zegt heel aardig dat Carducci, naast de grote weg der Italiaanse poëzie, een
voetpaadje begaanbaar heeft gemaakt. Op de toekomstige ontwikkeling der Italiaanse
versbouw zullen zijn geleerde pogingen van geen invloed zijn. Alleen ter kenschetsing
van de dichter was het noodzakelik de aandacht der lezers van dit artikel erop te
vestigen.
Keren wij terug tot de inhoud der Odi barbare; de onderwerpen die hij bezingt zijn
velerlei, maar vooral ontleend aan de geschiedenisvan Italië; de grondtoon blijft
afkeuring van hetgeen de dichter om zich heen ziet. ‘Sol nel passato è il bello’; om
te kunnen prijzen, moet hij zich verplaatsen in een fiktieve wereld, zó als hij de
Oudheid ziet. Zijn zwaarmoedigheid is te somberder tegen de lichte achtergrond.
Zijn verzen zijn doordrongen van wat hij als het essentiële beschouwde van de geest
der Oudheid: pantheïsme, verheerliking van het leven, van de schoonheid, van de
rede, van alwat ver afstond van Middeleeuws ascetisme. Dit programma is eenzijdig,
wie zal het ontkennen? Carducci meende ten onrechte een geheel stuk
wereldgeschiedenis te kunnen uitschakelen, vergat dat onze gedachten en gevoelens
toch voor een groot deel het produkt zijn van die Middeleeuwen waarvan hij de geest
zo hartgrondig haatte. Wij verlangen nu eenmaal schakeringen, en mysticisme is
voor velen onzer meer dan een woord. Maar Carducci is altijd de man van één of
twee denkbeelden gebleven, of liever zijn geest was onmachtig zich aan te passen
aan de dingen.
Doch niet om kritiek te oefenen op Carducci's denkbeelden zijn deze bladzijden
geschreven, wèl om de dichter en geleerde tot één te verbinden. En dan treft ons, in
dat gehele streven waarvan de versbouw der Odi barbare een uiting is, zijn voorliefde
voor geleerde poëzie. Chiarini zegt: ‘De gedichten van Carducci in het algemeen,
en de Odi barbare in het biezonder, moeten gelezen worden met grote aandacht,
zoals alle poëzie die vol is van gedachten en gevoed is met geleerdheid’. En elders:
‘De te grote geleerdheid van Carducci maakt zijn verzen moeielik’. Voor hem
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was dichten werken. ‘De dichter, o domme menigte, is niet een straatslijper, maar
een werkman die zijn spieren staalt door de arbeid; zijn hoofd is fier, zijn nek krachtig,
zijn borst bloot, zijn arm hard en zijn oog vrolik’. Aan een jong mens die zijn oordeel
vraagt over enige verzen, antwoordt hij: ‘ik zou ze soberder en gespierder willen,
maar de materie is er; werken, werken, werken; nadenken, nadenken, nadenken’. In
Italië was, volgens hem, geen plaats meer voor ‘il poeta mero’, voor een dichter die
alleen dichter was. ‘Foscolo, Monti, Manzoni, Leopardi zijn niet uitsluitend poëten
geweest, zij waren meer en beter dan dat; de een knap kritikus, de ander filoloog’.

III.
Zijn wetenschappelike arbeid.
En inderdaad, de kombinatie van dichttalent en aanleg en lust voor studie is in de
Italiaanse letterkunde iets gewoons. Afgezien van de hierboven door Carducci zelf
genoemde dichters, Petrarca en Boccaccio waren misschien nog groter als humanisten
dan als schrijvers in de volkstaal - zij zelven achtten zich in de eerste plaats geleerden
-, Dante is het type van de dichter die tevens man van studie is. Pascoli, Carducci's
opvolger, is, behalve dichter, prozaschrijver, filoloog, interpreteert oude teksten,
schrijft kommentaren. ‘Als men zijn werk overziet, zou men zeggen dat hij dichter
is in zijn verloren ogenblikken’.
Gaan wij tans na wat Carducci heeft gedaan als man van wetenschap. Laat uw
handschriften toch terzijde, waaraan gij uw beste tijd verspilt’, riep Targioni Tozzetti
hem toe, ‘geef ons gedichten’. Maar Carducci wist wat hij wilde; hij is er trots op
zich nooit een onderwerp of een taak te hebben laten opdringen. De poëzie - wij
zagen het - laat hij tot zich komen, hij zocht haar niet op, maar aan zijn werk als
hoogleraar en als geleerde heeft hij alle dagen van zijn leven gewijd. ‘O i codici del
Poliziano’; hij verlangt naar de bibliotheken om zijn onderzoekingen over de
handschriften van Poliziano, die hij gaat uitgeven, voort te zetten.
Bij de beoordeling van iemands wetenschappelike arbeid komt het in de eerste
plaats aan op methode: Carducci's methode was zijn ijver waardig. Het was, toen hij
begon te schrijven - tussen 1860 en 1870 - nog iets nieuws in Italië om letterkunde
weten
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schappelik te bestuderen; het was nog iets ongewoons nauwgezette en nauwkeurige
nasporingen te doen alvorens zich aan het schrijven te zetten, bij een tekstuitgave de
lezingen der handschriften angstvallig samen te vergelijken. Carducci is, met d'Ancona
en Bartoli, een der meesters geweest die aan het jonge Italië methode hebben geleerd;
en dat is zeker wel de hoogste lof die men de geleerde kan geven. Het voorbeeld
voor deze verbetering in de studiëen kwam van het buitenland, en in Italië was het
meer nog dan elders nodig dat het werd nagevolgd. Carducci heeft zelf meer dan
eens gewezen op het verschil van zijn werk en dat zijner beste tijdgenoten met de
vroegere holle retoriek; geen ‘catedre di eloquenza’ meer moesten de akademiese
leerstoelen zijn. Carducci heeft zelf de hand aan de ploeg geslagen en een reeks
voortreffelike tekstuitgaven gemaakt; ik noem hier zijn beroemde editie van Poliziano,
die in nauwkeurigheid en rijkdom van materiaal kan worden gelijkgesteld met het
beste dat in dit vak is voortgebracht, en dan zijn inleiding tot de gedichten van
Petrarca. Het is hier niet de plaats omtrent deze werken biezonderheden te geven,
hoe interessant die ook zouden zijn. Maar de nadruk moet hier vallen op de
angstvallige zorg waarmede Carducci werkte; één kenschetsende detail, dat zij die
voor de pers werken zeker zullen waarderen: hij had een afschuw voor drukfouten.
In de Romania is meer dan eens met lof over zijn werk gesproken; zijn ‘érudition
sûre et variée’ wordt door G. Paris geprezen, die reeds vroeger, in de Revue critique
van hem had gezegd: ‘Carducci sait être le plus exact des érudits, le plus minutieux
des critiques, et en même temps un penseur original et un écrivain hardi’.
Voor ons, die de dichter Carducci trachten te brengen in één lijst met de geleerde,
is het zaak na te gaan of in dit gedeelte van zijn werkzaamheid kenschetsende
eigenaardigheden zijn aan te wijzen die ons doen begrijpen dat het één en dezelfde
man was die zó uiteenlopend werk leverde.
In de eerste plaats herinneren wij er aan dat Carducci zelf altijd een scherpe
scheiding heeft gemaakt tussen dichten en studeren; zijn gedichten waren een
veiligheidsklep, als zijn overkropt gemoed hem het geregelde werken onmogelik
maakte. Niet dat het dichten een tijdpassering was; het eiste, zoals wij zagen, evenveel
inspanning van krachten als welk ander werk ook, maar het was werk van een andere
orde.
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Van den aanvang af heeft hij gestudeerd volgens een vast plan; zo begreep hij, aan
het begin van zijn kritiese loopbaan de studie van Dante. Petrarca en Boccaccio en
van de dichters vóór Dante te moeten stellen; hierbij werd alle voorliefde ter zijde
gesteld. Met ijzeren wil volhardde hij, en het kwam niet bij hem op nasporingen van
ondergeschikt belang ooit ‘vervelend’ te vinden. In zijn Poliziano is het bibliografiese
deel misschien wel het voornaamste; bij de keuze van een lezing in de werken van
Petrarca en Dante liet hij zich door de handschriften leiden. Maar een enkele maal
kwam het voor dat de dichter in opstand kwam; als de ware lezing een lelik vers
aangaf, riep hij uit: ‘Neen dat wil ik niet’, en in de tekst zette hij het mooie vers, dat
niet door de handschriften werd verdedigd. Parodi, die deze biezonderheid vermeldt,
voegt er uitdrukkelik bij dat dit ‘somtijds’ gebeurde; ons verwondert het geenszins
dat er tussen Carducci's dubbele werkzaamheid geen waterdicht beschot was. Zo
vinden we. het niet anders dan natuurlik dat hij zo goed als uitsluitend dichters tot
objekt van studie heeft gekozen. Zo begrijpen wij ook dat zijn proza vaak wat te
emotioneel is voor een kalme betoogtrant; mij altans komen veel passages uit zijn
kritieken te gezwollen voor, te vol van beelden, niet zo eenvoudig als men wel zou
wensen in een stuk dat geschreven is, niet om de lezer mee te slepen, maar om hem
te overtuigen. Die indruk wordt versterkt doordat, in zijn letterkundige artikels,
Carducci houdt van algemene beschouwingen. Wij vinden het ook vanzelfsprekend
dat hij voor eigenlike taalstudie weinig gevoelde, altans er nooit aan heeft gedaan,
en de gewone onjuiste lekenbegrippen daarover had; zo hield hij er van die
eigenaardige spellingliefhebberijen op na die voor sommige schrijvers,
niet-taalgeleerden, bekoring hebben; hij schrijft bijv. de la in plaats van della, uit
een soort van oppositie tegen de taaltheorie van Manzoni, en realità (in plaats van
realtà), comedia (in plaats van commedia), uit een averechts begrepen voorliefde
voor het klassieke Latijn.
Maar ik haast mij er bij te voegen dat, evenals de geleerde op de dichter niet zelden
een heilzame invloed heeft gehad - wat is ten slotte zijn systeem van versbouw
verstandig, als men eenmaal het beginsel aanneemt -, zo ook de emotie aan het werk
van de geleerde leven en kracht heeft gegeven. ‘L'erudizione di Carducci non è cosa
morta’, zegt Franzoni. Het zou zeer verkeerd
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zijn te zeggen dat zijn dichternatuur afbreuk heeft gedaan aan de degelikheid van
zijn wetenschappelik werk; zij heeft alleen de aard ervan bepaald.
Om Carducci als studieman op zijn volle waarde te schatten, moet men hem
waarnemen in zijn werkzaamheid als hoogleraar. Welnu, voor niets was hij zó bang
als voor zogenaamde estetiese kommentaren. Panzini zegt daaromtrent, in zijn mooie
studie over L'evoluzione del Carducci: ‘Hij achtte deze gevaarlik voor jongelieden
die nog niet genoeg kennis en ontwikkeling hadden om deze hoge vorm der kritiek
te kunnen begrijpen’. Zijn kolleges waren droog en zaakrijk; hij wilde ‘goede leraars
maken’; niets vond hij ergerliker dan dat men naar hem kwam luisteren ‘als naar een
tenor’. Treffend zijn de talrijke beschrijvingen die dankbare oud-leerlingen ons geven
van het onderwijs van Carducci, en wij gevoelen hoge waardering voor de man die,
hoe zijn roem ook steeg, zijn plichten als professor bovenaan bleef stellen, hard voor
zijn kolleges bleef werken, en er nooit een verzuimde tot op de laatste dag toe. Liet
hij zich in zijn lessen nooit meeslepen en, zijn zorgvuldige aantekeningen sluitende,
wiegen op zijn eigen woorden en opvoeren tot algemene beschouwingen? Dit is
zeker, dat het onwillekeurig gebeurde, en, als een leerling onder grote woorden zijn
onvoldoende voorbereiding trachtte te verbergen, dan was hij verontwaardigd.
Men kan voor de persoon van Carducci meer of minder sympathie gevoelen. Maar
bewonderen moet men hem om de grote waardigheid van zijn leven, om de kracht
waarmede hij gestreden heeft voor wat hem goed leek, om zijne hoge oprechtheid.
Reeds wees ik met een enkel woord op de treffende gelijkenis die Carducci vertoont
met een zijner grootste landgenoten: Dante. Ook deze was dichter en geleerde tevens;
als dichter, meer een die het verstand staalde dan het gemoed van de lezers troostte
of vertederde, evenals bij Carducci's gedichten het intellektuele karakter ervan ons
treft, terwijl wij bijzijn wetenschappelike arbeid vooral de emotionele trekken opletten.
Evenmin als Carducci, is Dante ook maar in het minst mystiek. Beiden worden vooral
geïnspireerd door hun vaderland, dat zij beschouwen als de direkte voortzetting van
het Romeinse rijk. Beiden haten de wereldlike heerschappij van de paus. Beiden
hebben een taalgenie van
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gelijke soort: zij zijn meesters in het plastiese uitbeelden. En eindelik bij beiden staat
het huiselik leven achter bij het leven voor de gemeenschap.
Chiarini verhaalt dat, onder de gelovigen, zich een soort van legende had gevormd
omtrent de dichter van de Ode Aan Satan, zodat zij vrees voor hem koesterden;
‘vrouwen en kinderen waren bang voor hem als voor de zonde en de duivel’. Zo leest
men in de verhalen van Sacchetti, die enige jaren na Dante leefde, dat, als de dichter
van l'Inferno voorbijging, de vrouwen en kinderen angstig wegkropen voor de sombere
man die in de Hel en in het Vagevuur was geweest.
GRONINGEN.
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In kenterend getij1)
een Dubbel-drama,
Door Frederik van Eeden.
II. De stamhouder.
Personen:
JHR. MR. VAN GELDER, grootvader, 76 jaar.
JHR. MR. JACOB VAN GELDER, zijn zoon, 48 jaar.
JHR. REINALD VAN GELDER, kleinzoon, 20 jaar.
Mevrouw VAN GELDER, grootmoeder, 70 jaar.
EMILIE VAN GELDER, moeder, 45 jaar.
DR. PEETERS, Priester, 60 jaar.
ERMGARD, Reinald's verloofde, 19 jaar.
Burgemeester, tuinman, bedienden, muzikanten, volk, bedelaars, enz.
Het stuk speelt op het buitenverblijf van JACOB VAN GELDER, in huis en in het park.

1) Zie de juni-aflevering.
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Eerste tafreel.
Een Hollandsch buitenverblijf. Fraai huis, daarvoor terras, dan gazon en groot park in 't
verschiet. Op 't gazon een uitgespannen zonnescherm, tafel met theegoed, rieten stoelen,
kleurige kussens, hangmat. Een oude tuinman bindt de bloemen op of maait het gras met een
machinetje.

De oude Mevrouw van Gelder zit met een handwerk in een rieten stoel. Zij is nog recht en
statig, met sneeuwwit haar. Bij haar ligt op 't gras Reinald in tennis-kostuum. Uit de
openstaande glasdeur klinkt pianomuziek van Chopin. Zonnig zomerweer, laat namiddag.

REINALD.

Wie zou daar spelen, Grootmoeder? Ermgard?
GROOTMOEDER.

Je moeder, lieve Reinald. Ermgard speelt zoo niet.
REINALD.

Speelt moeder beter, dunkt u?
GROOTMOEDER.

Niet beter, vind ik, wel vaardiger maar niet gevoeliger. Maar Ermgard kan Chopin
niet spelen, zooals je moeder 't doet. Dat is niet in haar aard.
REINALD.

Ermgard speelt liefst Haydn en Mozart.
GROOTMOEDER.

Ja, en die speelt ze beter dan moeder.
REINALD.

En jij, grootmoeder? Wat speelde jij wel 't best?
GROOTMOEDER.

Wie zegt je dat ik speelde, Reinald? Heb je mij ooit gehoord?
REINALD.

Neen! maar moeder zegt: Grootmoeder speelde veel beter dan zij. Waarom doet zij
't nooit meer?
GROOTMOEDER.

Ik ben te oud, lieve Reinald. Het is een droef gevoel als de vingers te stijf worden.
Men moet weten te berusten en bijtijds op te houden. Uit eerbied voor de muziek.
REINALD.

En welke muziek speelde jij 't beste en 't liefst, Grootmoeder?
GROOTMOEDER.

Beethoven, Reinald.
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REINALD
(na een pauze).

Grootmoeder is nu zeventig, niet waar?
GROOTMOEDER.

Ja, bijna een-en-zeventig.
REINALD.

En hoe lang is 't geleden, dat Grootmoeder 't laatste speelde?
GROOTMOEDER.

O, meer dan twintig jaar.
REINALD.

Bij welke gelegenheid was dat, Grootmoeder?
(Grootmoeder huivert en antwoordt niet.)

Wat is er? Scheelt je iets? - heb ik onbescheiden gevraagd? - Vergeef me!
GROOTMOEDER.

't Is niets, jongen. - Het was bij gelegenheid van.... Neen, 't is beter dat je er mij nooit
naar vraagt. - Wil je me dat beloven?
REINALD.

Zeker, Grootmoeder. - Maar het spijt mij toch, dat ik je nooit zal hooren spelen. Zou
je 't niet ééns voor me willen doen? Eéns, als ik ziek ben of dood ga?
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GROOTMOEDER.

Dood ga? Wel zeker! - dan zal ik wel mooi spelen, als jij dood gaat. Twintig jaar,
bloeiend gezond, en ik één-en-zeventig. Foei, jongen, schaam je! - Wees blij dat je
een muziekale vrouw krijgt, als Ermgard.
REINALD.

Ermgard speelt goed, en het is verkwikkend haar te hooren. Het is altijd helder en
blij en eenvoudig. Maar het geeft me niet genoeg. De muziek, die zij mooi vindt en
het liefste speelt, die hoort in een mooie, gelukkige wereld, in een natuurlijke,
harmonische wereld. Daar hoort zij zelve ook in. Maar in ònze wereld is die eenvoud,
en die blijheid, en die klaarheid te naïef, ik zou haast zeggen te kinderlijk onnoozel.
Zoo blij en klaar als Haydn en Mozart kan geen mensch zijn, die onzen tijd kent.
Ermgard weet dat niet. Goddank niet! Ik wou dat ze 't nooit leerde, als dat mogelijk
was. Maar Grootmoeder wel, die heeft geleefd.
GROOTMOEDER.

Je moeder ook, Reinald.
REINALD.

Niet als grootmoeder. Het lijkt me of vader en moeder wel dezelfde les hebben
gekregen, maar er minder van onthielden. Ik vind ze eigenwijs tegenover het leven.
't Is soms alsof ze niet w i l l e n zien, niet w i l l e n begrijpen. Maar Grootmoeder
ziet er uit, alsof ze 't wel begrepen heeft.
GROOTMOEDER.

Ach, jongen, wie kan het leven begrijpen? Maar men kan volhouden en berusten.
REINALD.

Ja, dat bedoel ik juist, grootmoeder. Hoe is 't mogelijk, dat men berusten kan en
volhouden, zooals jij? Dat bedoel ik juist. Vader, moeder, en de arme, lieve Ermgard
die zien de verschrikkelijkheid van het leven niet. Daarom alleen leven ze door. En
Ermgard speelt Mozart en Moeder speelt Chopin, en geen van beiden kan mij rust
geven. Want ze zien niet wat ik zie. Maar Grootmoeder ziet het, geloof ik. En toch
leeft ze dóór en berust. En dat moest ze mij leeren -door Beethoven. Wáárom doet
ze dat niet?
GROOTMOEDER.

Wat weet jij, mijn jongen, van de verschrikkelijkheid van 't leven?
REINALD.

Alles, Grootmoeder. Ik zie eigenlijk niets als ellende en leugen. Het lijkt hier nu
mooi en heerlijk. Het is zomer en de wereld ziet op z'n Zondags. Ik lig hier makkelijk
en heb het goed en kan doen wat ik wil, omdat de ouders rijk zijn. En ik wil ook rijk
zijn. Ik wil een mooi, schitterend leven. Zoo is mijn natuur. - Maar ik heb mijn
verstand en mijn oogen. En ik zie dat al dat heerlijke en mooie alleen mogelijk is
door de ellende en de domheid en het zware getob van duizenden, die voor mijn
plezier werken. Vader zegt dat hoort zoo en Ds. Peeters noemt het een inzetting Gods.
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als onze broeders. En hoe vind u het als iemand met een rustig gemoed zijn broertjes
voor zich laat zwoegen en zelf mooi en prettig er van leeft, - welk een lief gezin,
waarvan de éene broeder blij en vroolijk woont op de eerste verdieping met bloemen
en boeken en muziek - terwijl zijn twaalf broers en zusters dag en nacht arbeiden in
't souterrain, onwetend, onzindelijk, onbeschaafd en onschoon. Zijn dat allebei
goddelijke instellingen, broederlijkheid en onbroederlijkheid? Wilt u mij dan eens
beduiden, hoe ik ze allebei te houden heb?
GROOTMOEDER.

O Reinald.... Reinald.... je spreekt als
REINALD.

Als wie, Grootmoeder?
GROOTMOEDER.

Als iemand, dien ik zeer liefhad, en voor wien ik.... voor wien ik.... Beethoven speelde
voor 't laatst.
(Pauze.)

ERMGARD
(achter 't tooneel).

Reinald!!! - waar ben je?
REINALD.

Ja! - Ermgard - hier!
ERMGARD
(in licht zomerkostuum).

Ik zocht je bij den vijver. Ik dacht dat we zouden roeien van middag. Ga je niet mee
roeien? Het zal zoo heerlijk zijn tegen den avond.
REINALD
(opstaand).

Ik ga mee, liefste.
ERMGARD.

Waarom was je zoo lui? Waarom kwam je niet?
REINALD.

Ik luisterde naar moeder's muziek, en ik filosofeerde met grootmoeder.
ERMGARD.

Ik zal ook muziek voor je maken, op 't water, ik neem mijn mandoline mee en zal
zingen. Waarover sprak hij met u, grootmoeder?
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GROOTMOEDER.

Veel te ernstige dingen, Ermgard. Hij wil van mij iets leeren, wat jij hem beter leeren
kunt.
ERMGARD.

Wat is dat? Is er iets, waarin ik wijzer ben dan grootmoeder? Dat geloof ik niet.
GROOTMOEDER.

Ja toch, dit: Hoe men blij en vroolijk en gelukkig kan zijn, met een goed hart, in een
wereld vol droefheid en ellende. Die wijsheid versta je beter dan ik - die is je
aangeboren.
ERMGARD.

O, dat is eenvoudig. Dat leer ik van de vogels. Vandaag wordt hun nest uitgehaald,
morgen bouwen ze een nieuw. En ze zingen lustig door.
REINALD.

Uitstekend, prachtig, Ermgard! Maar het goede hart, - grootmoeder sprak van 't goede
hart.
ERMGARD.

De vogels hebben een goed hart. Reinaldl Het zijn goede, lieve, vroolijke dieren. Ze
zijn niet sentimenteel, maar blij en goed. Dat hoor je wel aan hun liedjes.
REINALD.

Weet je nog dat aardige paar waterhoentjes aan den vijver? Ze hadden vijf jongen,
snoezige, donzige diertjes, weet je nog Ermgard?
ERMGARD. Ja! - - nu?
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REINALD.

Allemaal dood....
ERMGARD.

Dood? - hè, hoe jammer. Hoe komt dat?
REINALD.

Opgevreten
ERMGARD.

Opgevreten, door wie?
REINALD.

Door de kraaien, Ermgard. Door de goedhartige kraaien, door de lieve, blije, vroolijke
kraaien.
ERMGARD.

Nu ja!
REINALD.

O, ik neem het ze niet kwalijk. In 't minst niet. Maar ik kom met die vogelen-wijsheid
niet rond. Ik moet blij en vroolijk zijn met een goed hart. Ik wil de kindertjes van
mijn buren en neven niet opeten. Ik hou ook niet van sentimentaliteit. Maar ik zit
met die ver-wenschte broederlijkheid opgescheept. Dat is een inzetting Gods, zeggen
ze.
GROOTMOEDER.

Maar Reinald! Is broederlijkheid je dan opgedrongen of aangeleerd? - is ze niet in
je natuur?
REINALD.

Juist! Juist! grootmoeder. Ze is in mijn natuur en daarom kan ik er niet af. Als God
ze maar had ingesteld, als leerstuk of Gebod, dan kon ik ten minste rebelleeren en
Hem zeggen, dat Hij mij eerst moest leeren blij en goedhartig te gelijk te zijn, en
anders naar den drommel kon loopen met zijne onmogelijke inzettingen. Maar ze
zitten hier, hier binnen, broederlijkheid en vreugdedorst, goedhartigheid en
blijheidsverlangen, deernis en vroolijkheid - als hond en kat, als twee hanen in één
hok - ik kan er geen vrede onder houden.
ERMGARD.

Maar liefste,
wij

hoeven toch de kindertjes van onze verwanten niet op te eten?
REINALD.

Niet?.... Niet?.... wacht eens even.
(Tol den tuinman.)
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Arie! - kom eens even hier.
ARIE
(zin gereedschap neerleggend en langzaam naderbij komend).

Jawel, jonker, wat is er van uw dienst?
REINALD.

Dag Arie, hoe gaat het, man?
ARIE.

Dankie, jonker, nog al geen klage.
REINALD.

De vrouw is dood, niewaar, sints twee jaar?
ARIE.

Om je te dienen, jonker.
REINALD.

En hoe is 't met de kinderen, Arie? Zeven had je er immers, en twee op 't kerkhof,
niewaar?
ARIE.

Drie op 't kerkhof, om je te dienen jonker! De kleine meid met de beentering is ook
gestorven. De rest is gezond.
REINALD.

En wat doen die allemaal?
ARIE.

Nou, Annetje, de oudste doet 't huishoue. De twee jongste benne nog op school, Jan
is op de fabriek, en Doortje hèt een heel knappe dienst.
REINALD.

Verdienen die kinderen wat? - en hoe oud zijn ze?
ARIE.

Jan is dertien, jonker, en Doortje vijftien en ze brenge same vier en veertig stuivers
in. En Doortje het de kost vrij.
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REINALD.

Dus dat 's veertien gulden veertig bij elkaar voor je heele huishouden in de week,
niewaar Arie? Een goed weekgeld, hè?
ARIE.

Om je te dienen, jonker. Zeker! een best weekgeld. De meeste van mijn slag hebben
't zoo niet.
REINALD.

En leeren die kinderen nu nog wat?
ARIE.

Leeren? - hoe meent uwé, jonker? Doortje leert diene, en de jonge leert zoowat
opperen en andrage op de fabriek. Anders niet.
REINALD.

Hebben ze geen liefhebberijen, lezen ze wat, doen ze aan muziek?
ARIE.

Leeze....?.... Muziek? - Nee, goddank niet, jonker! De hemel zou me beware! As ze
met leze of meziek begonne, dan gingen ze naar de bliksem. En dan kwam ik niet
rond met de kleintjes. Dat zie je an die jongen van de stalknecht, hoe hiet ie, Gijs.
Die doedelt de heele dag op z'n harmonika. Maar der komt geen spaan van terecht en van die huishouding ook niet. Nee.
REINALD.

Weet je wel, Arie, dat ik alleen om te leeren, net viermaal zooveel uitgeef, als jij met
je heele gezin. Voor studie en muziek....
GROOTMOEDER.

Reinald! Reinald!
ARIE.

Jawel, jonker, jij kan 't misse, - dat weet ik. Wij magge blij zijn als we met fatsoen
't leven houden. Jij hebt geld zat.
REINALD.

Wie zijn de kraaien, Ermgard, wie zijn de kraaien? De goedhartige, vroolijke kraaien?
Door wie worden die jonkies opgevreten? Of nog erger, blind gemaakt en doof?
ERMGARD.

Zeg niet zulke dingen, Reinald.
ARIE.

Ik vat je niet recht, jonker, met je kraaien. Maar dat wil ik je wel zeggen dat je me
met die rare praatjes allemachtig denken doet aan iemand van je familie, die lang
dood is. Daar lijk je op, jonker, waarachtig je lijkt op ‘m. Die kon je ook zoo
wonderlijk ankijken, of-ie je bedonderde en toch meelij met je had. En die zei ook
van die dingen, die 'n mensch van binne heelemaal valsch make, zoodat je hem soms
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voor z'n smoel wou slaan en die hij toch goed bedoelde. Want 't was 'n dood-goeie
kerel - een beste goeie man.
REINALD.

Wie is dat wel? Wie meen je?
GROOTMOEDER.

Arie, zou je nog wat aardbeien willen plukken, voor 't avondeten.
REINALD.

Neen! neen! neen! Over wien sprak je, Arie, op wie vind je dat ik lijk?
ARIE.
(met steelschen blik naar Grootmoeder).

Och, jonker, vraag u dat liever aan de oude Mevrouw. Die weet er evenveel van als
ik.... Ik ben maar 'n arme donder. Ik verpraat me niet graag. -Motten 't maandbloeiers
zijn, Mevrouw?
GROOTMOEDER..

Ja, goed, Arie.
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ARIE.

Ik zal ze in de keuken brengen, Mevrouw.
(Af.)

ERMGARD.

Reinald, hoe kun je zoo takteloos spreken? Dien man je eigen weelde voorhouden!
- 't Is of je zocht hem te verbitteren.
REINALD.

Ik waarschuwde 't hoentje voor de kraaien, Ermgard. - Is dat takteloos? Op wie lijk
ik_ dan toch, grootmoeder, zeg?
GROOTMOEDER.

(ontroerd). O jongen, het is aangrijpend, zooals je op hem lijkt.... Op je oom, - je
vaders broer.
REINALD.

Welke oom, grootmoeder? Er waren er twee.
GROOTMOEDER.

Op je oom Lukas, de oudste.
REINALD.

De zendeling? GROOTMOEDER.

Ja! REINALD.

Hoe is dat mogelijk? - Hoe kan ik in Godsnaam op een zendeling lijken? - Vind je
dat ik daar aanleg toe heb, liefste?
ERMGARD.

Neen, integendeel. Ik wou dat die Oom Lukas nog leefde, om jou te bekeeren. Je
hebt meer aanleg voor heiden, dan voor zendeling.
REINALD.

Hoor je, grootmoeder? zij kan 't weten. - Een zendeling, dat is iemand, die tot zijn
hals toe vol overtuiging zit. Zoo vol dat hij er links en rechts van wil uitdeelen, om
zich maar lucht te geven. Maar ik, och arme, ik heb zoo'n leeg, krieuwelig gevoel
hier binnen, alsof twintig uitgehongerde overtuigingen met elkaar aan 't vechten zijn
om 't laatste kruimeltje waarheid. Wat zou ik anderen kunnen mededeelen? Ik benijd
ieder mensch met voldane overtuiging, of 't een heiden, een jood of een muzelman
is. En dan zou ik moeten bekeeren? - Wel, ik zou onmiddellijk duizend pop premie
uitloven voor eiken heiden die mij bekeerde. - Maar waarachtig en deugdelijk
bekeerde. Wat een zegen! - Grootmoeder, wat was die oom voor een man, - vertel
eens -enhoe k a n ik op zoo iemand lijken?
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GROOTMOEDER.

Kinderen, het wordt laat, en de avond valt. Als jelui nog roeien wilt, moet je nu gaan.
REINALD.

Grootmoeder wil van ons af zijn. Waarom mag ik niet méér van dien zendeling
weten? Men spreekt nooit over hem en hij interesseert mij.
ERMGARD.

Zie je niet, liefste, dat Grootmoeder 't liever niet doet. Ga nu mee, en draag mijn
mandoline.
GROOTMOEDER.

Later, Reinald, later vertel ik wel van hem, blijf niet te lang uit. - Vader, komt om
zeven uur uit stad terug en ziet jelui dan nog graag.
ERMGARD.

Voor halfacht zijn we terug.
GROOTMOEDER.
(voor zich, als ze weggaan).

O mijn God! mijn God!
(hen naroepend)

Reinald! - Reinald, luister nog even.
REINALD.

Ja?
GROOTMOEDER.

Wat je mij zooeven vroeg, zul je dat niet aan anderen vragen, - niet aan.... niet aan....
je vader, bij voorbeeld.
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REINALD.

Niet aan vader? - Goed, grootmoeder, zooals u wilt.
(Reinald en Ermgard af.)

(Een oogenblik stilte, waarin Grootmoeder in diepe ontroering het gezicht in de handen
verbergt. Achter haar, nog door heesters verborgen, komt Jacob, de vader, en spreekt
onverwacht, zoodat zij opschrikt.)

JACOB.

Wat mocht Reinald niet aan zijn vader vragen, moeder?
GROOTMOEDER.
(richt zich op en ziet haar zoon lang, strengen zwijgend aan).

JACOB.

Wat mocht een zoon niet aan zijn vader vragen?
GROOTMOEDER.
(koud, streng).

Rekenschap.
JACOB..

Rekenschap?
(Pauze.)

Waarover wilde Reinald mij rekenschap vragen?
GROOTMOEDER.

Hij vroeg,.... naar zijn oom Lukas.
JACOB.
(ontroert, maar herstelt zich).

Nu?
GROOTMOEDER.

Nu?.... ben je bereid hem rekenschap te geven?
JACOB.
(zich met moeite beheerschend).

Ik zou niet weten.... Wat bedoelt Reinald?.... Wie brengt hem op het denkbeeld?
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GROOTMOEDER.

Niet ik, Jacob. - Er zijn verborgen dingen, die aan 't licht willen. - Er zijn vonken,
die in 't donker voortgloeien. Men denkt ze voor goed gebluscht.... Maar als er een
luchtstroom bij komt, slaat de vlam huizenhoog. Wie is de dader?
JACOB..

Kunt u niet wat eenvoudiger en duidelijker spreken, moeder?
GROOTMOEDER.

Wil je zoo goed zijn, Jacob, mij onder vier oogen niet ‘moeder’ te noemen. Er zijn
huwelijken voor de wereld, die binnenskamers geen huwelijken zijn. Wij zijn moeder
en zoon voor de wereld, niet voor elkander.
JACOB..

Goed! - Dat behoeft u niet te beletten mij in klare woorden te zeggen, wat Reinald
mij vragen wou, en wat hem daartoe brengt. Ik weet graag wat er omgaat.
GROOTMOEDER.

Verlang je klare woorden, Jacob? - Durf je die verlangen?
JACOB..

Waarom niet.
GROOTMOEDER.

Voel je je zóó veilig?
JACOB.

Meent u, dat ik iets te vreezen heb?
GROOTMOEDER.

Van mij niet, Jacob. Ik heb twintig jaren gezwegen en ik zal blijven zwijgen.
JACOB.

Van wien dan?
GROOTMOEDER.

Ik was de eenige, die spreken kon, die wist. En ik heb mij levend begraven in mijn
geheim. Ik verloor niet alleen één zoon, ik verloor alles, mijn man, mijn kinderen,
alles. Nooit was er te voren
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een geheim tusschen mijn man en mij. Nu is het er sints twintig jaren, hard, koud,
onverbiddelijk. Ik huichel voor hem, ik huichel voor allen, ik huichel voor de vrouw,
die je je verworven hebt ten koste van broederbloed....
JACOB.

Wat?.... Wat?.... moeder!
GROOTMOEDER.

Tegen wie spreek je? - Er is één mensch
(op Jacob wijzend)

tegenover wien ik niet behoef te huichelen, en die is dood voor me. Ik hoor je stem,
ik hoor dat je ‘moeder’ zegt, maar 't laat mij koud, koud, koud, alsof-je een pop waart,
die M a m a zegt. Er staat een ijs-muur tusschen ons. Ik hoor je niet, ik zie je niet, ik
voel je niet. - Van mij heb je niets te vreezen. 't Huichelen is mij eigen geworden, ik
kan niet meer anders. - Maar dat baat niet, mensch! Het onheil komt toch. Het komt
van alle kanten, men weet niet van waar.
JACOB.
(zich 't voorhoofd afvegend, dof:)

Wat is er gaande?
GROOTMOEDER.

Het noodlot is gaande. - Hoor je 't niet? Hoor je z'n stap niet? - Het gaat. Het is wakker
geworden. - Het ontwaakt - overal in de lucht - in 't gras voor je voeten.... overal!
Het gaat harder dan jij. Je ontloopt het niet.
JACOB.

Spreek in Godsnaam zakelijk, concreet. Zeg feiten, geen algemeenheden.
GROOTMOEDER. Ik weet geen feiten. Ik weet alleen één algemeenheid. Maar die zal
je overal in feiten ontmoeten. Waarachtig, een mensch kan een mensch niet dooden.
Hij kan het zichtbare en tastbare deel vernielen, maar dat is de heele mensch niet.
De gansche mensch zal je tegenover je vinden staan, waarvan je 't lijf vernield hebt.
JACOB.

U durft veel zeggen.
GROOTMOEDER.

Ik heb meer moed noodig gehad om te zwijgen.
JACOB.

Dus u kunt mij niet anders zeggen, dan dat Reinald naar zijn oom geïnformeerd heeft.
Anders niet?
GROOTMOEDER.

Anders niet. - Anders niet!!!
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JACOB.

Wie noemde Lukas' naam?
GROOTMOEDER.

Men zag de gelijkenis. Zooals ieder die zien mòet. Men zag den geest van hem, dien
je gehaat hebt, in den zoon, dien je lief hebt. Zoo goed als je 't zelf zien moet.
JACOB.

Niet waart Niet waar! - Lukas was een schijnheilige, Reinald is ongeloovig, maar
eerlijk. Lukas was een valsche dweper. Reinald is een en al eenvoud en natuur. Lukas
deed zich voor als een wereldverzaker, gaf niets om kunst, om schoonheid, om
weelde.... Reinald is eerder een zwierig wereldling, - verkwistend zooals vele jonge
menschen zijn, waaronder de besten, die later brave kerels worden, als ze tot de jaren
van inzicht komen.
GROOTMOEDER.

En tòch is het de geest van je armen broeder, die

Groot Nederland. Jaargang 8

187
herleeft in dien jongen. En het noodlot doemt je, lief te hebben, wat je gehaat hebt.
Je slachtoffer wreekt zich, hij wreekt zich in het ongeluk van dien jongen,.... want
die jongen wòrdt ongelukkig. En hij wreekt zich in jouw liefde... want je hebt dien
jongen lief!
JACOB.

Zeker heb ik hem lief, want hij verdient het. Maar ongelukkig zal hij niet worden,
daar zal ik voor zorgen.
GROOTMOEDER.

Uit welken rijkdom van geluk wil je het ongeluk van dien jongen afkoopen. Arme
man, ik weet geen raad.... ik zie geen redding voor je....
JACOB.

Kom! - Kom!.... Kom! - Kom! - We zullen ons maar niet zoo spoedig laten
verschrikken. - Het is nu beter verder te zwijgen. - Vindt u ook niet?
GROOTMOEDER.

O, ik zwijg graag. - Je hebt het mij wel geleerd. - En andere dingen zullen wel gaan
spreken, - al waren 't de vogels.... of de steenen....
(Zij zwijgen, Jacob zet zich, en doet alsof hij een krant leest, nog, zeer bewogen. De muziek,
die eenigen tod zweeg, begint weer. Nu is 't de Mondscheinsonale.)

JACOB.

Ha!.... wie speelt daar!.... wie speelt dat verdoemde stuk!
GROOTMOEDER.

Hoor je 't?.... dat is je vrouw, die Beethoven speelt, je argelooze vrouw,.... dat is weer
een stem, die spreekt. - Er zal nog meer spreken.
JACOB.

Emilie! - Emilie!....
(De muziek zwijgt, Jacob gaat naar 't huis.)

JACOB.

Maar Emilie, waarom blijf je nu maar zitten spelen, als je weet dat ik van stad zal
komen. Kun je mij dan niet aan de theetafel ontvangen. - Je bent toch niet hartelijk.
- Emilie!
(Uit de open glasdeuren komt Emilie, aan den arm van den ouden Heer van Gelder, den
grootvader. Emilie is een nog slanke, elegante vrouw. De Grootvader is nog recht en krachtig,
met vrij lang en sneeuwwit haar, daarop een fluweelen baret of mutsje. Hij draagt een
eigenaardig snit wijde jas met wade mouwen (zooals Wagner droeg) en een blauwe bril. Hij
is blind, maar verbergt dat gebrek zooveel mogelijk. Hij spreekt afgemeten en luid, als iemand,
die graag zichzelf hoort en belangrijk vindt wat hij zegt. Hij droogt zin oogen met een zakdoek.)
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GROOTVADER.

Doe Emilie geen verwijten. Het was op mijn verzoek, Jacob. - Het was op mijn
verzoek, dat ze bleef doorspelen. - Jij weet zeer goed, mijn zoon, dat muziek voor
mij de bron is, waaruit mijn hart en ook mijn geest tegenwoordig bijna alle lafenis
put. - Al mijn

Groot Nederland. Jaargang 8

188
verleden keert tot mij terug in muziek. Voorlezen behaagt mij niet erg, - muziek geeft
me alles wat ik behoef. In die taal versta ik hoe langer hoe meer alle aandoeningen,
ik zou zelfs zeggen alle waarheid en wijsheid. Dáárom ben ik zoo dankbaar, dat je
een muzikale vrouw hebt gekozen - die voor mij doet, wat je moeder, helaas! niet
meer wil doen.... of kan. En ook dank ik God, dat mijn gehoor nog zoo goed is.
Hoewel ik wel wat dichter bij 't instrument moet komen, in den laatsten tijd.
GROOTMOEDER.
(opstaand en de leiding van haar man van Emilie over-nemend).

Kom hier, Vader, hier is je stoel. Misschien wil je ook nog een kop thee.
GROOTVADER.
(terwijl Emilie voor Jacob thee schenkt).

Waar zijn de jongelui?
GROOTMOEDER.

Die zijn naar den vijver gegaan om wat te roeien. Ermgard nam haar mandoline mee.
Ze zou voor Reinald zingen, zei ze.
GROOTVADER.
(weer opstaand).

Op het water? - zou ze zingen en mandoline-spelen op het water? - Wil je mij dan 't
pleizier doen, Mathilde, nog een kleine wandeling langs den vijver met me te maken?
- Dat heb ik liever dan thee. - Ik hoor graag de stemmen van de jongelui. Dat doet
me goed. - En gezang en mandoline-spel over 't water, dat is voor mij een bizondere
tractatie. Vergeef me Jacob dat mijn welkom wat onhartelijk was. Maar je verbrak
ook een voor mij ongewone emotie, die juist was opgewekt doordat Emilie, zoo goed
was, op mijn verzoek, Beethoven te spelen. - Hoe was 't in stad? Zijn er geen bezwaren
met de zaken der Maatschappij?
JACOB.

Neen, Vader! - alles in orde. - Vergeef me als ik wat ongeduldig was. Ik had dorst.
GROOTVADER.
(hem de hand op 't hoofd leggend).

't Is goed, jongen. - Ben je klaar, Mathilde? Dan gaan we de zangstem over 't water
hooren. Daar verheug ik mij op.... Over 't water....
(Hij wandelt weg, aan den arm van zijn vrouw.)

JACOB.
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Hoe kwam je er toe, Emilie, dat stuk te spelen? Je weet toch dat het vol pijnlijke
herinneringen voor moeder is.
EMILIE.

Vader stond er op, Jacob. Hij was er niet af te brengen. Sedert een paar dagen, zei
hij, kwamen er telkens fragmenten en phrasen van dat stuk in zijn hoofd, die lieten
hem geen rust, en nu wilde hij het in samenhang hooren. De tranen stroomden hem
langs de wangen.
JACOB.

Je moest het niet doen. Zeg dat je 't niet kunt. Dat is ook waarheid.
EMILIE.

Ik kan 't niet als moeder. Dat is waar. Maar moeder wil 't. niet meer, en zóó slecht
speel ik het toch niet.
JACOB.

Je moet het niet meer doen.
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EMILIE.

Goed, Jacob.
(Ze geeft hem een kus en reikt hem thee.)

JACOB.

Zijn de invitaties weg voor Zondag?
EMILIE.

Neen! - - Nog niet.
JACOB.
driftig).

Niet? - Waarom niet? - ik heb 't toch gezegd.
EMILIE.

Omdat Reinald zei, dat hij niet mee wou doen.
JACOB.

Niet mee doen? - Waarom niet? EMILIE.

Hij had geen zin in dat dooie troepje saaie, leelijke, moderne Hollanders, zei hij.
JACOB.

Wat zei hij?
EMILIE.

Het dooie troepje, saaie, leelijke, moderne Hollanders. - Ik geloof dat hij er nog
‘poenen’ bij zei, maar dat verstond ik niet goed.
JACOB.

Hm! - het feest moet toch doorgaan. Reinald zal wel bijtrekken. Als jij hem maar
niet aanmoedigt in zijn grillen. Want het is het romantisch bloed van zijn moeder,
dat hem zulke dingen doet zeggen en doen.
EMILIE.

Neen, ik geloof eer, dat het socialistisch bloed is van den anderen kant.
JACOB.

Socialistisch bloed?.... van mij?
EMILIE.

Neen.... niet van jou, Jacob.
JACOB.

Van wie?....
(houdt in).

Groot Nederland. Jaargang 8

Trouwens, Reinald heeft niets socialistisch. Hij is een een aristocraat dóór en dóór.
De jongen kost mij schatten geld met zijn voorname liefhebberijen....
EMILIE.

Dat weet ik - en daarin vind ik jou weer veel te toegevend. Het lijkt wel of je hem
tot een verkwister wilt maken, opdat hij maar geen socialist zou worden. Maar toch,....
Jacob.... maar toch.... heb ik nog maar van één mensch in onze familie zulke
socialistische gezegden gehoord, als van Reinald.
JACOB (wrevelig). Emilie, - wat beteekent nu wéér die zinspeling op dien éénen
mensch. - Ik weet waarachtig wel wien je bedoelt, maar je komt er op terug, alsof
het je genoegen doet dien mensch in je zoon te herkennen. - Als dat zoo is, als die
oude liefde voor dien ongelukkigen man je leven nog beheerscht, kun je dan ten
minste niet zoo kiesch zijn er mij niet mee te krenken?
EMILIE.

O man, man, hoe onbillijk ben je tegen me. - Zou het mij genoegen doen in ons kind
weer te vinden, wat zijn oom ongelukkig maakte? En als ik het moet opmerken, is
dat een bewijs dat die meisjesliefde nu nog mijn leven beheerscht? - Heb ik niet met
smart en schande moeten inzien, hoe ik leugens heb liefgehad? - Ik erken nu nog,
dat het mij mooi en waar leek, wat Lukas zei, want als meisje is men gauw door
glans van woorden verblind. Maar het slotwoord van zijn leven ontnam waarachtigheid
aan al wat hij zei. Zijn stervensdaad doofde alle vonken van zijn levenden geest. Een
man die meende wat
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hij gezegd heeft, zou het leven niet vrijwillig verlaten hebben. Toen hij zichzelven
doodde, doodde hij ook voor mij al zijn eigen wijsheid en daarmee mijn liefde.
JACOB.
(langzaam).

Ik hoop het.... ik hoop het.... Help me dan ook strijden tegen die leugen in de ziel
van onzen jongen.
EMILIE.

Hoe zou ik dat kunnen?
JACOB.

Help mij eerst hem zijn godsdienst teruggeven. Als moeder kun je zooveel daaraan
doen. Beweeg hem trouw te blijven aan onze Kerk.
EMILIE.

Maar man, dat is voor mij een hopeloos ondernemen. Een jonge man wil wel door
zijn moeder geraden zijn in vragen van 't hart, maar niet in vragen van 't verstand.
Kan ik tegen hem op redeneeren als hij mij betoogt, dat Gods inzettingen en geboden
niet na te komen zijn, omdat ze elkander tegenspreken?
(DR. PEETERS op.)

JACOB.

In 't argument zullen wij je bijstaan. Daar zie ik een goed vriend naderen die in dat
opzicht meer dan voldoende bijstand kan geven.
Hoe gaat het Dr. Peeters? Vriendelijk van u, ons nog eens te bezoeken.
Gaat zitten!
DR. PEETERS.

Goeden avond, beste vrienden
(begroeting).

Ik kwam maar eens hooren of het verlovingsfeest Zondag doorgaat? - Ja? - Dat doet
me genoegen. Men had er iets van gehoord, en vroeg mij er na. Wel, wel, nu al
verloofde kinderen. De tijd vliegt, niet waar, vrienden? Hoe kort geleden lijkt me
nog uw eigen huwelijksfeest.
EMILIE.

Twee-en-twintig jaar, doctor.
DR. PEETERS.

Twee-en-twintig jaar! - enorm, enorml - 't Heugt me nog als gisteren. Wat worden
we oud.... Maar 't is een beter tijd dan toen....
JACOB.

Dat is 't - ik verlang dien tijd niet weerom.
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DR. PEETERS.

Laten we bidden, dat dit feest niet verduisterd moge worden als het uwe.
JACOB.

Stil, Docter. Alles is ten goede geschikt. Er is maar één schaduw - daarover spraken
we juist, en daarin rekenen we op uw hulp.
DR. PEETERS.

Wat is die ééne schaduw?
JACOB.

Reinald's ongeloof, pater. U kent hem. Ziet u dit zwaar in?
DR. PEETERS.

Neen, mijn vriend, dat zie ik niet zwaar in. Reinald is jong, en wat lichtzinnig en
wild, zooals jong bloed is. Maar hij heeft een edel karakter, en voor dezulken baant
God den weg wel. Er zijn groote voorbeelden van veel zeldzamer bekeering. Denk
aan Paulus, denk aan Augustinus, denk aan Franciscus, aan Dante - altemaal in hun
jeugd, zoo niet geheel ongeloovig, dan toch wuft en wereldsch.
JACOB.

U neemt me een pak van 't hart, Pater. - Wilt u nog eens ernstig met hem spreken?
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EMILIE.

Ik kan het niet, doctor. Hij is mij te gevat en te belezen. Bij u alleen vindt hij zijn
portuur.
DR. PEETERS.

Ook ik, vrienden, ik vermag met mijn argumenten niets, zoolang God hem niet met
Zijn licht begenadigt. 't Eenige wat ik doen kan, is hem wijzen op 't voorbeeld van
onze groote voorgangers, op de evangelisten, de kerkvaders, de heiligen en martelaars,
- en ook op de vromen in zijn eigen kring.... zijn grootvader, zijn eigen vader....
EMILIE.

Hoor, ze komen.... dat is Ermgard's stem....
ERMGARD.
(zingt mei Mandoline-begeleiding.)
Ei! Zingt nu met mij tot der vogelkens eer
die in lucht en in 't loover gedijen.
Ei! Doet nu met mij, naar hun lustige leer.
Zoekt Vrijheid, zoekt blijheid, stelt je wakker te weer
en laat verder 't leven betijen.
Of 't morgent, of 't avondt, ze groeten met zang
de zon bij 't komen en 't scheien.
Geen zorg maakt hen droef, geen nood maakt hen bang,
Ze vieren plezieren den lieven dag lang,
met smullen en juublen en vrijen.
Ei! Zingt dan met mij, tot der zangerkens eer,
die de wereld vermooie’ en vermeien.
Ei handelt met mij naar hun lustige leer.
Vertraagt niet, versaagt niet, gaat dapper te keer,
en laat verder 't leven betijen.
(Ermgard komt zingende en mandoline-spelend op. De grootvader gaat naast haar, de hand
lichtjes op haar schouder. Dan volgen Reinald en de grootmoeder. Als zij zwijgt klinken bravo's.
Dr. Peeters klapt zachtjes in de handen.)

DR. PEETERS.

Allerliefst, meisje! - allerliefst gezongen.
(Begroeting. Men zet zich.).

De bruid geeft je een goed voorbeeld, bruigom. Je behoort mee te zingen.
REINALD.

Ik heb geen vogel-natuur, Docter.
ERMGARD.
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Hij heeft wat 'n mooie stem!
REINALD.

Ik moet te veel aan de arme wormpjes denken, die niet meezingen.
GROOTVADER.

Dat is niet goed. - Het is recht en billijk, dat we ons verheugen en vroolijk zijn.
REINALD.

Als 't nu maar even makkelijk als billijk was, dan was 't in orde.
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GROOTVADER.

Het zou schande zijn, als je 't niet was, mijn jongen!
REINALD.

Dat helpt niet - dat maakt de zaak nog erger.
DR. PEETERS.

Met zulk een bruid moet je 't wèl zijn, dunkt me.
JACOB.

Och kom, hij stelt zich maar wat aan. Niet waar, Reinald? - Dat je behoorlijk vroolijk
kunt zijn, dat voel ik wel eens in mijn beurs.
REINALD.

Neen, vader, - u voelt juist dat ik de vroolijkheid duur moet koopen.
JACOB.

En wat beduidt dat nu wat ik zooeven hoorde? - Wou je Zondag niet meedoen aan
't feest?
ERMGARD.

Ja! Ja! Ja! Vader! hij doet het wel. Hij heeft zich bedacht. Ik heb hem overgehaald.
EMILIE.

Goed zoo. Ik hoopte 't wel. - Je bent een lieve meid!
GROOTVADER.

En waarom zou je niet mee willen doen, als ik vragen mag?
REINALD.

Omdat ik het een allerpijnlijkst gezicht vind als de Hollanders van onzen tijd willen
feestvieren. Dat is of koeien of kippen beproeven te dartelen, zooals hun wilde
verwanten, herten of patrijzen. Hollanders zijn huisdieren geworden, log en leelijk.
En dat weten ze ook wel, daarom houden ze zich meestal deftig en ironisch. En ze
zijn ook te zwaarmoedig van natuur, ze nemen 't leven te ernstig. Ze voelen den
zwaren druk van het wereldleed, - jolen en jubelen gaat hen niet goed af. - Arme
drommels, als ze 't probeeren, wat worden ze dan droevig potsierlijk. - Maar ik ben
óók een Hollander.
DR. PEETERS.

En de oude Hollanders dan? De mannen van Frans Hals? Die konden toch recht lustig
zijn.
REINALD.

Ja, toen ons volk jong was.... Nu is 't oud en verbitterd! Ze kunnen nu alleen nog
maar kibbelen en vitten.... als vinnige bestjes.
GROOTMOEDER.

Daar herken ik mezelf....
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(Gelach.)

REINALD.

Neen! Neen! Jij bent niet Hollandsch, grootmoeder, jij bent cosmisch.
ERMGARD.

Maar je doet toch mee, Zondag, niet? Rinaldo?
REINALD.

Onder één voorwaarde.
JACOB.

Welke voorwaarde?
REINALD.

Een blanco chéque van u.
EMILIE.

Heb je alweer geld noodig, jongen?
GROOTVADER.

Reinald, Reinald, word geen verkwister. - Je vader was nooit gierig, maar een
spaarzaam en verstandig man. Neem hem tot voorbeeld.
DR. PEETERS.

Je schijnt heusch in den waan te verkeeren, dat blijdschap met veel geld moet betaald
worden. Dat is toch werkelijk een dwaling.
REINALD.

Is 't werkelijk, docter? - En waarom is er dan zelfs voor de Katholieke Christelijke
blijdschap nog zooveel geld noodig? En waarom
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zorgen al die vrome menschen, zooals vader zelf, toch allereerst behoorlijk rijk te
zijn en te blijven?
DR. PEETERS.

Het hebben en verwerven van wereldsch goed is op zichzelf nooit afkeurenswaard,
als men het goed beheert, als leen, als middel om goed te doen. Ik zeg alleen, mijn
jongen, dat véél geld niet n o o d i g is voor blijdschap. Integendeel de vroomsten
onder ons hebben juist de armoede lief gehad, en waren toch blij en gelukkig. Ja, het
waren de aller blij moedigsten.
REINALD.

Onzin, pater, met alle respect. Onzin. Ik heb nooit iets van zulke vroolijke
hongerhalzen gemerkt. Ook niet onder de vromen.
DR. PEETERS.

Je schijnt niet te weten, jonge man, dat een van de grootste heiligen onzer kerk, ja,
een die door Dante onmiddellijk na Christus wordt genoemd, de armoede omhelsde
als zijn bruid en haar tot zijn dood getrouw bleef. Weet je wien ik bedoel?
ERMGARD.

Dat was Sint Franciscus, mijn liefste heilige, die een vriend was van vogels en
bloemen, die tot de dieren sprak, zoodat ze hem verstonden.... Ja, dat was een gelukkig
en blij mensch.
REINALD.

Ik weet wel wien je bedoelt, pater! Maar ik geloof niet in Sint Franciscus, noch in
zijn huwelijk met het armoede-bruidje.
DR. PEETERS.

Ken je zijn leven?
ERMGARD.

Zoo mooi! - O zoo mooi! - Heb je 't nooit gelezen! - Het is hier in huis. Ik zag 't bij
Grootmoeder - mag ik 't even halen?
(Grootmoeder knikt langzaam, zeer ernstig. Ermgard gaat in huis.)

REINALD.

Ik las zijn leven nooit. Maar dat is niet noodig. Ik wil aannemen, dat Sint Franciscus
een natuurlijk, oprecht mensch was, geen dweper, en geen aansteller - wat nog te
bewijzen is. Maar dan was hij zulk een zeldzaam en ongewoon exemplaar van het
menschenras - dat hij als voorbeeld hoegenaamd geen waarde voor ons heeft.
DR. PEETERS.

WAT zeg je! - 't Is ongehoord!
REINALD.

Waarde Docter, - als er eens een mensch met vleugels geboren was, zou je ons die
als voorbeeld willen stellen? - Dan zouden we immers allen den nek breken.
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Franciscus kon vroolijk en gelukkig zijn, terwijl hij honger leed, en liep te bedelen
in een kostuum van vodden en ongedierte. Heb ik daar iets aan als voorbeeld? - Heeft
u daar iets aan? Heeft iemand daar iets aan? - Voor ons is al wat de aarde goeds en
moois en gelukkigs heeft noodzakelijk verbonden met weelde. Want weelde beteekent
voor ons gezondheid en vrije tijd. Niemand kan in onzen tijd schoon en gezond leven,
en van schoonheid en kennis genieten zonder weelde. Armoede is leelijk,
onverbiddelijk en verschrikkelijk leelijk. Armoede is vuil. Armoede is dom. En
leelijkheid, vuilheid, domheid acht ik slechtheid. Eenvoudig slechtheid,
onzedelijkheid, goddeloosheid, als men 't zoo noemen wil. En een armoedig leven
is voor mij
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een slecht, een onzedelijk, een goddeloos leven. Armoede maakt ons tot slaven, tot
onontwikkelde wezens, halve dieren, niet tot schoone, wijze menschen. Alleen de
weelde die ons ontheft van de angsten en zorgen voor ons dierlijk bestaan, die maakt
ons vrij en mooi, en wijs en gelukkig. In weelde alleen ontstaat schoonheid en vrijheid.
De mooiste bloemen zijn weelde-bloemen, wonderen van kleur en vorm, die groeiden
in volkomen stilte van 't oerbosch, in de lauwe, vochtige zoelte van een eeuwigen
zomer! De schoone kunst ontbloeide op den bodem der weelde, zoodra de mensch
zich bevrijd had van den harden slavenstrijd om de behoeften van het lichaam. En
nu mag Franciscus nog zoo zalig zijn geweest in zijn jammerlijk ellendig en ziekelijk
leven - juist dat leven bewijst wat ik zeg, want er is nagenoeg niemand geweest, die
't heeft nagevolgd of kunnen navolgen, en zijn eigen orde is op groote schaal ontaard
en heeft al gauw echtscheiding aangevraagd met Bruid-Armoede. En mag ik dit niet
't bewijs noemen, dat iemands leerstellingen onzin en onhoudbaar zijn, als een gansche
wereld vol bewondering en geloof bij de ernstigste pogingen om ze op te volgen op
de meest geweldige en bespottelijke wijze fiasco maakt?
DR. PEETERS.

Je kent hem niet - lees hem! lees hem! lees hem!
ERMGARD.
(terugkomend).

Hier is 't boekje.
REINALD.

Geef het mij, - goed, ik zàl 't lezen.
(Hij bladert in 't boek, - grootmoeder oogt met strakke, ernstige blikken zijn bewegingen na,
rijst op, en gaat achter grootvaders zetel staan. Ze tracht Reinald's aandacht te trekken, maar
deze bemerkt het niet. Allen zwijgen. Reinald blijft op de eerste pagina staren.)

REINALD.

Hé! aan wie hoorde dit boekje?
(Hij ziet op, grootvader geeft teekenen van onrust, de anderen luisteren gespannen.)

REINALD.
(leest).

‘Dit boekgeschenk ontving mijn zoon Lukas van Gelder, bij gelegenheid van zijn
eerste communie, op den vijfden April 1878 van zijn liefhebbenden vader’.
GROOTVADER.
(rijst op en spreekt niet bevende stens en gebaren:)

Reinald....

Groot Nederland. Jaargang 8

ik bedacht niet.... ik herinnerde me zoo gauw niet.... wil je zoo goed zijn, Reinald,
dat blad uit het boekwerk... . te scheuren.... uit te scheuren.... en te vernietigen. Wil
je ook zoo goed zijn.... nooit.... nooit meer.... versta je.... dien naam, in mijn
tegenwoordigheid te noemen.... of dien mensch, waar ik bij ben.... te bespreken....
of te gedenken....
REINALD.

Maar, Grootvader!
GROOTMOEDER
(ziet naar Jacob, die haar aanziet en ontroert, en naar Emilie. Dan wenkt ze Reinald te zwijgen.)
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GROOTVADER.

Reinald.... ik verlang geen tegenspraak.... je zult, hoop ik - mijn wensch, mijn bevel
eerbiedigen. Nu spreken we over wat anders. Ermgard, lief kind, zing nog een liedje.
Of anders wil Emilie nog wat spelen.
EMILIE.
(bij gedwongen stilte der anderen, opstaande).

Goed, vader!
REINALD.
(met het boekje in beide handen geklemd, naar zin grootmoeder gaande, zacht:))

Grootmoeder.... was d a t de man voor wien je 't laatste Beethoven speelde?
(Grootmoeder knikt.)

Gordijn.

Tweede bedrijf.
Een groote bloemenveranda, aan Jacob's buitenverblijf. Door de open kolonade ziet men in
den bloemtuin.

Jacob komt langzaam, als diep in onrustige gedachten, uit het huis in de serre. Hij dwaalt bij
zijn alleenspraak langs de bloemen, nu en dan uitziend in 't park.

JACOB.

Het is haar toeleg, haar duidelijke toeleg, mij te treiteren en in 't nauw te brengen. Zij is het - zij alleen - die al die vragen uitlokt, en die alle gedachten dien kant op
drijft. Twintig jaren heeft ze zich stilgehouden en haar wraak opgespaard - en nu
acht zij haar kans gekomen. - Vrouwen zijn duivels - duivels, als ze eenmaal partij
hebben gekozen.
Natuurlijk - eerst Reinald nieuwsgierig gemaakt.... dat muziekstuk in vaders hoofd
gebracht.... toen Emilie.... en nu eindelijk dat boekje. O dat verdoemde boekje! Dat
heeft ze meegenomen van zijn kamer en heimelijk bewaard, twintig jaar lang, - en
nu legt ze 't zóó aan 't licht, dat Ermgard het moest opmerken. Ik zag haar felle oogen
schitteren, toen Ermgard het noemde. Haar plan gelukte. Hoe fijn en arglistig
uitgewerkt! Wat een afschuwelijke, scherpe, geduldige, koude berekening. Het zijn
demonische wezens, vrouwen, daar kan geen man tegen op. Als ze haten.... als ze
eenmaal haten.... pas dan op.
(Luistert.)
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Moeder haat me. De ander was altijd de lieveling. Zulk een stomme, geduldige haat,
twintig jaren lang, dat is iets verschrikkelijks.
(Pauze, met nerveuse, verstrooide gebaren.)

Ik heb niets te vreezen. Ik vrees ook niet. Wat ik deed was zelfverdediging. Ja, nog
beter, verdediging van 't heiligste. Van de Heilige Kerk, - van de maatschappij, van
Emilie's zieleheil. - Wat voel ik eigenlijk? Vrees? - Is hier geen spiegel? - Ik heb
rustig
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geslapen, nacht aan nacht. Twintig jaar lang. Ik heb gebeden en gebiecht. ik heb
nooit wroeging gevoeld. - Maar zulk een vrouw, zulk een demonisch, sluw, arglistig
wezen, die twintig jaren wacht en voorbereid, en je dan besluipt als een slang, je
weet niet van waar, van alle zijden tegelijk.... verdoemd! dat maakt nerveus! - nerveus!
- nerveus!
Zoo'n stille griezelige spin, - die geen geluid maakt - die dagen en dagen stil zit,
- die draadje voor draadje weeft.... en dan wacht.... en dan.... dan eindelijk....
(huivert.)

Kom! - kom! - rustig jongen! - rustig man! - je stond voor heeter vuren.
Wat is er eigenlijk gebeurd? - Zoo verbazend lang geleden. 't Duurde een paar
seconden en die paar seconden zijn twintig, neen! bijna vijfen-twintig jaar voorbij.
Wat is er precies gebeurd? - Weet je 't nog wel precies? - Weet iemand het precies?
- Wie handelde eigenlijk in die paar seconden? - Wie dacht en wie handelde? - En
wie wilde? - In 't willen is de schuld, zegt men. Maar wie zegt, dat hij niet 't zelfde
wilde als ik? Ik reikte het glas - hij dronk het leeg. En hij wist, - O hij wist wat het
beteekende. Zoo goed als ik. Hij wist en hij wilde. - 't Was vrijwillig, vrijwillig.
(In 't park ziende.)

Daar komen ze - lezend natuurlijk.... en natuurlijk in dat boek.... Daar moest ik toch
eigenlijk een eind aan maken.... Ik moest het verbieden
(hij treedt wat terug. Reinald en Ermgard komen buiten voorbij den ingang der veranda
langzaam drentelend, Reinald's arm over Ermgard's schouder. Ze zien samen in het boekje
en Reinald leest hardop. Reinald in elegant rij-costuum.)

REINALD.
(lezend).

‘Tusschen Chiusi en Radicofani, een uur gaans van Sartiano, had Sint-Franciscus
een kleine hut voor zich gebouwd. Daar bracht hij een der vreeselijkste nachten zijns
levens door. De booze vervolgde hem met het denkbeeld, dat hij de zelfkwelling
overdreven had en niet genoeg op Gods goedheid vertrouwde. Hij zag zichzelf rustig
en gelukkig in een familiekring en dit beeld was zoo duidelijk, dat hij zijn heilige
voornemens voelde verzwakken. Te vergeefs geeselde hij zichzelf ten bloede, het
liefelijk vizioen wilde niet wijken. Het was midden in den winter, en er lag dikke
sneeuw. Toen wierp Franciscus zich geheel naakt daarop, vatte de sneeuw met volle
handen en kneedde ze tot een rei van gestalten: ‘Hier!’ riep hij, ‘hier is mijne vrouw,
hier komen twee zonen, en dan twee dochters, en dan komen de knecht en de meid,
die de bagage dragen.’ Door deze voorstelling van de zorgen van het wereldsch
geluk, kon hij eindelijk de verzoeking doen wijken.’
ERMGARD.
(weifelend).
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Mooi, hè?
REINALD.

Mooi? - Noem je dat mooi? - dat noem ik afschuwelijk. - Dus die man wilde zich
wel geeselen, en wel hongerlijden, - maar niet voor vrouw en kinderen de pakkén
dragen.
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En de zoete roep van het natuurlijk geluk, de liefelijkste en algemeenste neigingen,
die in elk mensch wonen, die noemt hij uit den Booze! Wat een hel maakt die man
van de wereld. Als het schoone, goede, natuurlijke en liefelijke uit den Booze is en
het onnatuurlijke en leelijke uit den goeden God.... nu, dan is die Goede voor mij de
Booze. Dat 's maar een kwestie van namen.
ERMGARD.

Maar Franciscus was geen gewoon mensch, hij was een heilige, een uitverkorene.
REINALD.

Zoo.... maar dat vind ik dan niet erg deemoedig, maar verduiveld hoogmoedig.
Waarom verbeeldde die man zich dat hij te goed was voor al die gewone neigingen
en behoeften, waar alle andere menschen mee zijn bedeeld? Hij had ze blijkbaar even
goed - maar hij ranselde ze er uit.
Met welk recht? - Hè! Kijk eens! - Zie je wat Oom Lukas de Zendeling er bij heeft
geschreven?
(Leest.)

‘Toen ik dit aan een Chineeschen vriend vertelde, zei hij: ‘Uw Christen God is
een raar wezen, want de menschen, die aan Zijne schoonste geboden ongehoorzaam
zijn, en die zijn kostelijkste geschenken verwerpen en er op spuwen, die noemt hij
zijn Uitverkorenen. Als onze kinderen zoo'n meester hadden of onze volken zoo'n
vorst, dan werd hij opgesloten.’ O die Oom Lukas! Was die man maar niet zoo jong
gestorven! Hij zou me verstaan hebben! Hem zou ik vertrouwen! Dat was een oprecht
en wijs man.
ERMGARD.

Laten we binnen gaan. Wij moeten ontbijten.
REINALD.

Nog niet, ga nog eenmaal mee rond.
(Zij wandelen verder, in de lectuur verdiept.)

JACOB.

Ik moet daar toch een eind aan maken. Die jongen doet recht tegen 't verbod van zijn
grootvader in. - Ik moet er een eind aan maken. - Hij is bezig zichzelf en zijn
aanstaande vrouw te vergiftigen met den geest van Lukas. R e i n a l d !!
(Hij roept, maar te zacht. Grootvader en grootmoeder komen samen op, uit het huis. Jacob
schrikt op en gaat hen te gemoet.)

GROOTVADER.

Hier is Jacob, niet waar? - Goeden morgen, mijn jongen, heb je wel gerust? JACOB.

Ja vader, goeden morgen! - en U?
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GROOTVADER.

Zoo tamelijk. - Begroet je moeder niet?
JACOB.
(gekunsteld).

Goeden morgen, moeder, goed geslapen?
GROOTMOEDER.
(evenzoo).

Goeden morgen - dank je!
GROOTVADER.
(spreekt naar den tuin toe).

Goeden morgen Reinald.... is Ermgard daar ook?
GROOTMOEDER.

Reinald is er niet, vader.
GROOTVADER.

Niet?.... Met wien sprak Jacob dan.... En ik hoorde
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hem ‘Reinald’ zeggen. - Ik verstond ook iets van ‘vergiftigen ‘. - Met wie spreek je?
Ik heb nog een goed gehoor, Jacob. Een heel goed gehoor.
GROOTMOEDER.

Jacob sprak in zich zelf, vader.
GROOTVADER.

In zich zelf? dat is zijn gewoonte niet.
JACOB.

Dat is 't ook niet. Maar er zijn zaken, die mij zeer vervullen. Die mij onrustig maken.
GROOTVADER.

Wat is 't? Ben je bezorgd cm Reinald?
JACOB.

Juist. - 't, Is waar, ik noemde zijn naam, en ik sprak van ‘vergiftigen.’ 't Is de geest
van zijn ongelukkigen oom die hem vergiftigt.
GROOTVADER.

Hoe is dat mogelijk? - De geest van Lukas? Wat bedoel je?
JACOB.

Denk aan wat gisteravond gebeurde. Hij stoort zich niet aan uw verbod, vader. Hij
loopt met Ermgard in dat boekje te lezen.
GROOTVADER.

Dat heb ik hem niet verboden. - Uit dat boekje zal hij geen kwaad leeren. - Het is
onder geestelijk toezicht uitgegeven.
JACOB.

Maar weet u dan niet, dat Lukas het vol met zijn eigen aanteekeningen heeft
geschreven?
GROOTVADER.

Wat zeg-je? - Vol aanteekeningen? - van Lukas? Mathilde, wist jij dat?
GROOTMOEDER.
(zacht).

Ja, vader, ik wist het.
GROOTVADER.
(verstoord).

Mathilde - dat is onlief van je.... dat is onhartelijk.... neen, erger.... dat is slecht van
je. Dat had je mij moeten zeggen. Dat is misbruik maken van mijn lichaamsgebrek.
Zooiets was ik nooit van je gewend, nooit! - Op mijn vrouw vertrouwde ik, als op
een rots.... Dat had je mij niet moeten aandoen.... Dat is groot verdriet, groot verdriet....
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GROOTMOEDER.

Vergeef me, man.... ik ben niet alleen je vrouw, ik ben ook Lukas' moeder.
GROOTVADER.

Dat is geen reden om mij te bedriegen. - Ik wil je vergeven, dat je als vrouw, als
moeder, nog eenig zwak voelt voordien ongelukkigen man, godloochenaar, socialist,
zelfmoordenaar, - die helaas! - ons kind was. Ik wil je vergeven, dat je eenig
aandenken van hem bewaart. Ik zelf wensch het niet, ik verfoei zijn aandenken....
maar ik vergeef je die zwakte, - ik stond het je toe. Maar dat je zijn zondige gedachten,
zijn godloocheningen, zijn dwalingen laat bestaan, dat je me daar niets van zegt....
en datje zelfs.... terwijl ik er argeloos bijzit.... dat gift, dat gift in handen van je
kleinzoon laat komen.... zonder mij te waarschuwen.... dat is verschrikkelijk, Mathilde,
dat is slecht van je.... verschrikkelijk slecht....! Zooiets heb je mij mijn leven lang
niet gedaan. (Hij tast raar een stoel, gaat zitten en schreit.)

GROOTMOEDER.

Goeie vader, - goeie man.... kom tot kalmte. Begrijp
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toch - ik kan daar zoo moeilijk met je over spreken. ... Maar ik, zijn moeder, kan niet
zoo slecht over Lukas denken, als jij.
GROOTVADER.

Niet? Over een Godloochenaar?
GROOTMOEDER.

Dat was hij niet, vader. - Er is meer godsdienst in het twijfelen van den oprechte,
dan in alle oppervlakkige devotie.
GROOTVADER.

Was ook hij soms geen zelfmoordenaar?
GROOTMOEDER.

Vraag dat aan Jacob.
GROOTVADER.

Waarom aan Jacob? - Is het niet uitgemaakt, ook op je eigen getuigenis?
GROOTMOEDER.

Op mijn getuigenis?.... ik was er niet bij!!.... Heb i k getuigd.... tegen mijn kind?....
Het zal wel zoo zijn.... Het zal wel.... Het levende gaat vóór het doode.
GROOTVADER.

Wat bedoel je daarmee, Mathilde? Ik begrijp je niet. Ik begrijp er niets van.
GROOTMOEDER.

Misschien begrijpt Jacob....
JACOB.

Ik begrijp - dat wij moeten ontbijten.
GROOTVADER.
(opstaand).

Goed Jacob. Maar ik sta er op dat die verderfelijke lectuur Reinald word afgenomen
en vernietigd.
JACOB.

Dat wilde ik juist zeggen.
GROOTMOEDER.

Waarom heb je dat zelf dan niet gedaan?
JACOB.

Ik?.... Ik wilde het juist doen. Ik zal het doen, - stellig.... aanstonds.... zoodra ik hen
zie.
GROOTMOEDER.

Ze zijn immers nog buiten? - Waarom ga je nu niet?
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JACOB.

Aanstonds.... aanstonds.... aan 't ontbijt.
GROOTVADER.
(aan den arm van zin vrouw in de eetkamer gaande).

Dat is een slag voor me, Mathilde.... een slag.... dat je mij dàt verzwegen hebt.... En
juist nù, nu de toekomst zoo helder scheen.
(Alle drie gaan in de eetkamer. Jacob blijft wat achter en nog eer hij weg is, wordt de stem
van Reinald buiten gehoord. Jacob ziet om, aarzelt, maar gaat dan toch haastig weg)

(REINALD en ERMGARD.
met het boek.)

REINALD.

O mijn lieve liefste, hoe scherp en schrander van je om dat boek te vinden. Het is
een zegen. Wie bracht dat in je hoofdje?
ERMGARD.

Maar 'n inval, Rinaldo. Als er uit mijn bol wat goeds komt, dan is 't buiten mijn
schuld, hoor! Maar ik heb lieve bescherm-engelen, die mij wel eens wat inblazen.
REINALD.

En had je die aanteekeningen óók gelezen? Kijk eens hier 't staat vol. Verzen óók al.
Heele bladen ingevoegd.
ERMGARD.

Ik had die wel gezien, maar niet dat er iets bizonders aan was. Ik kende het werk al
van vroeger, uit een ander exemplaar bij ons thuis.
REINALD.

Het boek zelf is een mummie. Van den levenden Franciscus hebben ze een heilige
pop gemaakt. Maar die aanteekeningen, daar heb
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je de levende rijkdom van een menschenziel. Daar leeren wij nu eindelijk dien
geheimzinnigen oom Lukas kennen, waarvan niemand schijnt te willen spreken.
(Gaat half binnen op een balustrade zitten, al bladerende en lezend, terwijl Ermgard bij hem in 't
boek kijkt.)

Kijk hier, luister eens, is dat niet mooi - daar spreekt hij Franciscus aan:
(leest)

‘O mijn broeder Frans, mijn goede, heldhaftige broeder Frans, die de menschen zoo
lief hebt gehad, waarom had je hen dan toch niet lief genoeg om wat af te dalen van
die duizelhooge heiligheid, en hen vóór te gaan op hun gewone paden? Heb je dan
nooit toegezien, als de moedervogel haar jongen leert vliegen? Dan stijgt ze immers
niet tot onbereikbare hoogten en blijft daar roepen? Maar ze daalt weer af, en keert
naar 't jong terug, en houdt zich of ze óók nog zwak ter vlucht is, en gaat met kleine
sprongen, met korte vluchten even voor 't jong uit, lokkend en roepend, telkens weer
terug, immer vlak bij - alles vóórdoend, als begon ze eerst zelve. Ach, waarom broeder
Frans, hield jij de zwakke menschen het onbereikbare voor, zoodat ze of in uitputting
bezweken, of moedeloos terugkeerden, en je niet meer konden volgen of vertrouwen?
Nu deed je vóór wat niemand k a n , ja niemand m a g nadoen, en met al je liefde
heb je de menschen tot niets anders gemaakt als tot huichelaars en ongeloovigen.’
Juist, Oom Lukas, juist!
ERMGARD.

Rinaldo-lief, de bel is lang gegaan. We moeten ontbijten.
REINALD.

Dadelijk, dadelijk. - Zulk een vondst is beter dan hetkostelijkst ontbijt. Luister hier:
(leest)

‘Wat geeft ons nu, in onzen droeven verwarden tijd die domme, blinde liefde, die
enkel praat van aalmoezen en armoede? Aalmoezen en armoede, de twee groote
geesels van onze menschengemeenschap! Zóó heb ik ook beproefd lief te hebben,
domweg gevend, domweg en gemakzuchtig mijn liefde-hartstocht bevredigend. En
wat heb ik gesticht? Haat, afgunst, bitterheid, hebzucht en een vreeselijke
onvoldaanheid in mijn eigen uitgeput lichaam. Omdat ik niet vroeg naar wijsheid en
recht - maar enkel naar goedheid en liefde. Omdat ik alleen maar dacht aan geven,
geven, geven.... omdat geven prettig is, - en niet aan behouden en nemen naar den
eisch der rechtvaardigheid.’
Juist, juist, oom Lukas! O Ermgard, liefste! een mensch! een eerlijk mensch!
ERMGARD.

Liefste, kom nu mee - je weet hoe vader en grootvader op stiptheid zijn gesteld, en
hoe jij ze altijd daarin ergert.
REINALD.
(heftig en met aandoening.)
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Ermgard! - voel je dan niet wat dit voor mij is? - Neen, je voelt het niet! Je kunt het
niet voelen, als je me op die manier wilt storen in mijn verrukking. - Als je voelde
als ik, dan zou je even als ik ook alles vergeten, uur en ontbijt en
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familie en alles. - Want het gaat hier om mijn leven, Ermgard. Het is mij alsof ik een
warme, krachtige menschenhand voel, die mij eindelijk vastgrijpt - 't is me alsof ik
in een koude, donkere put vol slijk en modder al dieper en dieper wegzakte, en ik
stak mijn handen uit, in 't blinde, boven mijn hoofd, en langen tijd greep ik in 't ledig,
en ik zakte al dieper.... En nu eindelijk hoor ik een klare menschenstem en ik voel
een lévende menschenhand. - Die man, Ermgard, voelde als ik - die Oom Lukas was
een mensch, een eerlijk mensch, die durfde denken, en moedig durfde zeggen wat
hij dacht....
ERMGARD.

O mijn Rinaldo.... in een kouden donkeren put.... en geen levend mensch, geen warme
menschenhand.... en.... en.... ik dan? - Waar blijf ik, arme?
REINALD.

Dat is 't allerergste, liefste.... Ik voel je met mij zinken, in 't kouë donkere slik. Maar
jij voelt het niet. En dat verdubbelt mijn verschrikking. Juist het niet beseffen,.... dat
is 't vreeselijkste. En de lichtstraal, de schemering van hoop komt eerst zoodra ik
iemand vind, zooals deze man, die toont dat hij begrijpt, dat hij 't voelt als ik.... Jelui
begrijpen niet, Ermgard, geen van allen. Vader niet, moeder niet. Misschien
grootmoeder wel - maar die zwijgt. Jelui begrijpen niet wat ik lijd, waarom ik 't leven
ondragelijk vind, ondanks al mijn voorrechten, rijkdom en gezondheid en de rest.
Jelui praten maar van blijmoedig zijn, en dankbaar zijn, en in Gods wil berusten, en
je medemenschen liefhebben en goed zijn voor armen en ongelukkigen.... en jelui
begrijpen niet de vervaarlijke, potsierlijke en akelig-lugubre onzin van wat je zegt.
Blijmoedig zijn!!.... terwijl je weet dat je al je blijdschap moet zuigen uit je
verstompte, verdierlijkte en uitgemergelde medemenschen.... dankbaar zijn voor
Gods goede gaven!!.... terwijl je weet dat wat je goede goddelijke gaven noemt,
integendeel de zeer slechte menschelijke rooverijen en plunderingen zijn.... je
medemenschen liefhebben!, terwijl je weet, dat je bezig bent hen in 't verderf te
trappen.... Goed zijn voor armen en ongelukkigen! terwijl je weet dat ze alleen door
je eigen schuld arm en ongelukkig blijven, en dat je, door ze goed te willen doen met
liefdadigheid, ze nog veel ellendiger maakt, ze nog veel verder van den goeden weg
brengt en nog grondiger bederft.... In Gods wil berusten!!.... terwijl je weet dat als
er een goede God is, Hij nooit iets anders kan willen, dan dat je n i e t berust in een
dergelijken toestand.... terwijl je eindelijk voelt dat je volstrekt machteloos bent, dat
je mee moet knoeien en zondigen of je wilt of niet.... en dat de eenige berusting, die
mogelijk voor je is, de berusting is in het kwade, in de onrechtvaardigheid, in de
liefdeloosheid, in de wreedheid.... berusting in alles wat wij zeker weten, dat nooit
Gods wil kan zijn, tenzij God de booze is en niet de Goede.
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ERMGARD.

Je maakt me bang. - Ik hoop dat je ongelijk hebt. En hoe zou 't mogelijk zijn, als je
gelijk hadt, dat er zooveel wijze en goede menschen anders over denken?
REINALD,

Dat komt er nog bij! Als je eerlijk wilt zijn dan ben je gedoemd jezelf voor wijzer
uit te geven, dan al die wijze en groote en beroemde menschen die niets van je eigen
zielstrijd schijnen te begrijpen. Je bent gedoemd tegen je vader en je moeder op te
staan, en je eigen gevoel te stellen tegenover dat van wie je meerderen heeten, en
die je ook zoo graag als je meerderen zou eerbiedigen. Dat komt er nog bij!! Waar
blijf je dan weer met je deemoedigheid? - En als ik bukken zal en mij nederig buigen
voor het oordeel van anderen, waar blijf ik dan met mijn oprechtheid? - ‘Wees
oprecht!’ wordt ons geleerd, en ‘Wees nederig!’ Dat wil zeggen ‘Sta overeind!’ en
‘ Lig krom!’ allebei tegelijk. Zie jij daar kans toe?....
..........................
Neen, Ermgard, bij God! of er dan een goede God is of niet, - als hij me dwingt
te kiezen tot kromliggen of overeind staan, dan kies ik overeind staan, al zal ook de
gansche wereld mij daarom beproeven neer te slaan en omver te loopen. Dan moet
ik maar pedant en eigenwijs en ingebeeld en hoovaardig heeten, - wat ik voel dat
voel ik, en niemand zal mij dwingen het anders te zeggen dan ik 't voel.
Maar nu die zegen, dat geluk, Ermgard, eindelijk één mensch te vinden, een mensch
van ònzen tijd, die toont te voelen als ik. Helaas! Helaas! - dat die man dood is! Nu
behoef ik mijzelf toch niet langer af te vragen of ik gek ben of wel de heele wereld
gek is, - er was toch éen die dacht als ik en sprak zooals ik zou willen spreken. En
natuurlijk! dat ze dien eenen mensch nu liever niet noemen of zich herinneren. Maar ik versta hem, en ik heb hem lief, al heb ik hem nooit gekend. Hij is mijn rechte
bloedverwant. Hij is mij nader dan vader of moeder.
ERMGARD.

Maar Reinald!
REINALD. Waarachtig! - Luiste! - Dit vond ik al van morgen vroeg, toen ik bij 't
eerste morgenlicht in dit boekje bladerde. Luister wat oom Lukas zegt. - Hier spreekt
hij rhythmisch:
‘De menschheid wacht den dronk der heiliging,
‘haar koortsgloed stijgt, haar dorre lippen smachten,
‘nog altijd brak geen schemer door de nachten,
‘geen voetstap kondde eens Heilands nadering.
‘Want Heiland is niet, die de sterke machten
‘des levens smoort in doodschen kloosterkring
‘en maakt den mensch armzalig boeteling,
‘gedwee voor wie het heilige in hem verachten.
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Zoo daar een Heiland komt, Hij zal genaken,
schoon en gelukkig in oprechten gang;
Hij zal der menschheid weg begaanbaar maken
door klare wetenschap en blijden zang,
Hij leert niet wijken, maar rechtvaardig wand'len
en elk vrij hart naar zijn licht voorbeeld hand'len.
(Terwijl Reinald deze regelen met vuur en nadruk voordraagt, komt achter hem staan, in 't
park, voor den ingang der veranda, een arme, uiterst havelooze en gemeen-uitziende vrouw,
met een harmonika. Een meisjè van ongeveer 10 à 12 jaar met een zwak, bleek gezichtje en
een zeer verwaarloosd en jammerpk uiterlijk, wordt door de vrouw in de veranda gestuurd en
begint daar onder begeleiding van het harmonika-spel, een liedje op te dreunen, zeer plat,
terwijl ze op een ouden tambourijn trommelt.)

HET HAVELOOZE KIND
(zingt:)
Der was der es een sjiek heertje
een heertje mooi en rijk,
die vrijde na twee meissies
twee meissies tegelijk
tsiengela - tsiengela - boem - la - la!
toen zei dat sjieke heertje....

REINALD.
(zich woedend omdraaiend).

Wat doe je hier! - Maak als de bliksem dat je vort komt!
HET HAVELOOZE KIND
(huilerig).

Och meneer, 'n centje asjeblieft.... één centje maar!
REINALD.
(even barsch).

Neen! - donder op! - Hoe kom je hier in 't park. - Scheer je weg! - en gauw, versta
je! - Hoe hebben jelui de brutaliteit hier binnen te dringen.
HET HAVELOOZE KIND
((huilerig aandringend).

Och, meneertje lief, één centje.... ik heb nog heel geen warm eten gehad. ... en vier
broertjes thuis.... en geen vader.... och meneertje lief....
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REINALD.
(steeds driftiger).

Neen! - zeg ik.... Voort, - en gauw.... of ik stuur de honden op je af.... Voort.... het
hek uit!
ERMGARD.

Reinald.... Rinaldo!
REINALD.
(dreigend met een karwats).

Moet ik je het park uit laten jagen.... Voort!
(Het kind wordt bang en loopt nu huilend naar haar moeder. Deze begint te scheiden.)
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DE ARME VROUW.

Nou! nou! leelijke snotneus.... maak maar niet zoo'n kak. Schaam je je niet, 'n arm
schaap zoo te mishandelen. Gemeene, rijke stinkert.... Vuile bloedzuiger!. ... Eerst
't volk opvreten.... en dan nog arme menschen koeieneeren. God zal je de pestilentie
geve.... Smerige bloedhond, ploert!
ERMGARD.

Maar Reinald, hoe kun je zoo barbaarsch zijn.
(Tot het meisje.)

Kom maar hier, kind. Meneer meent het zoo erg niet. Hier! - huil nu maar niet. Hier!
kijk eens, daar heb ik wat moois voor je spaarpot.
(Ze toont een goudstuk. Het kind aarzelt, maar wordt dan door een stomp van de moeder
opgejaagd.)

DE VROUW.
(tot het kind).

Gauw dan, kreng! - zie je niet wat de Mevrouw daar het? - Pak an, allo!
(Het kind neemt het goudstuk en loopt er haastig mee weg.)

DE VROUW.
(kruiperig).

Dankie wel, Mevrouw!.... Allo! zeg es dankie! - God zal je zeegne.... Er benne nog
wel goeie menschen ook.
(Als Ermgard zich omdraait, steekt de vrouw de tong tegen haar uit, het kind doet dit na. Als
ze weg zin, laat Reinald zin hoofd op den arm zinken en begint te snikken.)

ERMGARD.

Rinaldo! - mijn liefste!.... mijn lieveling!
REINALD.
(haar afwerend).

Laat mij met vrede.
ERMGARD.

Wat beduidde die uitval? - Was dàt mijn goede, gevoelige Rinaldo? - Moest je dat
ongelukkige schaap zoo hondsch behandelen, omdat ze je stoorde in dat vers? Al
was dat vers nu nog zoo mooi, gaat een ongelukkig mensch niet boven het mooiste
vers? Zou oom Lukas dat gedaan hebben? - En wat hebben we aan de heerlijkste
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dichterlijke ontboezemingen over de ellende der menschheid, als die ons zoo hard
maken in onze daden?
REINALD.
(koud en schamper).

Laat mij met vrede, zeg ik. - Een van twee: begrijp me, of laat mij met rust. - Aan
liefde-betuigingen en sentimenteele praatjes heb ik niets, zoolang ik niet begrepen
word.
Wie heeft die arme menschen 't slechtst behandeld? Wie van ons twee? Ik heb ze
afgesnauwd. Dat verstaan ze - dat zijn ze gewoon, - daar voelen ze zich niet minder
om. Natuurlijk had ik hen liever uit hun ellende gehaald. Maar dan had ik hen moeten
in huis nemen en streng opvoeden, en al mijn kracht en leven aan hen wijden, met
heel twijfelachtig en gering resultaat. - En dat kan niet, want ik zie zulke ongelukkigen
eiken dag, en er zijn honderd armen en onbeschaafden tegen één rijke en beschaafde.
- Al offerden alle rijken hun geld en hun tijd, dan komen we niets verder. Geld,
moeite en tijd werden verspild en er komen aldoor nieuwe armen en ellendigen. En wat heb jij nu
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aan die menschen voor goeds gedaan, met je goudstuk? - Wil ik een van de tuinknechts
eens sturen om te kijken waar dat geld blijft? - Je zou een vroolijk bericht krijgen. Een verhaal van jenever, en zwijnerij, van vechtpartijen - een verhaal van bedrog,
van hoon en bespotting van dat zotte mensch, dat goudstukken geeft. Daar kun je
plezier van hebben. Morgen komen tien kanaljes van moeders om hun kinderen met
de karwats te laten wegjagen en dan met goudstukken getroost te worden. Een heerlijk
kunstje, zullen ze zeggen. - Welk een weldaad heb je die menschen gedaan! niet
waar? Hoe veredelend, hoe opvoedend heb je gewerkt! Verwaarloos je kinderen,
richt ze af dat ze zich laten afsnauwen en mishandelen - en dan krijg je goudstukken.
Dat is de fraaie les, die ze van je geleerd hebben. - Heusch, in mijn vers-voordracht
wil ik wèl gestoord worden. Maar wie leert mij die vreeselijke storingen in onze
samenleving te verdragen? - wie leert mij Gods onzinnige inzettingen na te komen?
- Wie leert mij mijn naaste wèl te doen, zonder hem te verderven?
EMILIE.
(uit de eetkamer komend).

Kinderen! Kinderen! Waar blijf jelui nu toch? Je weet hoe hinderlijk het door vader
en grootvader gevonden wordt, als jelui niet op tijd zijn. Waarom blijf je daar nu
staan redeneeren, in plaats van te komen ontbijten.
RÉINALD.
(de armen uitbreidend, met het boekje in de hand.)

Moeder, moeder, wees niet ontevreden, - vergeef me, ik kan nu niet aan tafel komen.
Ik ben te bewogen. - Ik ben diep ongelukkig en ook weer ziels-verheugd. Wees blij,
moeder, want ik heb een schat gevonden.
EMILIE.

Wat is er tusschen jelui gebeurd, kinderen. - Heb je geschreid, Reinald? - Heb jelui
gekeven?
REINALD.

Ik heb geschreid, moeder, van gebrek bij al mijn weelde. Omdat ik, rijk als ik ben,
toch weer zoo arm moet blijven in goede daden. Maar ik heb toch een schat gevonden.
- Neen! wij hebben niet gekeven. - Maar mijn schat is hier.... al is 't maar een kruimel
voedsel voor een uitgehongerde.
EMILIE.
(met eenige ontsteltenis.)

Wat is je schat? - Wat heb je daar? - Dat boek?
REINALD.

Ja, dat boek - vol kostelijke sporen van den goeden, dierbaren man aan wien het
toebehoorde. - Dat was een man! - lieve moeder! - Hij zou mij verstaan hebben. -
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Leefde hij nog maar. - Dat was een waarachtig man! een moedig oprecht man. - Die
durft zeggen wat alle heiligen helaas verzwegen hebben.
EMILIE.

Zwijg toch, jongen! - Zwijg in Godsnaam! - Je bent geheel en al misleid. - Dat is
alles onwaar, bedrog, huichelarij, alles t - Vader verzocht me juist dat boek
onmiddellijk van je terug te vorderen.
REINALD.

Is dat misleiding? Is dat bedrog? - O Ho! wie zal mij
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dat wijsmaken? - Laat komen, wie mij daarvan overtuigt! - Die moet wat mans zijn,
hoor! - En laat ook komen wie mij dat boek afhandig maakt. - Die moet een stevigen
kameraad meebrengen.
EMILIE.

Om Godswil, Reinald, spreek toch zoo niet. Grootvader en vader zijn geen menschen,
die zich door jou zullen laten bedillen. - Wat zou dat worden! Eerbiedig hen en laat
hier geen akelige tooneelen ontstaan.
REINALD.

Ik ken grootvader en vader ook. Maar ik ben hun afstammeling, en zal mij hun waard
toonen.
EMILIE.

Reinald, ik smeek je, voor 't laatst, geef mij dat boek en kom ontbijten.
ERMGARD.

Liefste, stoor den mooien vrede van dit huis niet. Doe het om mijnentwil.
REINALD

Spreek me niet van een mooien vrede. Vrede bij zooveel ongerechtigheid kan niet
mooi zijn. En om jouwentwil, Ermgard, juist om jouwentwil zal ik een weerspanneling
blijven, niet kromliggen maar rechtop staan. Omdat ik mij niet schamen wil voor
jou.
EMILIE.
(met radeloos gebaar.)

Reinald ... dat boek! ... ik smeek je!...
REINALD.

Niet, vóórdat je mij bewezen hebt, moeder, dat die Oom Lukas een misleider en een
huichelaar was.
EMILIE.

Dat kan ik.... ik kan het je bewijzen.... Geloof me!.... die oom Lukas was....
REINALD.

Nu?
EMILIE.

Neen! - Neen! - vraag het mij niet.... ik kan het je niet zeggen. Laat je vader het
zeggen.
REINALD.

Welnu! - Waarom komt Vader dan zelf niet, om mij dat boek af te vorderen, en mij
te bewijzen, dat Oom Lukas een bedrieger was. Durft hij dat niet? - Waarom stuurt
hij jou daarop af, moeder?
EMILIE.
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Jacob!
(Grootvader aan grootmoeders arm. Daarachter Jacob.)

GROOTVADER.
(streng en imponerend.)

Wat is hier toch gaande? - Waarom wordt het ontbijt zoo vertraagd en verstoord? Ik houd niet van luidruchtige gesprekken in de morgen-uren. - Ik ben hier niet in
mijn eigen huis, maar ik zou gaarne zien, dat mijn zoon Jacob in het zijne de huis-orde
beter wist te bewaren. - Jacob!
GROOTMOEDER.

Jacob schijnt ditmaal al buitengewoon weinig neiging te hebben om tegen zijn zoon
op te treden. Anders is hij toch streng genoeg.
JACOB.
(mei een fellen blik op zijn moeder, spreekt gemaakt luchtig).

Kom, jongen, wat veroorzaak je een beweging in huis, op den vroegen morgen. Kom! laten we nu allen een beetje kalm zijn, en rustig gaan ontbijten. Ik heb honger
en de thee wordt koud.
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EMILIE.

Maar zeg Reinald toch, dat hij zijn grootvader eerbiedigt. Ik heb den jongen nooit
zoo vreemd oproerig gezien.
GROOTMOEDER.

Ik hoop dat zijn vader zich zal weten te doen gehoorzamen.
JACOB.

Kom! - Kom! - zeker zal Reinald zijn vader gehoorzamen en zijn grootvader
eerbiedigen. Daarvoor ken ik hem te goed.
REINALD.
(langzaam, nadrukkelijk, woord voor woord).

Ik dacht, dat mijn vader dit boek van mij zou komen opvorderen, en mij bewijzen
dat mijn Oom Lukas een huichelaar was.
GROOTMOEDER.
(gesmoord).

O! - O! - O! - O mijn God!
JACOB.

Wie heeft dat gezegd?
REINALD.
(rustig).

Moeder! - niet waar moeder?
JACOB.

Heb je gister-avond je grootvader niet verstaan, Reinald? Dat onderwerp mag niet
worden aangeroerd. Schaam je, zoo weinig eerbied te hebben voor den wensch van
iemand als je grootvader.
REINALD.

Dus mag ik dit boek behouden?
GROOTVADER.

Jacob! Jacob!.... is dat tucht?....
JACOB.

Neen, neen, neen.... dat boek geef je mij, en daar wordt verder niet over gesproken.
REINALD.
(langzaam).

En als ik het nu niet geef?.... en als ik er over blijf spreken?
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JACOB.

Kom, Reinald, wees niet koppig en jongensachtig. Doe mij een genoegen, en maak
een eind aan deze vertooning. Ik zal je een ander exemplaar geven van 't zelfde boek.
Geef mij dìt.
REINALD.

O! - dus wat hier in dit boek gedrukt staat, dàt mag ik lezen en navolgen. - Maar wat oom Lukas er bij schreef, niet?
JACOB.

Juist, mijn jongen, juist. Wees nu verstandig en maak geen herrie om zulk een
kleinigheid. - Kijk eens hier, Reinald, ik heb gedacht over wat je mij gister-avond
vroeg, en als je mij belooft het feest vroolijk en gezellig mee te vieren, dan zal ik
voor deze maal, - voor de laatste maal, hoor! - aan je wensch voldoen. Ik zal je een
blanco cheque geven. Ik vertrouw, dat je er geen misbruik van zult maken. - Kijk
hier, ik heb hem al voor je geteekend.
(Haalt een chèque uit zijn portefeuille.)

Komaan!.... wat zeg je er van?
(Met fekunsteld schertsen de chèque vóórhoudend.)

Dat is een goed bod, niet waar? voor zoo'n klein boekje. Komaan! - gelijk
oversteken....
REINALD.
(aarzelend en langzaam).

Koopen.... Wil je 't van mij koopen?.... Maar vader!.... ik heb alles al doorgelezen.
Je kunt mijn geheugen toch niet koopen?
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(Jacob biedt hem de chèque aan, Reinald houdt het boek peinzend een tod lang terug, eer h~;
het toesteekt. Dan schijnt hij plotseling een inval te krijgen, en neemt de chèque, en geeft het
boek, terwijl hij in lachen uitbarst.)

REINALD.

Ha! ha! ha!.... goed!.... Goed!.... Goed.... ik sluit den koop!.... Ziedaar! - ha! ha! ha!....
Je bent bekocht, vader!.... dat wordt eene aardige verrassing.... Vroolijk en gezellig
zal ik zijn.... O let op, hoe vroolijk en gezellig ik zal zijn.... ha! ha! ha!
Gordijn.
(Slot volgt).
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Nekuia
Door Hein Boeken.
Voor den Vriend, die meent dat Milton tot zijne schade eenen tijd vond,
minder niet zich zelven één dan Dante den zijnen had gevonden.

I.
‘Meer met zich zelf één zijnd’, zoo wenschtet gij
‘Een tijd’ den Dichter toe, dat hij formeere
Zijn éénheid, zijn domein, zijn heerschappij
- Die hij naar ander's wil, der meerheid wet beheere? Hoe nu, mijn Vriend, gaat hij dan over lij,
Die 't best vaart, daar hij 't braafste mag laveeren,
Die zich aan storm noch tegen-stroom wil keeren,
Die loeft vast aan en kavelt geen getij?
Gij weet wel beter, gij, wiens leven strijd is.
Was het een droom, die u bracht van de wijs?
't Is al een baajert buiten 's dichters ziel.
Hij schift, hij scheidt, hij vraagt niet hoe zijn tijd is.
Hij wacht niet dat een ander 't oordeel wijz'.
Duister is 't al dan waar zijn licht op viel.
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II.
Was ooit een tijd wel met zich zelven eens?
Ooit na dien schoonen staat van 't Paradijs,
Toen 't alles hield één zelfde vrede-wijs,
Toen de Aard' nog niet des jammers en geweens
Een woonplaats was, tand-knarsens en gesteens,
De schoonheid nog niet wist haar eigen prijs,
Eva nog niet haar man bracht van de wijs,
Uit schroom, genood, nog niet dacht: ‘Eens is geen’.
Maar luttel stonden kon dat duren of
't Liep al in 't honderd door heur eigen-wijsheid
En de Aarts-verdeeler speelt voorts vrij zijn spel.
Door hèm verbeurden wij der onschuld hof,
Sinds is 't al krijg, dan waar Apol de wijs leidt.
Hij sticht alleen zijn vreê-rijk in dees hel.
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III.
Hoe riept gij ze op, de schimmen van 't Verleden!
Neen schimmen niet, zij leven om ons heen,
Veel meer dan de andren, die, met vleesch en been,
Zetten met ons op de' aarde-grond de schreden.
O Hoor hen aan, zij zijn voor òns het Heden.
Hoor hoe me een toe-sprak, die mij nù verscheen:
(Gij raadt wel, 't kan niet missen, wien ik meen,
Gij riept hem op, uw woord gold gloênde bede)
‘Geen Eénheid vond ik. Eerst in 't licht der Godheid,
Die fonkelt in het diepste van mijn hart,
Tot welks verbeelding reikten nauw al hemelen,
Vond ik die 'k zocht, die ons als 't hoogst genot beidt,
Opwegend rijklijk al der wereld smart,
Der zonnen zon, om wien al zonnen wemelen.’
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IV.
Tot Milton.
Hoe kon een engel zoo de duivlen kennen?
Want engel waart gij. Heeft in 't wit harnas
Met sneeuwen pluim en spiegel-klaar rondas,
Waarop vergeefs hij dreigend aan zag rennen
De na-verwante benden in 't aanschennen,
Gods veldheer, slaand de wond, die nooit genas,
Staand op de hemel-bres, die leed geen lasch,
Aan zuivrer licht ooit oogen leeren wennen
Dan 't zuivre licht, dat u de ziel omhuifde,
Toen u, daar aardsche nacht u de oogen sloot
Voor 't leven dat, u lokkend, u omtierde,
Bezocht van englen-aanschijn, 't goud-omkruifde,
- Maar menschen-liefde's blik was voor u dood Der duivlen strijd en 't helsch gehuil omgierde?
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V.
Tot Milton.
O 't helsch gehuil! Hoe duidlijk onderscheidde 't
G' hun taal - ach! menschen-sprake wijkt niet wijd
Van duivlen-aard. Zij heerschen, Haat en Nijd,
Als goôn al-om. Wat hart dat hùn niet spreidde 't
Hoog-altaar, niet in hùn eer-dienst ontwijdde 't
Mensch-schoon en de englen-glijknis, uitgezeid
Dat éene paar uit goud'ner droomen tijd....
Ach neen; ook dat, een gladde tong misleidde 't.
En menschen-macht, hoogheid van ondernemeren,
Roemruchte daad, berekenenden raad,
- Niet enkel zelfzucht, vuigheid, lagen lust, Hoe zaagt ge er door, door 't glinsterende schemeren,
Den gulden glimp, het achtbare gelaat,
Gij wien de nacht bracht goden-woord geen rust.
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Het hofje
Door Willem Kalma.
De smalle, nauwe straat was zoo vroeg al vol van een luidruchtige, dringende
bewegelijkheid. Slechts een enkele wandelaar slenterde er over de trottoirs, waar
onder steil-opgaande ladders glazenwasschers in vuil-witte pakjes hun doeken stonden
uit te wringen, gebogen over de kleine emmers, en hier en daar een winkelknecht
bezig was de groote ruiten te zeemen. Maar door het midden van de straat bewoog
over het asfalt een onrustige stroom van bezige, haastende menschen. Lawaaierige
jongens wrongen er zich vlug tusschen door. Slagers met groote manden draafden
er tusschen, bonsden soms onzacht tegen een voorbijganger, die, mopperend even,
op zij week en voorthaastte. Het schelle roepen van mannen, die hun handwagens
trokken, deed nu en dan den stroom even uiteen gaan, om zich dadelijk achter den
wagen weer te sluiten. Aan den kant stond een oude man onder doordringend
schreeuwen zijn laatste nieuwigheid te venten. Luid rinkelend met het vreemde tuig
kwam een groot paard aangestapt tusschen de hooge huizen, een zwaren wagen achter
zich trekkend, dat de menschen haastig op zij drongen op de smalle trottoirs. Gebel
van fietsen klonk waarschuwend overal....
Het korte steegje doorgaande, stond ik, onder de lage poort aan het einde
uitkomend, op het stille pleintje, dat, verborgen tusschen de huizenmassa's, daar ligt
als het vergeten hoekje van een kleine, doode stad. Rondom joegen de menschen
voort, roesde de stadsdrukte. Hier op het kleine, begroeide plein, nauwomsloten door
hooge huizen, was de geluidlooze stilte van het morgenuur. Een klein kerkje spitste
zijn dorpstorentje omhoog in de grijze lucht, de boomen stonden roerloos in de twee
kleine, met hekken
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omsloten plantsoentjes en de huizen waren stil, zonder leven achter de hooge ramen.
Daar waren er met hooge stoepen en groen-omleunde breede bordessen, waarnaast
hooge, smalle ramen met veel kleine ruitjes; daar waren andere als kleine
burgermanshuizen met smalle, lage deur, waarvan het bovengedeelte open stond en
een inkijk liet in een donkere, stille gang; daar school ook een enkel klein huisje
tusschen met winkelruitjes. Maar alle waren ze zonder gerucht, als woonde niemand
daarbinnen.
Ervoor waren kleine, vierkante, met heldere steentjes bevloerde plaatsjes, alle met
het eendere houten hekwerk afgesloten. Daar stonden bloemen buiten, potten met
hel-roode geraniums of donkerder fuchsia's, neerbengelend van de bladen, en slanke
palmen; en een enkele oude boom breidde er zijn knoestige takken tot tegen het huis.
Uit de kleine plantsoenen rezen meerdere slanke boomen omhoog en vulden de lucht
boven het pleintje met dichte bladerenmassa's waartusschendoor slechts hier en daar
de hooge, grijze lucht zichtbaar was. Daaronder bloeiden wat kleurige bloemen in
rood en paars en violet, een groote meidoorn spreidde wijd zijn roze bloempjes
tusschen het groen van heesters en een gouden regen liet z'n gele trossen bewegingloos
neerhangen in de doodstille lucht. Op de bekiezelde, met klimop omrande paden
groeide het onkruid welig en de gouden regen had er zijn blaadjes, als kleine, gele
vlinder-vlerkjes, neergestrooid over het hooge groen en de kleine, helle steentjes.
Er was nergens eenig leven. Geen gerucht kwam er uit de donkere huizen en geen
vogel scheen te leven in de hooge boomen. Het was als een vreemde, levenlooze
droom midden in het hart van de rumoerige stad. En voorzichtig, dat het geluid van
mijn schreden de stilte niet storen mocht, liep ik langs het hooge ijzeren hekwerk
van de plantsoenen onder het zware groen der booroen.
Plotseling schuifelde een zachte voetstap over de effen, gelijkmatige steenen van
het pleintje. Een non in zwarte kleeding, de breede, ver uitstekende kap om het
strenge, bleeke hoofd, kwam nader, schoof haast onhoorbaar mij voorbij en verdween
in een deur.
Daar was een klein kerkje.
Het was er geheimzinnig-donker binnen. Om het altaar brandden de lichten rustig
in de roode potjes en spreidden een weifelenden schijn rondom. De Christus-beelden
en de kleurige schilderijen
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hingen vreemd-belicht in het geheimzinnig halfduister. Er was niemand dan de non,
wier dunne lippen geluidloos gebeden prevelden, tot zij onhoorbaar opstond en door
het kerkje schoof, telkens knielend met ootmoedig-gebogen hoofd en zacht-bewegende
handen....
Buiten was weer dezelfde strakke stilte van daareven. De boomen stonden er nog
roerloos en van de gouden-regen-trossen drupten nog, als een zonnige regen, de gele
bladertjes neer. Voor een raam was een donkere vrouwenschim, die dadelijk weer
verdween.
Behoedzaam liep ik naar de poort. Toen kwam een teer, zacht geluid breken in de
stille lucht. Het scheen zichtbaar te trillen in de roerloosheid van den dag met
wonderlijk-fijne trillingen, die al breeder zich uitvouwde, tot het zacht-aan luider
werd in de luisterende stilte. Nu flonkerde het boven het pleintje als een vreemd licht
in den grijzen morgen. Het breidde zich breeder en breeder uit, tot het plotseling als
een wijd-gespreide fontein zijn breed-uitwaaierende, glinsterende stralen deed
neerruizelen over het doodstille hofje, dat nu overdruppeld lag van het flonkerend
geluid.
Een merel in een kooi tegen een der huizen floot zijn morgenlied.
Voor een raam hoog boven kwam nu een klein meisjeskopje turen. Blonde krullen
omlijstten het tengere gezichtje, dat peinzend glimlachte. Het tilde zich hooger op,
als hief zich het kind op de teenen, en een licht-kleurig jurkje zag ik boven den rand
der ramen uitsteken. Dan boog zich het blonde kopje naar binnen en een jonge vrouw
in donker rouwkleed kwam voor het raam. Een klein, spits vingertje wees tegen het
vensterglas. De vrouw keek opmerkzaam naar buiten, glimlachte even met matten
glimlach en keerde langzaam weer terug in de kamer.
Uit een der plantsoentjes het gerinkel van een fijne hark door kiezelsteenen.... Een
oude man, onhoorbaar binnengekomen, was er bezig aan de paden. Hij liet de hark
vallen en boog zich, als zocht hij iets tusschen de klimop-randen.
Maar naast mij ritselde het zacht door de struiken. Bladeren bewogen even, nauw
merkbaar. Met bedachtzame passen kwam een groote, grijs-gestreepte poes aanstappen
over het hekwerk, waarover de heesters neerhingen. Zij boog voorzichtig haar pooten
om de ijzeren staven en zette die behoedzaam op den smallen
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rand. Dan keek zij, aandachtig speurend, den tuin in, bleef even stil, als overlegde
zij bij zichzelve, en stapte langzaam verder. Toen ze mij zag, bleef ze plotseling
verschrikt staan, het eene pootje nog opgeheven boven den ijzeren rand. Er scheen
vreemde onrust in haar kleine, groenachtige oogen en, den kop wendend, keek zij
even angstig uit naar den tuin. Maar, als zij zag, dat ik stil bleef, zette zij zich bedaard
op het hek, den wit-gepunten staart buigend tot om de pooten. Zoo bleef zij
onbeweeglijk, de fijne pooten als kleine pilaartjes oprijzend voor het wit van den
buik, en begluurde mij opmerkzaam. Nu en dan kneep zij, als nadenkend, de smalle
oogen dicht, maar keek dan weer naar mij heen met dezelfde voorname
opmerkzaamheid. Als een blaadje in een der boomen ritselend losliet, zag zij
aandachtig naar boven. Het blaadje dwaalde langzaam naast haar neer. Zij keek er
naar met wijsgeerige verwondering, schoof even nauw-merkbaar op zij en volgde
met vreemde aandacht de langzame daling van het zwevend blaadje, tot het eindelijk
neerlag op den grond. Daar bleef ze er nog zelfvoldaan op neerkijken, hief dan
langzaam den kop op en begon weer naar mij heen te gluren. Maar plotseling rees
zij op, zette zich hoog op de pooten, kromde den glanzigen rug, bleef een oogenblik
onbewegelijk op den smallen rand, wendde nog achteloos den kop naar waar ik stond
en liet zich dan in een houding van voorname onverschilligheid langzaam neerglijden
op den grond, waar zij tusschen de struiken verdween. Er ging nu even een
nauw-hoorbare ritseling door het plantsoentje. Hier.... daar.... ginds, bewogen haast
onzichtbaar de bladeren, als ging er een zachte rilling door het lage groen. Dan werd
het weer stil.
Maar in het kleine winkelhuisje ging het schelletje over en doortrilde de lucht met
een hel geluidje. Een zachte stem klonk, nog een. Dan wipte een dienstmeisje naar
buiten over het steenen plaatsje, liep haastig door het zwaar-overhangen laantje, waar
haar licht-kleurige gestalte even als een vreemde, helle verschijning bleef onder het
donkere groen, tot zij verderop een huis binnenging.
Over het pleintje was nu weer de vreemde, hoorbare stilte. De merel had lang zijn
lied uitgezongen en de tuinman bleef gebogen over het groen, waarin zijn oude
handen bezig waren. De donkere nonnengestalte, de kerk uitgekomen, schoof
geluidloos langs de houten hekjes en verdween.
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Voorzichtig ging ik verder naar de poort. Maar toen ik den hoek der kerk omkwam,
stond daar een oude schooier, in versleten plunje, tegen de grijze muren geleund, en
at langzaam van een korst brood. Rustig, behagelijk keek hij rondom, als voelde hij
zich veilig-beschut tegen het vijandige, opdringende leven hier op het oude
Begijnenhofje met zijn bevolking van stille weduwen en biddende begijntjes. Toen
ik hem voorbij ging, glimlachte hij even, als een oude bekende.
Voelde hij de geheimzinnige verstandhouding in ons beider blijde verwondering
om de roerlooze stilheid van dat wondere plein temidden van de vijandige
rumoerigheid der bedrijvige stad?
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Boomen
Door René Adriaensen.
Als bronzen schachten staan de boomen veel,
In slanken, fieren drang ten hooge stijgend,
In 't dichte blaadrendak trilt lichtgespeel.
De takken, in zachtleen'ge lijnen neigend,
Staan als de bogenrijen van een kerk....
De stille boomen wachten trotsch en sterk
De trage komst der eeuwen, - wachten zwijgend....
Maar straks zal over 't woud de stormkreet brallen,
Vernieling langs de bladergolven gaan,
En woest gekraak zal door de luchten slaan....
Dan zal in 't bloedigbruine ävondvallen
Het luide toornen van de boomen schallen!

Groot Nederland. Jaargang 8

220

Van stemmingen en mooie dingen
Door Dora Janssen.
.... Sterk heb ik altijd gevoeld de gróótere, veel diepere intensiteit van leven in
eenzaamheid.... 'k Heb véél en láng geleefd....
........................
Mrt. Avond.
Buiten giert de wind en gilt langs m'n ramen, waartegen de regen klettert. Wilde
vlagen zwiepen de boomen dat ze buigen, wringende door elkander heen hun donkere,
kale takken.
De lucht is duister met hier en daar jagende, schoongeveegde plekken.... En door
de luide duisternis rondom rilt het bange flikkerlicht van de lantaarns, die spookachtige
lichtschimmen uitflitsen tusschen de natte stammen....
En in die wilde stormenwereld staat m'n witte huis stil voor zich heen te droomen....
April.
.... Weer was 't een grauwe stormedag....
't Was louter muziek aan m'n ooren en in m'n ziel. Het was zoo blij - en forsch En vanavond ging zich de wind leggen. In 't westen gloeide nog schitterend even
de zon en spoot op eenmaal al haar goud over de boomen, die nu hoog, statig stonden
te glanzen tegen den looden noorderlucht....
En in de stille, rosse populier zette zich een witte duif te wiegen....
Toen sloot zich de zware, dichte hemel weer over de zon....
Maar nu kwamen de lichte sterren zingen in den hemel - en de boomen sliepen in
en 't werd heel stil....
Vanmorgen zag ik Paaschvuren. - En 'k heb er m'n koude,
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verkilde fantasie even verwarmd. 't Was zoo heerlijk de groote vuren op 't vale land,
- de wind joeg de vlammen woest overeind de lucht in.... En ik stond er bij, een doek
om m'n hoofd geknoopt, weggemoffeld in 'n groote, dikke mantel, goed verzorgd,
goed gevoed....
En ik stònd er - en dàcht maar.... Ik dacht aan véél en voelde veel mooie dingen
òver de dingen.... maar ik voelde me toen een arm, verlaten kind in m'n eigen leven....
Voor T.
Avond.
Nu ben ik geweest in 'n mooie, stille kamer met véel zachte droomdingen.... Er waren
bloemen, héel veel bloemen, en er was warmte uit een klein rood kacheltje en zang
van neurieënd water boven trillend gevlam.... En er waren boeken - en er waren
platen, mooie heilige platen van diepe zegging....
Ook was er blank licht uit zeven witte kaarsen op koperen luchter - en vredig
ademden de vlammen in zachte deining.... Over de fijne, witte beelden gleed het licht
in teere schaduwing en glansde goudig langs 't vele koper....
En in de stilte zong het kleine, witte bloemen-klokje een zachte zang van vrede....
‘Maria’ bad.... ‘Maria’, dat is de kleine, blanke kerstkerk, met roode Gotische
vensters, waarachter een zachte vlam gloort, die rossig haar licht cirkelt tegen de
witte zoldering....
‘Maria’, dat is het eeuwig licht dat wijding legt over àlle wezen van de dingen....
‘Maria’ bad....
En voor mij stond het koperen wierookvaatje, waaruit zachtjes omhoog steeg het
ijle, blauwe kronkeltje van gloeiende wierook....
Ik zat zoo stil te kijken en voelde hoe nu het leven stilstond, en peinsde....
En naast mij was een mensch, die me begreep - want we hebben gezwegen, heel
dien avond.
........................
Toen, langzaam, in stille worstel met zichzelven, doofden de zeven lichten, één
na één....
Dieper en vormloozer werden de schaduwen rondom.... éven nog martelde zich
de laatste vlam in vergeefs omhoog trachten, kroop plotseling nog ééns op.... en viel
neêr....
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En 't leven stond niet langer stil....
Toen zijn we opgestaan en we hebben elkander zwijgend de hand gedrukt: we
wilden de vrede niet storen met onze geluiden....
We hebben gezwegen, en in onze oogen was een smartelijke vrede.... We hadden
begrepen....
Toen ben ik heengegaan: in m'n oogen die vrede van 't begrijpen - maar diep in
mij bleef àl maar vràgen nog en wachten, het groote, vreemde verlangen....
........................
Langzaam ben 'k toen naar huis geloopen....
Stil lag de weg in 't glanzend licht van de vele lantaarns aan de kanten....
Donker waasden de huizen, en de tuinen leken zoo geheimzinnig in de
geruischloosheid van den laten avond - waarin alleen geluidde de holle klank van
m'n eigen voetstappen.... En hoog boven mij was de lucht diep, met groote stralende
sterren....
Toen 'k zoo heel alleen was met dien stillen, grooten avond, tòen heb ik gevoeld
wat heimwee is....
13 April.
De zeeweg langs de molen was héél mooi vandaag.
Wazig, diep-blauw, waarin toch scherp en duidelijk alles effen afgeteekend ligt,
- veel torens en blanke daken en heldere zonnestreekjes. 'k Zag 't bouwland bij 't
viaduct; rustig lag 't gebogen tegen de lucht.... Groote, groene vierkanten, de
donkerbruine versch-geploegde stukken ertusschen. En door 't hoogste, meest bollende
land sneed een ploeg.... Er vóór gingen twee paarden, een bruin en een wit - een
jonge, stoere boer met blauwen, lossen kiel liep erachter.... En dicht ernaast zag ik
een forsche vrouw in een grauw kleed, ze bracht een blinkend drinkkannetje naar
haar mond en dronk gulzig.... en wat verder op hinkten twee hongerige kraaien en
pikten wat op uit den grond....
En nù ligt weer àl het goud van de avondzon over de boomen en de grauwe
huizenmuren. En wat is het mooi de zon te zien spelen in 't jonge gras, waarin nog
liggen te dorren veel goudbruine herfstbladers.
Ik was vanavond in de weilanden, beneden, achter 't grauwe donkre kerkje. Er lag
nog wat zon in de weiden en op de wilgen,
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die staan langs de breede slooten. Helder en effen was het water, waarin ze terug
glansden met boven zich de klare hemel....
Wéér kreeg ik de stemming van altijd nieuw vinden de dingen, toen ik zag het
oude sluisje, waartegen beefden, in den rossen avondschijn als kleine dropjes goud,
de spruitjesvlokjes van wat teere wilgentakjes.
En aan den kant van 't dorp waren toch zoo héél mooi de oude, verward-geraakte
huisjes die liggen tegen de hoogte.... en hier en daar tegen de donkere glooiïng lag
wat bont goed te drogen....
Zachtjes, heel droomerig zong een enkele vogel - en daar was iets
innig-weemoedigs in - het stemde zoo droef en herinnerde me aan m'n weggaan van
hier....
Maar over den Rijn gleed een schitterend-wit zeil - en je zag niet het water; 't was
of er iets blank en blij zoo maar over de weilanden zweefde....
Hoog lagen daarginds de heuvels met m'n heimweeboomen....
........................
Ik ben alléén in een groot pijnbosch als de zon laag ligt te glanzen.... En nergens
zie je, hoe oneindig veel goud de zon geeft, als in zoo'n donker pijnbosch. Overal
wijde zonnevlokken op de diep-bruine stammen, over de dik-gewolkte donkere
koppen en over den grond, die heel bedekt is met dorre naalden.
En dan hoor ik héél hoog de vogels zingen - God zoo héerlijk, - en de hemel is
zoo diep en zoo stralend-blauw.... Zie je, als ik dàn, als uit dien grooten hemel
gekomen, een witte duif zie glijden door het blauw, zoo'n mooie, kleine, witte duif
die haar vleugels vòl goud draagt - dan sta ik héel stil en luister - en luister zoo lang....
dàn speelt het orgel in mijn kerk....
Héél lief heb ik mijn verlàngen, omdat het méér voedt dan ooit bevrediging.... En
tòch zal altijd m'n leven zijn een willen gaan naar bevrédiging....
Voor HAN.
‘Van 't mooiste buurtje.’
Er ligt hier één stukje land, en dat heb ik altijd op z'n móóist gezien. Het is een stuk stil, donker bouwland, met aan den verren rand een rij huisjes;
grijze, witte, bruine, donkere zijn er - en ook lichte en sombere.... Maar zóó mooi
liggen ze hier, dat het altijd weer gróot en nieuw blijft om te zien.
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Rechts wolkt een laag, diep pijnbosch tegen de lucht. - Dicht achter de huisjes heuvelt
wat blank zand met hier en daar wat grassen - en verder niets dan lucht, wijde, vrije
lucht.... En altijd als ik hier kom, denk ik aan iets ànders weer, nóóit doet het mij 't
zelfde aan - maar toch altijd diep en mòoi....
En als de avond, die al wat hangt te doezelen op het land, heel zachtjes glijdt over
de huisjes, om dan loom de heuvelen op te kruipen tot bijna aan den lijn waar de
glans nog ligt van den hemel.... Als dan een enkel geelrood licht gaat branden achter
een raampje hier en daar.... Dan voel ik weer ‘Nú is het hier het móóist.’....
........................
De zon ligt over 't land en om de huisjes en op de ruiten - de zon hangt op de
gouden heuvelen - en 't diepe, donkere pijnbosch zelfs begint licht te worden....
Dan sta ik weer héel lang - en dènk en kìjk....
En eindelijk maak ik mij los - en als ik nog eenmaal omzie, zeg ik weer: ‘Nú is
het hier het moóist.’....
........................
Wat is het blank - en wit - en licht om de huisjes en de heuvelen.... Wat is het stil,
en blij, en blauw van den hemel en de sneeuw waarin de maan glanst.... ‘Ja,.... nú is
het hier het móóist.’....
........................
'k Hoor de wind over het bosch en de huisjes - en 't land ervoor en de heuvelen er
achter....
Overàl hoor ik hem door 't groote donker gaan.... En 'k zie 't licht flikkeren achter
één klein, smal raam....
‘Nu wéer is het hier het móóist.’....
........................
Ook als de regen klagend tikt langs de venstertjes en drupt van de daken....
Als de regendruppen neerlekken op 't zwijgende, sombere land en hangen te glanzen
aan de naalden in 't pijnbosch....
‘Ook dàn is het hier het móóist.’....
., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En nóoit heb ik gedacht: ‘gisteren was het móóier - of morgen zal het móóier zijn.’
Het is hier altijd ‘het móóist.’
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Een smal kronkelpaadje sluipt schemerig langs een zwart geteerde schuur. Er ligt
een hooimijt tegen de zachtgekleurde hemel te wachten op den avond, die al dicht
komt dekken de kleine tuintjes met hun zachte, stille bloemen. Een kleine perzik
hangt buigend te bloeien tegen een laag rooden dak van 'n heel donker huisje, en
staat daar zoo blij te gloeien, als scheen daar in 't donker de zon....
Aan de haag ritselen nog de dorre bladers....
Avond.
Het ‘mooiste buurtje’ ligt te rusten achter het verre, effen land tegen de gouden
heuvelen. Grillig is het te zien, hoe achter de nog dorre beukenhagen de
bloesemboomen oplichten tusschen de kleine, vale huizen. Er is geluid van kinderen....
Een man staat voor zich heen te zingen en buigt leunend over 't ruw-houten hekje z'n witte hemd léeft in 't vale van vlak rondom. Wat verder staat een kleine kleuter
in 't rood wat te leuteren bij een omgekeerde kruiwagen.... Een oud moedertje zit
doelloos bij haar donker woninkje.... En langzaam vloeit het goud weg van de
heuvelen - en langzamer nog kruipt het over 't land weg in den hemel....
........................
Kil, vàal treurt het kerkhof achter de nog zwaar-dorre, donkere haag. Hoe zonder
klanken, zonder geluiden is het hier.... Ik zou m'n armen willen nemen vol bloeiende
kersenboomen en ze brengen bij de dooden. En als de zon niet meer goudend ging
over de dingen, zou ik willen halen àlle koperen luchters en veel lange, witte
kaarsen.... En 'k zou ze aansteken de kaarsen, onder de hooge, witte boomen - het
zou zoo licht en zoo blij zijn voor de dooden....
........................
Toen nog de zon brandde achter het groote pijnbosch - toen in het ijle goudlicht
al wat blauw-groene avondglans kwam rusten - toen ben ik gegaan naar een jong
berkenbosch in de hei. Hoog, schel-suizend en toch heel fijn mineur ritselde het
bladerroepen in den avondwind. Op den grond wachtten nog vele dorre bladeren op
't nieuwe bloeien van de hei.... en goudstralend stonden de dorre grassen te buigen
voor den wind die kwam loopen tusschen de berken.
Lang heb ik daar gelegen.... Achter mij ging de zon onder.
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Door de berkensluier heen zag ik het ‘Heide-dorp’, dat nu lag in een groote, gouden
weelde van vloeiend zonnelicht. Dáár stonden veel bloeiende kersenboomen en een
enkele rose perzik. En er waren wat grijze geveltjes en oude schuurtjes, en grauwe
muurtjes en roode dakjes - en er waren zachte geluiden.
En véél diepe schaduwen heb ik daar gezien.... Ginder boven de heide, waar de
lucht blauw was, kwam even heel groot, zacht-goud de maan hangen in een rank,
speelsch berkje - en schoof vredig verder in de droomerige schemerlucht.
Toen 'k naar huis ging, heel langzaam over 't kronkelend, smalle zandpaadje, stond
dommelig een lantaarn te lichten bij een oud, donker huisje....
De lucht werd nu zoo wonderlijk teer-groen, helder oplichtend om de donkere
dingen.
Er was een lauwe geur van zonwarme pijnboomen, die verademen in den koelenden
avond....
In de verte rommelde een trein voorbij.... en floot even....
........................
Wat is 't heerlijk te zitten met open ramen - met om je heen mooie, innige dingen
die zijn als de avond buiten. En dàn luisteren naar de geluiden, die opklinken van
den vredigen avondweg.... Veel voetgeschuifel - àl verschillend, met toch in iederen
stap, hard of zacht, geknister van zand, dat schuurt over de straatsteenen. Een
bakkersjongen gaat fluitend langs, vlug-jolig stappend op z'n wijsje.... Stemmen
gonzen - soms schrilt op eens een ruwe boven 't vage praatgeluid op....
'k Hoor heel in de verte de treinen langs stoomen - af en toe, van vèr kermt er een
melancholieke stoomboot-hoorn....
Dán een lach die samenklankt met het dichtkleppen van een ijzeren tuinhekje....
een fietsbelletje - een mannegrap, die ik gis om 't gelàch - een hond die eventjes
blaft.... 't Is alles zoo vertrouwd, zoo heerlijk, veilig ‘thuis,’ evenals de groote lantaarn
die staat te schijnen iederen avond tusschen m'n oude boomen die hun breede
schaduwen doezelen tegen m'n witte huis....
........................
Kloosterachtig zijn hier de diepe booggangen. 's Avonds zijn ze zoo mystiek als
het volle donker er hangt - of als gelig het kleine petroleumlichtje schemert langs de
witte muren, waar heel droomerig de schaduwen spelen, die soms even schichtig
opschrikken
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als 't lichtje flikkert. En is 't dàn of de stilte vol is van geheime geluiden, die in groote
somberheid zwijgen blijven. Voor 't zijraam zie ik iederen avond de knoestige kers
te bloeien staan, de volle bloemenpluimen kijken binnen door de ruiten, de lange
donkere gang in.... Dan loop ik altijd op m'n teenen....
's Morgens als de zon er is, zijn ze heel plechtig, die witte booggangen, waarin al
't fijne goud stil blijft hangen, als in 'n vergeten bidkapel uit oude, vrome dagen....
‘'t Kleine paadje’.
't Was late avond....
Over de donkere dingen gleed het zilv'rig licht van den hoogen hemel. 'k Ging
door 't kleine pad, waar alles al te slapen lag achter de oude, grauwe muur en de
donkere hagen.... Er stond een heldere lantaarn te schijnen over 't smalle laantje, dat
vloeide naar een donker doel. 'k Zag een bloeiende appelboom lichten tegen een leien
dak van een huisje achter den muur.... Even zag ik ver het dorp liggen achter wat
land - toen weer droomden de huisjes vlak langs de kanten. Eén enkel raam was
flauw verlicht - er stond een klein lampje te schijnen op een donkerglimmende tafel
- een alleene weggeschoven stoel, waar 't sombre licht op viel, stond dwars vóór de
tafel.... 't Was zoo verlaten - en héél weemoedig.... En 'k heb daar lang staan denken
over wat daar achter die grauwe muurtjes leeft en lijdt....
Ach, en tóch liggen ze zoo rustig en zoo schilderachtig, die moede armenbuurten....
25 Mei.
Ik hòud van de dreigend-blauwe, zware lucht, waarin een enkele wijde, koude
lichtplek hangt, als verdroomd noorder-licht, dat zich heeft verborgen achter 't net
van lichte boomen....
Lààg over 't land klapwiekt een groote, zwarte vogel....
Juni - Pinksteren.
Het was goèd, te zien de rustige landen die zuiver lagen in den grooten avond.
In stille schemergouden deining gleden de korenlanden naar den lichten
hemeleinder. En ginds stonden droomerig de koeien - en wisten niet....
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Ik wist óók niet van Pinksteren....
Eéns, ja.... toèn....
Het was een gouden jonge Meiëmorgen....
'k Lag in een stille kamer in een hoog wit bed. En àlle dingen òm mij waren rustig.
De lucht was wijd en vol goud, dat àl maar heengleed om de dingen buiten en door
de opengeslagen ramen van m'n kamer.
Onder m'n raam hingen hooge goûlregens te bloeien en achter het teere berkenbosch
aan den overkant, stond een sering met zwaarhangende paarse trossen.... Door de
gouden lucht gleden veel zingende vogels.... De boomen stonden blij te wuiven en
speelden met de zon op den grond en in de lucht en hielden het volle goud gevangen....
En uit het blanke jasmijnenboschje kroop de zoete geur zwaar m'n kamer binnen....
't Was nu heel stil.... en plechtig Toen begonnen blij de Pinksterklokken te klepelen over de groote verre stad....
't Werd zoo wonderlijk in me.... voor 't eerst werd het me rustig en vertrouwend....
En toen ik stil lag te luisteren naar dat gouden luiden, toen was ik niet langer
gebroken - .... en er ging iets liefs, iets heel zuivers in me open - 't was iets van uit
m'n kindertijd, iets dat heel goed en gaaf in me terugkeerde....
En 'k lag zoo stil en zoo dankbaar in die stille zonnekamer, die was vol blijde
geruischloosheid. Door de sombere ziekenhuisgang kwamen de lichte tonen aanglijden
van het kerkorgel, dat zacht stond te zingen in 't donkere kerkje van het huis....
Buiten speelden àl maar de hooge, blijde klokkeklanken in den gouden morgen....
En heel stil lag m'n hoofd in 't kussen en lag àl maar te luisteren naar dat blijde
Pinksterlied....
Voor MOEMOE.
Over de ‘Gouden Heuvelen.’
.... Ik weet nog hoe we zaten, dien éénen avond die zoo mooi en zoo goed was als
geen vórige....
We waren samen de gouden heuvelen overgegaan....
Weét je nog hoe blij ik was, dat ik eindelijk mijn voeten mocht woelen door 't
fijne glimmende goud? Hóóg stonden de
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halmen te trillen in den wind die zingend liep over de hoogste heuvelen en daalde
fluisterzacht over de wijde vlakte van de heide, waar al de avond rondsloop....
Toen ging de avond den dag veilig toedekken....
We zaten op de kleine ruwhouten bank, die staat op den goudesten heuveltop.
We zagen 't àl gebeuren. - En we verdroomden diep in 't stille, donkre heideland
waar 't schemerblauw al heel verzonken was...
't Zwaar-donkere pijnbosch was scherp en diep in den ijl-zilvren hemel gegrift....
Toen vroeg ik je of jij wist van waar ze toch kwam, die zwaardonkere lijning, die
zoo scherp is en toch zoo wonderlijk, de teerste en weligste van alle lijnen....
Maar je wist het niet....
Bezijden ons lag een vlak, groen land met aan 't eind de kleine huisjes tusschen 't
jonge groen uit kleine, blijde tuintjes....
Er was zoo véél te zien, zoo véél te denken.... en we zaten stil te kijken en te
droomen....
Even wees je mij een laag wit huisje waar een donkere deuropening gaapte, die
ons in zwarte verlatenheid den deel deed vermoeden, die zwaar daarachter lag....
Toen zwegen we weer.... En we zagen alles mystieker en inniger worden - en we
konden 't niet meer volgen met onze gedachten en tòch werd het alles machtig ìn ons
- dat, wat we zagen....
Langzaam begon hier en daar zilvrig-groen een lantaarn te glimmen tusschen 't
dichtgedoezeld boomenweefsel....
Maar op de gouden heuvelen schitterde nog de licht-blije brem, daar bleef het
goud en licht....
Eens lag heel goud de zon uitgevloeid over de heide....
Zoo ver rondom de wereld reikte tot den hemel, stond de gouden brem te jubelen
boven diepe zonne-hei....
En 'k liep maar al verder in 't ijle koperen licht van dien avond en hoorde naar 't
ruischen van den wind, die streek door de teere toppen van goud-besproeide jonge
eiken.... En ik voelde mij gaan door 't lichte waas van goud dat opsteeg van den brem
en bleef drijven hoog daarboven.... toen ben ik geloopen tot de hooge spoorhelling
en geklommen tot waar ik de rails als gouden banden zag langs den bruinen grond.
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Aan den kant hingen overal de blije bremvlinders te wiegen aan haar hooge helgroene
stelen. Een geel zandpaadje liep ginds grillig door den donkeren heigrond en kroop
weg, dáár waar de diepe dennen zachtjes begonnen te ruischen in den avondwind....
Langs den spoordijk droop het zonnelicht van de hooge houten palen en druppelde
spelend tusschen de blanke kiezels neêr...
Al dat goud bleef in m'n herinnering achter....
........................
Zaterdagavond.
Stil omfloerst ligt nu de Zaterdagavond over m'n dorp....
Ja, 't is stil en omfloerst - en tòch is 't me of het bedrijvig is en hèlder tegelijk. En
dit is 't juist waarin dat eigenaardig vertrouwelijke, het vredige, vriendelijke schuilt
van den Zaterdagavond: het is stil - en toch nièt stil - dònker - en toch nièt donker....
En nù - als ik zoo zit en denk aan den Zaterdagavond, dan zie ik vóór mij een
groote witte schuur, met donker rieten dak - wijde fel-donkere deuropening tusschen
geboogde kleine raampjes, die héél zwart kijken komen uit de effen witte muur....
Rondom hangt de lichte, zuivere avond te rusten over de verre korenvelden, en over
de aardappellanden en weiden, die glooiend te golven liggen tot waar ze blauw
verschemeren... .
Ik hoor het loeien van een koe.... Bij de witte schuur, staat op 't kleine graslandje
onder den hoogen, breedgespreiden notenboom een bruin paard te doezelen met
neergebogen kop.... Eventjes rolt er ergens in de verte een trein voorbij.... heel zuiver
en hoog gaat de wind door den stillen avond - vlak bij mij zit er een krekel te
wieleren.... dof kwaken de kikkers....
Maar de stìlte blijft....
........................
'k Ga door het smalle laantje. Hier spelen met het zware donker de lantaarns een
vreemd, grillig spel....
Op 't grijze muurtje liggen de glasscherven te schitteren in 't fijn-groene licht daar hangen de boomtakken te spelen met hun schaduwen, die loopen over 't muurtje
en vallen op den grond. En de takken schaduwen overal in 't rond, ze schaduwen
grooter en vreemder dan ze zijn als zacht de wind komt suizen.... De hemel hangt er
boven in dikke, donkre wolken tot daar, waar het
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felle licht klimt uit het avonddorp. En 't is zoo stil hier, waar alle huisjes vormloos
verdroomen in 't omliggende, dat wègkruipt achter oude muurtjes en ritselende
boonenhegjes....
Juni.
Wit zijn de bloemen van de late lente....
Ach, heb ik dáárom zoo moeten huilen, vanavond, toen 't zoo stil en triestig was....
toen 'k ging door den schemerigen tuin, waar nu en dan de grijze stilte brak door 't
neerritselen van een drop op de takken.... toen de wind klagend streelde door de
meidoornhaag, waar nu buigend de blanke vlieren te bloeien hangen.
En de vochtige aardelucht drong zich in de zware, stille geur van jasmijnen en
accasia.... en tegen 't grauwe muurtje hingen veel teere bleeke rozen te bloeien - en
als ik ze plukken wilde, lieten alle witte blaadjes los, dat ik ervan schrikte....
O, als de avond blij is en licht, dan is 't m'n weelde, om blanke bloemenblaadjes
over me te voelen neerregenen. Ik heb boven me geschud veel volle takken van
bloeiende kersen, van sleebes en witte meidoorn....
Dan liet ik ze neerdwarrelen, de kleine teere bladertjes, die zachte witte
bloemenschelpjes, op m'n haren, op m'n oogen, op m'n mond, op m'n handen - en
óveral....
En ik heb er gevangen zoovéél ik kon - en 'k heb ze meegenomen in m'n huis....
........................
OOSTERBEEK, Lente 1909.
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Literatuur.
Carel Scharten, De Krachten der Toekomst. Twee deelen. Amsterdam,
P.N. van Kampen & Zoon.
De heer Scharten is een man van veel geduld en van veel vernuft. Het legkaartachtig
genoegen van samenvoegen en in mekaar passen beoefent hij met groote liefhebberij.
Toen hij zijn eerste gedichten tot een bundel vereenigde - korte lyrische gedichten
waren het, geheel onafhankelijk van elkaar geschreven - wist hij ze zoo saam te
voegen, dat het onderdeelen van een héél diep doordacht geheel mochten schijnen....
Al bleven de afscheidingen tusschen de legkaartstukjes, voor wie goed keek,
behoorlijk zichtbaar.... Nu heeft hem de lust bevangen, eenige zijner beste critieken
nog eens te herdrukken. De critieken zijn óók voor een verband pasklaar gemaakt;
er zijn stukjes van de ééne bij stukjes van een andere geschoven; het moet een heel
gezoek en gewrijf zijn geweest. - De samenvoeging kreeg den naam van De krachten
der Toekomst. Edoch, in dit werk een samenvoeging van inzichtig onderkende
elementen te zien van wat komen zal, is mij niet mogelijk.
We vinden hier de opstellen: ‘Bilderdijks miskenning’; ‘Over Prozakunst’ (L.
v a n D e y s s e l ), ‘Twee Nleuwe Gidsers’ (F r a n s E r e n s , D e l a n g ); ‘Waarin
de schoonheid van een Vers bestaat’; ‘Iets over Spreektaal in Verzen’; ‘Over Tendenz
in de Kunst’; ‘Dichters van drie Geslachten’; ‘Socialistische Dichters’; ‘Naar het
Proza der Toekomst’; ‘De Taal der Kunst’; ‘Realisme’; ‘Uitbloei van het Realisme,
of eerste Opbloei eener nieuwe Romantiek’.
Het eerste wat bij de lectuur van deze critieken opvalt, is de aparte plaats die
Bilderdijk hier inneemt in een gezelschap van verder uitsluitend modernen. Is hij de
eenige uit het verleden die meetelt onder de (‘de’) levende krachten welke de toekomst
voorbereiden? Och kom! Als hij er toe hoort, dan dan toch zeker niet minder Vondel,
die herleeft op ons tooneel; dan toch zeker ook Brederode - En Betje Wolff en Aagtje
Deken dan, wier arbeid de gemoederen beroert der tienduizend die een exemplaar
van Saartje kochten, nu de W.B. het hun zoo gemakkelijk bereikbaar maakt?
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Bedoelde de heer Scharten 't inderdaad zóó, dan is hij bij de opname van Bilderdijk
in zijn bundel zeker met een allerzonderlingst eclecticisme te werk gegaan.
Neen waarlijk, de titel van het boek is te grootsprakig. Laten we dien titel voor
wat hij is, en kijken we de verschillende opstellen ieder opzich-zelf eens even aan.
Het eerste richt zich tegen hen die, toen het rationalisme oppermachtig heerschte,
Bilderdijk hebben veroordeeld om zijn karakter. De heer Scharten nu reageert
hiertegen in de volgende voortreflijk-raak onder woorden gebrachte, belangrijke
beschouwing van ‘den mensch en den dichter’:
‘In de meening, den tot dien tijd door sommigen te blindelings vereerden meester,
al was 't dan met bloedend harte, te kleineeren, te moèten kleineeren, leverden zij
een stel niet genoeg te waardeeren bijdragen tot de reconstructie van Bilderdijks
volle, ontzaglijke grootheid. Gravende voor zijn voet, hebben zij de onmetelijke
hoogte van dit barre rotsgevaarte slechts te onmetelijker gemaakt.
Nu wij den mensch Bilderdijk een kinderachtigen leugenaar weten, een vervelenden
snoever, een larmoyanten aansteller, en daarbij een eer- en karakterloozen bedrieger
en een doortrapten huichelaar, - nu staan wij verslagen van de bovenmenschelijke
kracht, van de felle echtheid, van de waarlijk goddelijke schoonheid, die diep binnen
dit in de praktijk des levens vaak duistere wezen scholen, waar wij hem vinden in
zijn verzen beurtelings als een verblindend-blanken engel, als een God-begeesterd
profeet, als een vervloekend boetgezant, als een statig monarch.... en als een arme
kleine ziel in verwarring en nood.
Wij, die allereerst het woord op ons doen inwerken, die aan die hóógste Daad, aan
de Kunst, aan de Schoonheid, de echtheid toetsen van haar maker, wij zien dat woord
niet in duigen storten voor de overweging: zóó schreef hij, maar zie, zóó was hij in
de werkelijkheid; wij trekken het private leven niet af van de kunst, zeggend: dus
was die kunst onwaar, niet gevoeld; - omdat wij de Kúnst de béste werkelijkheid
achten en dus meenen: niettegenstaande hij in het aldags-leven een misdadig zwak
mensch was, is in zijn beste oogenblikken zijn ziel tot deze prachtige hoogten
gestegen; dat spreekt van gróóter inwendige kracht, van een váster-stralend innerlijk
licht, dan wanneer afwezigheid van kwade neigingen hem gemakkelijk tot een
deugdzaam leven in staat had gesteld; ja wij weten niet, of van de goede, groene
vlakte wel zóó felle en witte licht verlangens omhooghijgen als uit de duistere
krochten van een zondige stad.’
Dit lange citaat was mij noodig, lezer - trouwens, ik behoef u geen excuses te
maken, dat ik u een bladzijde van zoo uitnemend proza als een kostbare verrassing
deed vinden tusschen de nuchtere betoogvoeringen
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mijner critiek - Dit citaat dan was mij noodig, om den heer Scharten recht te doen
als stylist, recht te doen ook als criticus. Voor mij is namelijk primo deze bijzondere,
typisch-'80er, beschouwing een hoogst belangrijke bijdrage tot 't begrip van den hier
te bespreken Gids-criticus in 't algemeen; secundo is ze de kern, ja, misschien wel
de kiem van zijn Bilderdijk-opvatting. Ik bedoel met dit laatste: hij heeft de uitwerking
van het ‘80er kunstbegrip, dat men hier vindt uitgedrukt, zoo lief, en hij heeft zulk
een behoefte om deze bizarre kostbaarheid van fijn gesponnen denkdraden voor onze
oogen te ontrollen, dat zijn Bilderdijk zich eenigszins kan hebben vervormd tot de
zoo welkome werkelijkheid waaraan de theorie zich zonder feil demonstreeren liet.
Want -: overtuigend door schoone vernuftige denking en zegging moge het betoog
tegen Huet, Jonckbloet, Gorter en Van Vloten ons aandoen - wanneer we verder
lezen, en, in de positieve bewijzen van Bilderdijk's grootheid, fundament en bekroning
voor het schoone luchtkasteel der theoretische verhandeling wachten, dan worden
we teleurgesteld. Zeker, het is gelukt uit de zestien dikke, dikke deelen een paar
kleine citaatjes te lichten, die mooi zijn, maar zelfs die stukjes, de zorgzaam zoekend
uitgespaarde, zijn niet alle gááf van schoonheid. - En als Scharten dan ook tegen een
tweede Bilderdijk-miskennend geslacht, de ‘80ers, aanvoert: dat zij Bilderdijk niet
kenden, en hem alleen verfoeiden op grond van de waardeeringssoort waarmee de
anderen hem huldigden, dan voelen we dáár dubbel, hoe het demonstratieve deel van
't betoog des critici te kort schiet.
Het is natuurlijk geenszins mijn bedoeling een uitvoerig tegen-betoog te gaan houden,
en hier, zóó doende een opstel te schrijven 't welk dat van den heer Scharten in
omvang gelijk zou komen! Ik heb hier slechts in 't algemeen den criticus te bespreken,
en in zijn Bilderdijk-opstel vertoonen zich bijzonder duidelijk enkele zijner
voornaamste deugden naast zijn voornaamste gebrek. Dat laatste is: zijn eigenaardig
schrijverstalent wordt den criticus vaak de baas; hij gaat niet óp, hij gaat niet
kopje-onder in 't werk der auteurs die hij te bespreken heeft. Onder de lectuur verrijzen
hem fijne zieningen, precieus gevonden; als nu toch de geestesgesteldheid van den
auteur zóó was - dan was 't héél anders dan al die anderen meenen. Het ongemeene
bekoort hem, en het bekoort hem zéér, ongemeen te zijn. Zóó sterk is die charme dat
de lust om ze te genieten, hem vaak te machtig wordt. Ziehier een groot gevaar voor
de betrouwbaarheid van den criticus als zoodanig, die voor alles heeft zorg te dragen,
dat hij met opzijzetten van alle belletristische ambities slechts een goed en klaar
spiegelaar zij. Huet is voor de hierboven geduide verleiding maar al te vaak bezweken,
en ik geloof dat hij, dien een recensent - de uitgever
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duwt het ons op iedere advertentie-pagina onder den neus - ‘in waarheid Huet's
opvolger’ heeft genoemd, speciaal in dit opzicht den beroemden Gids-criticus zeer
na staat.
In deze opvatting ben ik wel zeer gesterkt door de lezing van het volgend opstel,
dat ‘Over Proza-Kunst’ heet en speciaal L. van Deyssel behandelt, ‘De Kritiek’ en
‘Het eigen werk.’ En in de beschouwing van ‘de kritiek’ èn in die van ‘het eigen
werk’ toch treft dadelijk: het weerspreken van algemeen, óók onder literatoren
gehuldigde beschouwingen, en dat weerspreken geschiedt weer op een wijze, die
ons meer fijn-gevonden dan overtuigend-door-overtuiging aandoet. Se non è vero,
è ben trovato’ - jawel, maar voor een criticus gaat een dergelijk vergoelijkend
gelijkstellen van simpele waarheid en bekoorlijke fantasie niet op! Zélfs niet, wanneer
die fantasie ons wordt voorgedragen op nog zoo ‘veroverende’ wijze.
In het onderdeel, dat ‘De Kritiek’ van Van Deyssel bespreekt, zal de heer Scharten
eens aantoonen, hoe men ten onrechte Van Deyssel's latere, zorgvuldig enkele détails
ontledende beoordeelingen minder acht dan ‘zijn eerste manier van heftige, kleurrijke,
directe, lyrisch-impressionistisch te noemen kritiek, de gloedvolle,
bewondering-brandende en verachting-felle, die hem beroemd heeft gemaakt.’
‘Betreurenswaard.... waarom?’ vraagt de heer Scharten. En in zijn fijn plastische
taal, die het een klaar genot is over te schrijven, gaat hij voort:
‘Waarom zou de groene doorzichtigheid, de klare schemerstilte van een
onderzeesch landschap, waar de bleekroode koraal-boomen hun broze ranken rekken,
en aan het haar-dunne hoornig getwijgte van zwarte bladerlooze struiken een
perlemoeren schelp, daartusschen gezonken, bloeit als een vreemde bloem, terwijl
ròze vleesch-rozen en blauw-glinsterende zee-sterren droomen aan den grijs-rotsigen
bodem - waarom zou zulk een onderzeesche wondertuin, waardoor de zilveren
visschen gewisselijk henen-schieten of stil op trillende vinnen blinken, - waarom
zou deze groene stilte minder schoon zijn dan 't wilde zee-vlak, dat daarboven klotst
en in de zilte holen van zijn golven het blaken bloeden doet van de zon, die, dezen
storm-avond, in vurige flarden vergaat?’
Ik hoop, lezer, dat ge dit stukje proza - een andere even fijn uitgewerkte vergelijking
tusschen een teeder-sterke aristocrate en een woestprachtige danseres sluit er zich
aanvullend bij aan - zoo zult hebben gesavoureerd als ik; maar tevens hoop ik, dat
u niet is ontgaan, hoe hier de door zijn kerngezonde jeugd zoo verheugende lentekracht
wordt miskend, hoe het resultaat van moeizaam wetenschappelijk onderscheiden dat ik in de natuurlijke historie zuiverder genieten kan - dwaselijk wordt gelijk gesteld
met de vizionaire verrukkingen der kunstenaarsziel - hoe de grootschheid van
prachtige intuïtie op te lage lijn wordt gesteld,
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door ze niet hooger te achten dan een bedachtzaam oorzaak-en-gevolgschakelen.
Trouwens, hoe slecht het hem dan ook in zijn betoog te pas komt, - als Scharten het
even verder over de verrukkelijke ‘Aeolie of de Wind door den Gulden Winckel’
heeft, dan voelen we wel in zijn van bewondering trillende stem, hoe ook bij hem
de natuur boven deze leer gaat!
En dan: ‘Het eigen Werk’. - Parallel met het zooeven geresumeerd betoog vinden
we o.m. hier een uiteenzetting van de voortreflijkheid der Adriaantjes. Een
welsprekender bewijs voor mijn beschuldiging, dat de heer Scharten vaak het verschil
niet voelt tusschen grootsch en merkwaardig, kan ik mij moeilijk denken. Hoe anders
kan men het verklaren, wanneer we iemand zoo verrukt zien doen over wat een reeks
fijn-psychologische opmerkingen mag heeten? Meestal nog wel gegeven ineen vorm,
die onmacht tot inleving ten duidelijkste manifesteert. Waarlijk, tenzij ik alles wat
mij, lezende, treft ‘kunst’ wil gaan noemen, kan ik hier zulk een artistiek oordeel
niet begrijpen.
Wel meen ik in te zien, hoe hier vele elementen van 's heeren Scharten's aanleg
samenwerkten om hem zoo, naar mijn overtuiging, totaal van de wijs te brengen.
Zijn geheele persoonlijkheid, die een innig genot in 't leuk-en-lief kinderleven moet
hebben - toont hij niet telkens deze fijn-gemoedelijke kwaliteit? -; zijn persoonlijkheid,
die zoo vaak - ik denk aan zijn Arthur-van-Schendel-beschouwing - ‘the familiar
things’ ziet ‘as if they were not familiar’, die het Wonder telkens verbijsterd aanvaardt
in 't ‘gewone’ - ik zou U ten bewijze tientallen plaatsen uit zijn ‘Voorhal’ kunnen
aanhalen - die heele, mij veelszins zoo bijzonder sympathieke geaardheid moet hem
de ‘Adriaantjes’ doen ter hand nemen met ongemeene belangstelling. En dan daarbij
nog zijn zin voor het precieuze, hier ten volle bevredigd.... in een zonderlinge
verwondenheid met al wat zijn dichter-kinder-hart zoo lief was.... Die zin voor het
precieuze, die óók onbewust in hem moet hebben gestuwd naar een soort
subliem-geziene solidariteit met wie daar, éénzaam, iets hoog hief, dat hem uit allerlei
oorzaak dierbaar was....
De persoonlijkheid van den heer Scharten heeft mij altijd bijzonder geïnteresseerd,
en het is mij een verheuging in zijn boek de aanleiding te vinden om enkele zijden
daarvan te belichten. Daartoe moet ik echter ook even duiden op de
intuïtief-geraffineerde wijze, waarop hij onze tegenspraak tegen zijn
Adriaantjes-beschouwing voorkomt:
‘De Adriaantjes’.... begint hij, ‘.... men wil zeggen: die gekke kleine stukjes, van
een paar regels soms, sikkeneurig allemaal genummerd en met van die malle
veel-te-wijde titels er boven - hooge hoeden die hun over de ooren zakken - prutserige
stukjes waar nix in staat dan hoe die Adriaan dit deed en dàt deed, en hoe precies dit
was en dàt was aan zijn stoel en aan zijn jasje en aan zijn hand en aan de trap,
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doodelijk-vervelende inventaris van duizend gewone dagelijksche dingen waar nix
àn is.... maar afijn, 't zijn dan wel nauwkeurige beschrijvinkjes.... ze zijn ook van
Van Deyssel.... maar je ken wel zien dat ie achteruit gaat, een groote compositie
maken, dat ken-die nie meer, of misschien heit ie 't nooit gekend, en nou beschrijft
ie maar stukje voor stukje alles wat ie zich uit zijn kindsheid herinnert.... echt
oudmannetjespeuterwerk....’
‘Dat alles ligt opgesloten in de liefjes-afkeurende en tegelijk
beminnelijk-vergoêlijkende uitdrukking: ‘de Adriaantjes’, waarmee men gewoon is,
de reeks kleine proza-gedichten, die ‘Kind-leven’ heet, aan te duiden, om er dan
verder, ernstig en betamelijk, uit piëteit voor den, ‘beroemden schrijver’, het zwijgen
toe te doen.
‘Want o de menschen zijn zoo nobel en fijngevoelig en beschaafd.
‘Maar, lieve nobele fijngevoelige en beschaafde menschen, wij zijn niet zulke
lieve fijngevoelige en beschaafde menschen als gij; met een wreeden ruk scheuren
wij uw lief-hatelijke woordje “de Adriaantjes” open, toonend wat er achter uw fijnen
maar voorkomenden glimlach redekavelt in uwe verstandige hoofden;....’
Enzoovoorts. Ge begrijpt, dat tegenover die oppervlakkig-vulgaire veroordeeling
een diepvoelende, o, fijne lofspraak wordt gesteld. Intusschen, nu de heer Scharten
aan die lofspraak toegekomen is, ziet hij niet dan vriendelijk, zij 't ook soms wel wat
pijnlijk glimlachende hoorders voor zich. Want menigeen die zoo'n beetje dacht als
de zooeven sprekend ingevoegden, doch nou niet zoo héél vast in zijn literaire
schoenen staat, zou toch om-de-dood niet graag tot de aldus be-‘sneer’-den willen
worden gerekend, en heeft zich dus tot een, zij 't wat angstigen, wat
boer-die-kiespijn-heeftigen glimlach geforceerd....
Nog eens, het is hier niet mijn taak, mijn beschouwingen tegenover die van den heer
Scharten te plaatsen; het geldt slechts eenige indrukken van zijn recenseermethode
te geven. Die methode is niet flink-eenvoudig, maakt zelfs hier en daar een ietwat
onfrisschen, draaiachtigen indruk. Maar in dat fijn kronkelend doordringen,
boorsgewijs, in een détail ligt eenige bekoring, ongetwijfeld, op zichzelf. We vergeten
gaarne even den criticus als op die wijze plotseling de schrijver zich aan ons
openbaart.
De doorvóélende, de doorzóékende appreciatie van een détail - ziedaar den heer
Scharten in de houding, waarin men hem het meest pleegt te waardeeren. Hoe fijn
weet hij, als de anatoom een stuk cadaver, een stuk levend zielsleven te ‘prepareeren’,
- los te leggen al de gedachte-associaties, componenten van een op wonderbare wijze,
men geeft zich niet zoo precies rekenschap wáárdoor eigenlijk, treffend woord.
Inderdaad is een dergelijke studie, die de door den heer Scharten zoo diep doorzochte
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wonderen-in-'t-‘gewone’, in 't gewone wóórd hier, betreft, bij hem in delicaat
betastende handen, en zijn aandachtige liefde voor 't halfduister leven op de grenzen
van ons bewustzijn, voor 't leven in aquariumlicht, geeft hem hier duidende
opmerkingen in de pen, die men bij weinige critici zal vinden. De keerkant: globale
overzichten, belangrijke beschouwingen over den totaalbouw van een kunstwerk
zult ge schaars bij hem aantreffen. Ook wil ik even, alvorens hier af te stappen, erop
wijzen, dat eenig gewaardeerd detail nog geenszins een staaltje behoeft te zijn van
het werk waarvan het deel uitmaakt, en dat men goed zal doen, in méérdere mate
dan waarin de heer Scharten er toe aanspoort, de verhouding tusschen detail en geheel
in 't oog te vatten.
De critische opstellen die na de hierboven besprokene volgen zijn mij zeer
verheugende aanleidingen om meer de lichtkanten van 's heeren Scharten's
literatuur-critiekwijze naar voren te brengen. Als hij het heeft over Erens' Litteraire
Wandelingen, mag men de citaten kenmerkend achten meer nog voor den criticus
dan voor den schrijver - maar de criticus heeft tegenover dezen geest, die in zoo veel
met den zijnen te vergelijken is, maar sterk-leniger, gezonder, harmonischer en
eenvoudiger - de criticus heeft tegenover dezen de prettige, ik zou haast zeggen
beminnelijken-jongens-achtigen toon van toejuichende waardeering aangenomen,
dien we zoo graag van hem hooren. O, hij kan - als maar niet een gewild-diepzinnig
en precieus auteur de verkeerde neigingen in hem in verdwazenden hol doet slaan hij kan, als hij iets echt groots, iets bereikts voor zich heeft, zoo blij-uit, zoo heerlijk
opgetogen praten met de stem van een lieven jongen; zóó, dat men hem machtig veel
vergeeft. En hoor eens bijvoorbeeld hiernaar. Hoe verkneukelt hij zich in 't ertusschen
nemen van den ijverigen dokter Aletrino:
‘Een van de fijnste hoofdstukken van zijn boek - gaarne verschalkt 's heeren Erens'
vernuft zoo nu en dan den lezer met stillekens weg te slippen op zijpaadjes van lichte
geestigheid -, een van de fijnste hoofdstukken, zeg ík, is dat, waarin de schrijver als
met een kietelend pauweveertje pasjes maakt om de in de maling genomen figuur
van A. Aletrino. Men savoureere dit fijne spelletje van overgangen: ‘zoo zie je me
en zoo zie je me niet’; (vlotjes en laconiek zijn die zinnetjes van met een buiginkje
cadeau doen en ongemerkt weer ‘subtiliseeren’, al een tijdje aan den gang) -:
‘De bladzijden ook van dezen bundel laten een weeïgen nasmaak achter. Zeker,
de auteur is niet de eerste de beste. De gang zijner volzinnen vliet heen in zuivere
cadans en soms stijgen er melodieën op in het eentonige gesoem zijner glibberige
woorden. Overigens is de heer Aletrino iemand welke in onze litteratuur eene zeer
eervolle plaats inneemt. Hij
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heeft eene eigen visie, eene eigen manier de wereld te zien. Maar zijn blik is niet
diep en vooral hierin ligt zijne fout dat zijne verhalen weinig indruk nalaten. - Na de
lectuur is men geneigd uit te roepen: ‘Heel mooi.’ ‘Voortreffelijke kerel, die
Aletrimo,’ maar ge zult onmiddellijk lust voelen een deuntje te neuriën uit de ‘belle
Hélène’ of uit den ‘Barbier.’ Hij heeft geen leven gezet naast het uwe. Hij heeft u
omhangen voor een oogenblik met den killen nevel zijner ijle, dikwijls ijdele woorden
en is gevlucht op de sloffen zijner geluidlooze stappen.’
Nauw scheidt een komma - het is hier weer de heer Scharten die spreekt - de in
elkaar overvloeiende complementen en oogjes-naar-denlezer en achter geen partikel
vergeet de schrijver, in zijn doodbedaarden stijl, de stomme e.’
Voortreflijke opmerking, dat laatste! En, hierom sta ik bij dezen passus langer stil
- het is opmerkelijk, hoe fijne leukheid van een auteur den heer Scharten de raakste,
de meest van gepakt-, van erin-zijn getuigende notities doet maken. Dit is van belang.
Het doet ons één van de meest kenmerkende, immers sterkst aansprekende
eigenschappen van dezen véélszins kinderlijken criticus kennen. Kinderlijk ook om:
het onbevangen, eerlijk reiken naar - dat veelal een rekken is - naar alle kunst, die
hem wordt voorgelegd. Moeizaam bestudeert hij ze, in détails. - Het is hier niet: een
volwassen, sterke geest die een werk in zijn geheel in zich opneemt, dan zijn
totaal-indrukken neerzet, hier en daar nog even een zinsnede naslaand en overnemend,
die BIJZONDER karakteristiek is. - Neen, het is een lezer, die van den aanvang van
zijn lectuur af, blijkbaar zich criticus voelt, die al in het begin zijner critiek-objecten
karakteristieke plaatsen zoekt voor het zich vormende oordeel; die dan, blij 't oordeel
gevonden te hebben, minder angstvallig voortleest.... Wie met aandacht Scharten's
uitvoerige beoordeelingen van nieuw verschenen boeken naleest, zal met mij voelen,
dat hij ongetwijfeld aldus moet werken.
Ik sprak van een reiken en rekken naar een werk, in kinderlijke onbevangenheid,
maar met kinderlijke tasting ook, in tegenstelling met de rustige opname door een
erudieten geest. Wat beteekent dit in de gevolgen? Primo: overwegende invloed van
't detail op den criticus; en voorts, in verband daarmee: het minder weerbaar-staan
van dezen ten opzichte van een hem individueel sterker aansprekende eigenschap of
eigenaardigheid van 't werk. Dat Scharten zich zoo duchtig van de wijs kan laten
brengen, bleek reeds in het besproken werk; 't blijkt vaker in het volgende. En in dit
opzicht is voor hém karakteristiek, wat hij zegt over een passage in van Deijssel's
Hofker-inleiding:
‘Het mooie dat er in is met precieuse innigheid beschouwend, dringt hij zichzelven
op in eene sfeer van mooiheid, waarin nu alles zich vertoont in een, van den
beschouwer uitgaanden, glans; en zóólang kijkt hij
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de schoonheid het werk binnen, tot wat-hij-ziet als het Vizioen is dat men door lang
en strak getuur zichzelven wekt.
Van Deijssel zal u zeggen, dat deze voorstelling geheel onjuist is; - maar waarom
voor-zag hij zóó zeker de ongeloovige oogen der lezers, dat hij 't noodig oordeelde,
al van te voren een verweer klaar te hebben?’
Vervang in dat laatste zinnetje den naam ‘Van Deijssel’ door ‘Scharten’, en ge
hebt een voortreflijke formuleering van de gedachten die bij mij opkwamen bij 't
lezen van diens opstel.... bv. over Van Deijssel.
Hiermee, hoewel ik de aanleidingen tot de hier gegeven opmerkingen alle vond in
het eerste der twee deelen ‘Krachten der Toekomst’, heb ik in hoofdzaak mijne
meening gezegd. Blader ik nog vlug even deel II door, dan komt mij bij de eerste
drie opstellen (‘Waarin de schoonheid van een vers bestaat’; ‘Iets over spreektaal in
verzen’; ‘Over tendenz in de kunst’;) een bewonderend ‘voortreffelijk’ op de lippen;
waar ik ‘Dichters van drie geslachten’ besproken zie, wordt mijn warm-bewonderden
lievelingsdichter, Adama van Scheltema lang niet genoeg gehuldigd naar m'n zin,
in verhouding tot Penning en Verweij - maar och, ofschoon natuurlijk uit zoo iets,
als uit ieder critiekje weer iets te halen zou zijn ter adstructie der hierbovenstaande
meeningen, ik geloof, dat meer betoog in dezen te veel zou worden, wat volgens de
etymologen hetzelfde is als ‘vervelend’. Laat ik nog slechts herdenken: het opstel
‘Naar het Proza der Toekomst’ dat zóó fijn-juiste bewondering van ‘Van Schendel’
toont - al is hetgeen hier terloops over Ary Prins wordt gezegd m.i. zichzelf
vastpratend doctrinarisme - en voorál dat laatste, kortste, en allerbeste over Johan
de Meester's ‘Geertje’; een eenvoudig, opziend-bewonderend karakteristiekje van
twee bladzijden, dat toont hoe Scharten in zijn beste oogenblikken alle gebreken
weet af te werpen, die hem zoo nu en dan ontsieren. Hier geen gesubtiliseer, geen
pretieusheid, óók geen verdiensten in 't détail. Hier is de criticus gegrepen door een
schoonheid, zoo overweldigend, dat hij het mooiigheidjes-zoeken vergat; dat hij
doorlas, doorlas, ten einde toe - om dan zijn bewondering uit te storten voor 't geheele
boek, in z'n paar beste bladzijden.
Pleit het niet voor hem, dat heel sterke schoonheid toch wel zóó sterk in hem
weer-klinkt, dat al die andere neiginkjes stom worden?
Ik ben blij, dat dit zijn en mijn slotwoord mocht zijn.
WALCH.
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Van vagebonden en schelmen
Door Louis Couperus.
HEEL VRIJ NAAR PETRONIUS.

I.
Wij waren gered! De zee, met nog woedende golven, die ons ophieven naar de lucht,
en neêrdompelden in den afgrond, de zee spoelde de mast, waaraan ik mij klemde,
aan strand, en hoewel de laatste golf ons poogde weêr terug te slieren, was haar
woede voor niet en bleven wij liggen. Ik had Gito, toen ons schip kraakte en verzonk,
met mijn gordel vast aan mijn middel gebonden, en met de eene hand hem zijn hoofd
ondersteunend, had mijn andere arm de mast krampachtig omhelsd kunnen houden.
Wij hadden samen willen sterven, en nu overleefden wij samen de schipbreuk, en
hoewel mijn vriend bezwijmd tegen mij aanlag, voelde ik, dat hij leefde.
Wij waren gered.... En ook Eumolpus was gered, want ik zag hem, wat verder dan
wij, neêrzitten op het strand, druipend zijn grijze lokken, en verwezen zijn starende
oogen, de armen slap langs zijn magere leden. Daar zat hij, als sufte hij.... Vóor ons
ziedde de zee, schuimde bruischende op onder een inktzwarte lucht, waardoor de
bliksems flitsten, als of de goden met vlammende zwaarden elkander gingen te lijf.
De donder rolde of het hemelgewelf kraakte en het einde der wereld nabij was.
Ik herademde. Ik bond den gordel, die Gito tegen mij aan had gehouden, los, en
wreef hem, en ademde in zijn mond mijn adem. Hij opende de mooie oogen en vroeg:
- Ben ik dood?
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Ik lachte blij.
- Neen, zei ik; wij leven! Wij zijn gered! En ook Eumolpus is gered. Kijk, daar
zit hij.
- Den goden zij dank! zei Gito. Ik had het nooit durven denken!
- Neen, stemde ik toe. Ik had het nooit durven denken!
Ik stond op en hielp hem opstaan en wij gingen naar Eumolpus toe.
- Daar zijn we! zei ik.
- Eumolpus! zei Gito. Daar zijn we! Alle drie levend, dank zij Neptunus!
- Ja, zei Eumolpus, verwezen, terwijl het water, als ons, hem nog droop langs de
leden. Alle drie levend, maar hoè! Neêrgesmeten door de woede der golven op een
onherbergzaam strand! Ho, wat een bliksemschicht!
- Hoor den donder! zei Gito. Ik ben bang!
Ik lachte.
- Ik ben voor niets meer bang, zei ik. Wij zijn gered, wij leven, en geheel de
toekomst ligt voor ons open!
- Mooie toekomst! bromde Eumolpus. Mooi heb je praten: je bent jong en sterk.
Ik ben oud. Ik kan zoo lichtzinnig de boel niet meer beschouwen.
- Zie, zei Gito. Het schip! Daar zie ik het schip! Daar!
- Wat eenmaal het schip was.... zei Eumolpus.
- Zie! riep Gito weêr. Daar spoelen schipbreukelingen aan, als wij! Wij zijn niet
de eenigen....
In der daad, aan balken, op overblijfselen van het uit een gekraakte navigium,
spoelden schipbreukelingen aan.
- Ik herken ze! zei ik. Het zijn een paar slaven, van de troep, die naar Tarentum
gevoerd werd, om te worden verkocht!
- En daar zijn drie matrozen, op een balk! riep Gito.
- Moed! Moed! schreeuwde ik den matrozen en den slaven toe.
Zij spoelden aan, gekwakt op het strand als wij. Daar bleven zij liggen, en zij
brachten elkander bij.
- Daar zijn we! zei somber Eumolpos. Zonder een as, en met alleen eén nat hemd
aan.
Ik lachte.
- Het wordt al zomer, zei ik. Het is niet koud. Straks is de woede van de zee
bedaard, en komt de zon door. Dan droog ik mijn tuniek.
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- Ik ook de mijne, zei Gito.
- Jullie hebben mooi praten, zei Eumolpus. Encolpius is een gladiator, en jij, Gito,
een kleine Adonis. Jullie kunnen je vrij naakt vertoonen, als de zon doorkomt. Ik
ben oud, mager, pezig en leelijk. Ik toon mij niet gaarne naakt. Met een kleed om,
ben ik waardig, omdat ik grijs ben, en mijn oogen tintelen van dichtvuur. Maar
ontkleed, ben ik belachelijk.
- Ik ben wel een gladiator geweest, zei ik; maar vergeet niet, Eumolpus, dat ik de
welsprekendheid heb beoefend en de dichtkunst daarbij, omdat ik iets anders in mij
voelde, dan alleen kracht van spieren.
- Dat doet tot de zaak niets, zei logiesch Eumolpus. We zijn naakt, en zonder een
as. Ik krijg al honger.
- Ik ook, zei Gito.
- Ik ook, beaamde ik. We moeten beramen hoe we komen aan eten, aan kleêren,
en aan de rest.
- Dat zal niet gemakkelijk gaan, zei Eumolpus. Ik bedenk liever een geheel epos
dan dàt:
‘Tot aan zijn middel ontdook woedend Poseidoon de baren, Schuddend den drietand,
en riep....’
- Laát nu rusten wat Poseidoon riep! zei ik. Hij heeft al genoeg geroepen! En
gebulderd er bij. Bedenken wij liever wat ons te doen staat.
- Wat kan IK bedenken, zei Eumolpus. Ik weet niet eens waar wij zijn.
Op dit oogenblik gingen landlui voorbij, die op ezels groente hadden geladen.
- Hei! riep ik. Boeren! Zegt eens! Helpt ons eens! Wij zijn arme schipbreukelingen!
Waar zijn we hier aangeland?
- Als je rijke schipbreukelingen waart, riep een van de ploerten; zouden we je
misschien wel helpen.
- Zeg ons ten minste beleefd, zei Gito verwijtend; waar we zijn aangeland!
- Vlak bij de stad Crotona, zei nu beleefder de vent; en hier zie je al den tempel
van Neptunus.
- Vlak bij Crotona! riep Eumolpus.
Ik zag het in zijn dichteroogen. Hij had een idee, en dadelijk.
- Wat zullen we doen? vroeg ik.
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- Laat die landlui, onhebbelijker dan hun eigen ezels, eerst zijn doorgegaan, fluisterde
Eumolpus.
- Nu? vroeg ik, na een pauze: de warmoeziers waren voorbij.
- Hoor mij! riep bezield Eumolpus. Ik heb een idee!
- Ik zag het! riep ik, vol bewondering.
- Hoor mij Encolpius, Gito! riep Eumolpus in vervoering. Ik heb een idee!
- En dat is?
- Verzamel hier om ons de andere schipbreukelingen. Hoeveel zijn zij?
- Drie matrozen, telde ik.
- En wel negen van de arme slaven! telde Gito na.
- Vraag of ze hier willen komen, om samen te beraadslagen.
Zoo deden wij; zij kwamen en zetten zich om ons rond.
Eumolpus sprak.
- Willen jullie eens naar mij hooren? Ik heb een idee, om niet alleen uit deze natte
ellende te komen in drooge welvaart, maar zelfs om misschien tot aanzien te geraken
en weelde.
- En àls hij een idee heeft, zei Gito; is dàt prachtig.
- Wij hooren gaarne, zei een van de matrozen.
- Wij ook, zei een van de slaven.
- Hoor dan, zei bezield Eumolpus. De zeegod, die ons genadig was, en wien wij
offerande zullen brengen in zijn tempel daar ginds, heeft ons laten aanspoelen op het
strand van Crotona. Nu moet ge weten wat de faam van Crotona is. Er bestaat géen
andere stad, waar zóo jacht wordt gemaakt op erfenis, waar zóo rijke, kinderlooze,
oude mannen en vrouwen vereerd worden en gezocht, door hen, die hopen genoemd
te worden in hun testament! De Crotoniaten zijn bekend, berucht misschien, mijn
vrienden, om deze eigenschap. Welnu, hoor mij aan. IK ben - hoewel in der daad een
doodarme oude rhetor en dichter - nu ik schipbreukeling ben hier op Crotona's
strand.... een schatrijk grondeigenaar, die ging van Ostia naar Karthago.... Mijn
navigium werd de prooi der baren. Ik heb geen zonen. Mijn testament kan iedereen
noemen. Ik heb schatten in Numidië, geheele provincies behooren mij toe aan de
katarakten van den Nijl. Het is vèr.... maar bewijs maar eens dat het niet zoo is.
Encolpius en Gito zijn mijn uitverkoren vrijgelatenen. Gij allen, gij zijt twaalf te
zamen, zijt de slaven, mij over gebleven van de tweehonderd, die ik overbracht.
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op mijn schip. Hoort thans. Indien gij die rol wilt spelen in mijn gevolg, beloof ik u
dadelijk brieven van vrijlating en deel in mijne fortuin. Want weest verzekerd, dat
de Crotoniaten, allen, azende om genoemd te worden in mijn testament, ons voor
zullen schieten alles wat wij noodig hebben en meer, voor den tijd, die noodig is om
bericht te hebben van Numidië, en van de katarakten van den Nijl, waarheen ik
aanstonds boodschappers zend, om aan mijn intendanten te melden, welk ongeval
mij trof!!! Weest verzekerd, dat de boodschappers die intendanten nóoit zullen vinden,
maar den tijd, dat zij zoeken, báden wij ons in weelde!
Gito en ik, de slaven en de matrozen, waren stom van bewondering over Eumolpus'
prachtig idee. De storm bedaarde, de laatste vlagen veegden den zwarten hemel
schoon; de zon kwam aarzelend door; het was de derde ure des morgens. Wij droogden
allen het weinige, wat ons tot kleeding diende, in den wind en de zon, en zelfs
Eumolpus droogde zijn hemd, zich als een brave wijsgeer schikkende in die
onvermijdelijkheid zijn ouderdom en zijn magerte ons te ontdekken.
In de verte zagen wij den tempel opschitteren, en zagen wij de poorten der stad.
Wij begaven ons op weg.
- Het spijt mij, zei tot ons Eumolpus; hen allen in ons vertrouwen te moeten nemen,
maar het kòn niet anders - zij wéten wie wij zijn - en soms is oprechtheid de beste
diplomatie. Ga jij nu, Encolpius, met Gito, vooruit, en vraag in Crotona naar den
Praefekt van de Stad, den Quaestor, en àlle autoriteiten, en vertel op het Forum, dat
de schatrijke Numidische grondeigenaar arriveert.
Zoo zouden wij doen, en ik ging met Gito vooruit, terwijl Eumolpus tusschen zijn
stoet van slaven langzaam achter kwam.
Wij echter haastten ons, benieuwd of ons plan lukken zoû, en bereikten de stad,
en vonden spoedig het Forum.
Het was het uur, dat, ter morgenwandeling, aanzienlijke jongelui en grijsaards,
deftige matronen, schalke hetaeren, en tal van handelaars, wisselaars, kooplui zich
verdrongen in de bazilieken en portieken van het Forum.
Wij werden opgemerkt. Gito, zestien jaar, is mooier dan Ganymedes, Hylas en
Adonis te zamen zouden zijn, en ook ik ben een knappe jongen, nog een mooi stuk
athleet, al ben ik ook student in de rhetoriek geworden.
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De vrouwen zagen ons aan, oogden schuin, lachten, en wenkten en de jongelui en
de grijsaards waren ook vol belang. Toen vroeg ik aan een paar van hen:
- Edele Crotoniaten, weest barmhartig en komt ons, arme schipbreukelingen, te
hulp. Wij zijn twee vrijgelatenen van den schatrijken grondbezitter Eumolpus, die
met tweehonderd slaven vaarde van Ostia naar Karthago, en wiens navigium in den
storm, die pas heeft gewoed, verging. Onze meester, met enkelen van zijn familia,
die zich hebben gered, komt hierheen, maar hij is oud en ziekelijk, en wij hebben
ons hem vóor gehaast om de autoriteiten der stad te zoeken en hun hulp te vragen.
Dadelijk, om ons, schaarde de menigte zich.
- Eumolpus? vroegen zij.
- Ja, edele Crotoniaten....
- Uit Numidië....?
- Ja, en de zelfde, die gehéele provincies bezit aan de katarakten van den Nijl.
Het was een kruisvuur van vragen.
- Is hij heel oud?
- Heeft hij kinderen?
- Is hij heel rijk?
- Op hoeveel millioen sestertiën wordt hij geschat?
- Heeft hij niets gered van zijn bagage?
- Ook geen geld en juweelen gered?
- Bij de tweehonderd slaven verdronken?
Wij antwoordden waar wij konden.
- En wie zijn jullie?
- Wij zijn Gito en Encolpius, zeide ik; zijn liefste vrijgelatenen.
- Staan jullie al in zijn testament?
- O, zeide ik; ik denk wel, voor een kleine som, Gito zelfs voor een groote....
- Zeg mij, fluisterde een deftige matrone mij in; wàt zijn lusten zijn: ik kan hem
alles bezorgen wat hij wil.
- Mijn arme meester, zei ik; zal te moê zijn om aan pleizier te denken. Wij moeten
eerst voor hem een herberg zoeken, waardig aan zijn stand, en dan zal hij ten
spoedigste boodschappers zenden naar Numidië en naar de katarakten van den Nijl,
om aan zijn intendanten aldaar kennis te geven van het vreeslijk ongeval, dat hem
trof, en om geld en bagage te zenden.
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- O, riepen vier, vijf jongelui uit; de herbergen hier zijn heel slecht....
- De waardige Eumolpus kan bij mij onderdak.
- Hij kan bij MIJ onderdak....
- IK heb een groote villa, waar hij rustig wachten kan, tot zijn boodschappers zijn
terug gekeerd.
De matronen vielen in.
- Bij mannen is geen orde! Laat Eumolpus bij mij intrekken! Neen, bij MIJ: mijn
huis is koel en groot! Ik heb een tuin, met zon en schaduw....
En de eerste matrone fluisterde mij weêr in:
- Ik heb twee jonge dochters, behalve mijn twee jonge zonen....
- Zie! riep Gito uit. Daar komt onze meester aan, moê en uitgeput van de geleden
ellende!
In der daad, in het Forum was tusschen zijn twaalftal slaven Eumolpus verschenen,
in een hemd, met een stok, die hem onderweg was gevonden. Gito storte op hem toe
en riep uit:
- O mijn arme meester! Hoe moê zijt gij en uitgeput! Steun op mij, laat mij u
leiden!
En hij greep Eumolpus' hand en legde die op zijn schouder.
Nu was Eumolpus misschien wel hongerig en ook moê, maar uitgeput was hij niet,
want Eumolpus, hoewel mager en pezig, was nog een krachtig grijsaard, en een echte
oude bok. Maar hij kwam dadelijk in de vertooning, en legde met roerend gebaar
zijn hand op Gito's schouder, en het was een schilderij hen nu beiden te zien; de oude
grijze, waardige Eumolpus, in zijn hemd, met zijn stok, zich steunend op den schouder
van den beeldmooien, blonden jongen.
Een koor van meêlijdende stemmen, vol verteederde bewondering, en honigzoet
van vleierij, klonk op.
- Wees gegroet, waardige Eumolpus!
- Wees welkom in Crotona!
- Gezegend zij uw huis; bloeien moge uw gezondheid!
- Gezegend uw zonen en uw dochteren, Eumolpus....
- Zonen en dochteren! riep Eumolpus. Ik hèb er geen....
- Hebt gij waarlijk geen dochteren en zonen....?
- Ik ben een oude, eenzame man, die gebukt gaat onder zijn jaren en den zorg voor
zijn bezittingen. En lijdende ben ik steeds! Waarom heeft Neptunus mij gered! Het
was juist een gelegenheid
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mij maar te laten omkomen! Maar ach, wie zouden dàn mijn bezittingen toevallen!
Alles geven aan Gito en Encolpius.... dat zoû hen bederven! En zelfs mogen zij in
Numidië en Egypte, omdat zij vrijgelatenen zijn, zulke groote eigendommen niet
hebben. Ja, de wetten zijn soms wreed! Edele Crotoniaten, hebt dank voor uw
vriendelijk welkom. Maar zegt mij, waar is een herberg? Wij zijn uitgeput van
vermoeienis en een eenvoudig maal zoû ons welkom zijn.
- O, de herbergen zijn zoo slecht!
- Laat mij u mijn huis aanbieden....
- Mijn villa....
- Ik heb twee villa's ter uwer beschikking....
- Ik wacht juist gasten: lig, bid ik, meê aan.
- Ik heb een heerlijken tuin, zon en schaduw....
- Ik zóo ouden Falerner, dat zelfs gij, Eumolpus, dien zoudt waardeeren.
De eerste matrone fluisterde:
- Ik heb twée jonge dochters behalve mijn twée jonge zonen.... En als ge wilt, is
mijn geheele huis het uwe, zoo lang ge verkiest. Ik heet Filomene.
Eumolpus spitste de ooren.
- Edele vrouwe, hoe kan ik u danken.... Hoe kan ik u allen danken, o Crotoniaten....
Edele Filomene, ik neem aan. Vergun, dat ik aanneem. Uw gastvrijheid aanneem
voor mij en mijn familia. Edele Crotoniaten, het is mij onmogelijk bij u allen te
gelijker tijd te huizen.... Maar een gezellig gastmaal wordt nooit geweigerd. En zoo
de edele Filomene het vergunt, noodig ik u ook allen bij mij weêrom.... Maar nu zou
wat rust en wat eenvoudig voedsel mij welkom zijn....
Zij waren allen woedend op Filomene, en achter Eumolpus' rug zag ik ze schelden
en nijdassen. Maar Filomene zegevierde, en voerde Eumolpus meê, hem latende
steunende door haar twee dochters en haar twee zonen, die zij gewenkt had. Het
waren twee mooie meisjes en twee aardige knapen; zij voerden Eumolpus meê.
Filomene ijlde naar huis om orders te geven. Zij stráalde van haar zege. Wij volgden,
en geheel die schaar van Crotoniaten, tuk op Eumolpus' millioenen, omgaf ons met
een escorte van eere. Met duizend plichtplegingen eindelijk liet men ons in de villa
van Filomene binnen trekken. Het was een sierlijk landhuis, aan zee, dicht bij
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den beroemden tempel van Neptunus. Bloeiende klimop, met roze en witte trossen,
rankte zich om de portieken. Nu de storm bedaard was, lag de zee, nog slechts met
hare laatste koppen schuim ziedende, zonnig aanblauwende voor ons uit.
Filomene trok mij ter zijde, terwijl Eumolpus door de vier kinderen in zijn kamers
werd verzorgd.
- Wanneer zendt Eumolpus boodschappers naar Numidië? vroeg zij.
- Van avond, zei ik.
- En naar de katarakten van den Nijl?
- Morgen.
- En wanneer kunnen zij terug zijn.
- Binnen één maand.
- Niet eerder?
- Dat denk ik niet. De reis is ver. Binnen éen maand, of misschien wel zes weken.
- Dan brengen de boodschappers hem geld?
- Hóopen geld.
- Is hij rijk?
- Ongelooflijk rijk.
- Heeft hij grond? Landerijen?
- Provincies.
- Juweelen?
- Mijnen van smaragd, in Ethiopië.
- Houdt hij van jeugdige meisjes?
- Van alles.
- Het is goed en wel, zei Filomene; alleen, hoe kom ik aan geld om hem gedurende
al dien tijd - éen maand, zes weken, misschien - te huisvesten, naar zijn stand.
Ik haalde onverschillig de schouders op.
- Leen, ried ik aan.
- Dat zal ik wel moeten.
- En begin met òns nu te kleeden, Gito en mij, opdat wij fatsoenlijk Eumolpus'
maal kunnen deelen. Wij rammelen van den honger. Vergeet niet, dat wij zijn
gunstelingen en lievelingen zijn, allebei.
- Ik zal orders geven, zei Filomene.
Een uur later waren wij gebaad, gewreven, gekleed, gekapt, geschoren, onthaard,
gezalfd, gegeurd, en lagen wij aan met ons drieën aan een zeer goed maal.
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Filomene had ons alleen gelaten, om te zorgen voor onze vertrekken, en de twaalf
slaven rijkelijk te doen verplegen, maar aan Eumolpus' voeten zaten de twee meisjes,
en speelden op harp en dubbelfluit, en aan zijn hoofdeind zaten de beide jochies, en
kriebelden den ouden bok achter zijn ooren. Na het maal mochten zij Eumolpus in
zijn kamers volgen; hij ontbood alle zijne slaven, want hij beweerde, dat hij ze
minstens allen behoefde om zich uit te kleeden voor de siësta, en wij waren eindelijk
alleen.
Gito poefde van de pret en den lach.
- Cht! zei ik en tikte hem hard op zijn kop. Wil je wel eens stil zijn....
Ik had hem harder getikt dan ik wilde en hij huilde, dadelijk.
- Maar je moet ook voorzichtiger zijn! Huil nu maar niet....
Ik liefkoosde hem.
- Nou, zei Eumolpus; wie van jullie willen op reis, naar Numidië en naar Egypte?
Of waarheen je wilt! Terug komen is niet noodig.
Maar zij wilden allen twaalf blijven, want zij hadden goed gegeten, en hoefden
niets te doen. Zij bleven liever, alle twaalf.
- Dan zal ik om boodschappers moeten vragen, en zeggen, dat ik mijn slaven niet
missen kan.
Dat vonden zij goed, en zij waren heel blij en trokken zich terug, om te slapen.
Wij hadden geen slaap; wij hadden te veel pret en terwijl Gito en ik ons neêrvlijden
op mollige kusssens, begon Eumolpus te dichten: met breed gebaar van armen uit
wijde mouwen van zijden huisgewaad:
‘O Fortuna, godin, o grilligste aller godinnen....’

II.
De gouden dagen schakelden zich. Praefekt, Quaestor en alle autoriteiten der stad
kwamen hun opwachting bij Eumolpus maken, en wij beiden, zijn gunstelingen,
deelden met hem alle eer. Boodschappers waren gezonden naar Afrika, waar zij nooit
Eumolpus' intendanten treffen zouden. In afwachting, dat zij keeren zouden, wentelden
wij ons in de weelde. In Neptunus' tempel, met groote feestelijkheid, brachten wij
een offerande, om den zeegod voor onze redding te danken. Gastmalen volgden
elkander op. Iederen morgen, aan Eumolpus' deur, wachtten, met plichtpleging, tal
van Crotoniaten; wat Filomene ook verzon om hen af te wijzen. Zij
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wachtten geduldig, tot Eumolpus hen ontving. Wij waren met hem, en iederen morgen
besprak hij met ons, in bijzijn zijner bezoekers, zijn rijkdommen, bezittingen, en aan
wie hij dat alles zoû laten. Hij maakte tal van aanteekeningen, schreef namen op,
beloofde, beloofde veel. En reeds had hij zijn testament gemaakt, ten gunste van mij
en Gito, maar vooral ten gunste van de vier kinderen van Filomene. Die erfden
eigenlijk alles: de provincies en smaragdmijnen; wij hadden slechts ons rijkelijk deel
als vrijgelatenen. Filomene was razend, dat de bezoekers iederen morgen door
Eumolpus ontvangen werden, maar hij stelde haar gerust, door te zeggen, dat hij ze
alleen maar veel beloofde, maar ze nog niet in zijn testament had genoemd, en dat
de vier kinderen zijn universeele erfgenamen bleven.
De gouden dagen schakelden zich. Waren de bezoekers heen, dan gingen Gito en
ik naar het Forum, en Eumolpus, in een weelderig studeervertrek, met bloementrossen
behangen portiek, zette zich aan het dichten van zijn epos, over den Thebaanschen
oorlog. Heerlijk maal wachtte ons daarna, en de vier erfgenamen van Eumolpus
bedienden hem om strijd en zongen en dansten en liefkoosden hem, zoo dat het den
ouden dichter en bok aan niets ontbrak, en hij zwelgde als een Perziesch satraap. Des
avonds volgde banket op banket. Het was een leven goden waardig.
Op het Forum ontmoetten wij vaak Tryfena, een van de mooiste en rijkste hetaeren
van de stad, die dol op Gito geworden was en dikwijls hem meêtroonde. De kleine
snaak liet zich zijn overwinning wèlgevallen, en Tryfena, hoewel ik vreesde, dat zij
hem zou vermoorden met haar onverzadelijkheid, overlaadde mijn jongen met goud.
- We moeten dat sparen, zei ik voorzienig; want eéns is dit leven van weelde
gedaan.
Zoo nam ik Gito alles af wat Tryfena hem gaf, en bewaarde dat op veilige plaats.
Maar Gito had ook andere avonturen, die winst aanbrachten en ik van mijn kant ook.
Iederen dag werden wij rijker. Eens werd ik aangesproken door een aardige ornatrix,
die mij zeide:
- Mijn meesteres is Circe, een der aanzienlijkste en rijkste en daarbij mooiste en
jeugdigste matronen der stad. Zij heeft, o Encolpius, het oog op je laten vallen, en
wenscht je te spreken....
- O, deed ik zedig; je moet je vergissen, lief meisje. Ik ben
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maar een vrijgelatene, en zoo een aanzienlijke vrouw als je meesteres, zal MIJ zeker
niet hebben bedoeld....
- Doe maar zoo nederig niet! zei het kamerkatje, dat Chryzis heette. Je meent er
niets van, hoor! Denk je, dat we je niet in de gaten hebben, jij en je ‘broêrtje’ Gito?!
Jawel, dat loopt met elkaâr hand aan hand over het Forum, met zulke sierlijke
afgemeten passen, tip van den mantel ter hand, en ziet rechts en ziet links en oogt
hier en oogt daar, als of jelui zeggen willen: wiè moet ons hebben van daag? En jij,
als je ‘broêrtje’ er niet bij is, loopt op en neêr, op en neêr, met je breede borst vooruit,
en je armen rond, en je hoofd in den nek, en je groote oogen lonkend ter zij, en je
mooie, geschoren mond glimlachend wat vooruitgestoken, bereid tot een zoen, en
meer! Geen toekomst kan ik spellen als een augur of een mathematicus, maar ik lees
uit je gezicht en je loop, wat je bent en wat je wilt! Denk je, dat we je niet in de gaten
hebben, jij, mooie gladiator? Denk je, dat we niet zièn, dat je te koop bent, voor een
goede prijs. Jawel, je bent maar een vrijgelatene, en je komt uit de gladiatoren-kazerne,
maar zie je, daar houdt mijn meesteres juist van; die is dol op slaven, vooral als ze
gegeeseld en gebrandmerkt zijn, en ze woû eens zien of jij geen litteekens hebt, die
je zorgvuldig bedekt. Heb je ze, wees niet bang: ze zullen Circe nog verliefder maken.
Kom ga maar meê, mooie jongen. En wees niet bang voor mij. Ik ben een slavin,
maar ik hoû niet van slaven, en zelfs niet van vrijgelatenen, en vooral niet van zulke
pedante, hun waarde bewuste gladiatoren als jij. Neen, ik verkies boven jou een
deftigen senator, een man van stand en jaren en aanzien, als ik niet een jeugdig
riddertje kan krijgen, maar slaven zijn niet naar mijn smaak. Kom meê.
Zonder veel te filozofeeren over die omgekeerde wereld, waarin adellijke vrouwen
gladiatoren zochten, liefst gebrandmerkt, en kamermeisjes ridders en senatoren,
volgde ik de aardige snapster, die mij bracht in een prachtige villa, zichtbaar de
huizing eener schatrijke vrouw. En in een tuin, waar dicht platanenloof schaduw
neêrsloeg, en vuurroode oleanders bloeiden, in een pavilioen van met koorden en
kwasten opgehouden vela, op een verguld bedde, in Tyrische kussens, lag Circe,
weinig minder volmaakt van liefde belovende schoonheid dan de goddelijke Venus
zelve. Over hare alabast-witte naaktheid sluierde alleen behaagziek het goud over-
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poeierde al goudblonde haar, en een witte, gouddoorwerkte sluier.
Zij had een opgespleten granaatappel in de hand, en snoepte de pitten.
Nu glimlachte zij, en ik boog, maar niet al te hoffelijk, minder hoffelijk dan ik het
kon. Want een gladiator moest niet al te verfijnd doen: daar hield Circe zeker niet
van.
- O, Encolpius! stamelde Circe, en strekte de armen, en de granaatappel viel uit
de vingers haar; ik ben zoo gelukkig, dat je bent gekomen, want ik smachtte, ik
smachtte naar je!
Wij waren alleen, en ik antwoordde, als ik dacht, dat goed was en Circe strengelde
haar armen om mij heen.
- Ben je niet gebrandmerkt? vroeg zij.
Ik verborg mijn brandmerk meestal geheel onzichtbaar onder mijn bruin krullend
haar, dat ik wat lang droeg, maar streek nu den lok van mijn voorhoofd. Circe lachte
van pleizier en kuste mij heel lang op het altijd vurige teeken van eens in de kazerne
opgeloopen straf.
Maar tot mijn ontsteltenis merkte ik, dat ik, waarom weet ik niet, koel bleef als
de sneeuw der Alpen. Hoe ik mij ook poogde innerlijk te doen gloeien, ik bleef als
ijs. Toen rees Circe in woede en riep:
- Ben jij een gladiator? Ben jij een man? Heb je je krachten verloren sedert je
studeert in de rhetoriek? Appelenpap ben je, en meer niet! Chryzis, Chryzis, waar
ben je?
En toen de ornatrix naderde, stortte Circe zich in hare armen en trok haar meê naar
een kleinen tempel van Venus, achter in den tuin, om een boete-offering te doen.
Ik vluchtte, naar huis, en legde mij te bedde. Gito vroeg mij of ik ziek was, en ik
vertelde hem mijn avontuur. Hoewel hij zichzelven alles vergunde, was hij boos als
ik mijn vrijheid benutte, maar toch, nu ik te bed lag, en ziek, als ik meende, verzorgde
hij mij. Hij gaf mij kleine hoeveelheden wijn, vermengd met satyrion, uien met peper,
en kreeft in sterke garum-saus. Toen ik gegeten had, dekte hij mij toe en liet mij
slapen.
Maar voor dat het nacht werd, voelde ik mij zeer verkwikt en heel sterk, en begreep
ik niet wat mij was overkomen. Gito was uit, de goden wisten waarheen.... In zijn
vertrekken hoorde ik Eumolpus zijn epos voordragen aan zijn vier kleine erfgenamen,
die hem nooit meer verlieten. Ik voelde lust om op te staan, kleedde mij vlug en ging
uit.
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Buiten was het een zoele sterrenacht. De door Gito bereide spijzen hadden mij zoo
verlangend en razend gemaakt, dat ik zocht naar de wijk van pleizier. Maar, of ik
mij vergiste, plots bevond ik mij vóor een tempel, en zag, dat de poort op een kier
was. Ik hoorde vreemd gejuich, cymbels slaan, krotalen klapperen en nieuwsgierig
om deze nachtelijke eeredienst, sloop ik binnen....
Een schrille woede van kreten schreeuwde op, een razernij, een angst, een geroep
van heiligschennis en moord. Ik merkte, te laat, dat ik iets vreeslijks had misdaan.
Dat ik in den tempel van Priapus was binnen gedrongen, waar een orgie voor alleen
vrouwen werd gevierd. Ik had ze gezien, de vrouwen, juist toen zij allen met
simulakers van Priapus, zich verdrongen om een ganzerik. En ook had ik gezien te
midden der vrouwen.... Tryfena, de hetaere, die dol was op Gito, en naast haar Gito,
gepruikt en vermomd als een vrouw.
Ik vluchtte, maar de vrouwen, woedend, vervolgden mij en de ganzerik, opgehitst,
beet mij met zijn krachtige snebbe in de kuiten en trok mij aan de tuniek. Het was
mij te veel en in eens wendde ik mij om, greep den vogel woedend bij zijn hals, en
draaide dien om, tot hij zieltoogde.
Een oorverdoovend gekrijsch en gejammer der vrouwen ging op, om den ganzerik,
die dood lag.
- Wat heb je gedaan?! riep Gito verschrikt. Heiligschennis heb je gepleegd! Den
heiligen vogel van Priapus heb je vermoord! En de mysteriën van Priapus, waar geen
mannen bij mogen zijn, heb je bespied!
- En wie heeft grooter heiligschennis bedreven? riep ik woedend uit. Ik, die van
den prins geen kwaad wist, of jij, die met overleg je in Tryfena's sluiers en haar pruik
vermomt, en je zoo snoert, dat je er als een meisje uitziet! Naar huis en gauw, of ik
ransel je dood!
Maar Tryfena riep:
- Encolpius, Gito, vlucht! Vlucht beiden! Want als de vrouwen er kans toe zien,
zullen zij jullie beiden vermoorden....
Het was haar zeker een voorwendsel om mij Gito te ontrooven: zij wierp haar
wijden mantel om hem heen, en voerde hem schielijk weg; ik had juist nog den tijd
een doolhof van straten in te schieten, want de razende vrouwen kwamen weêr op
mij af.
Ik sloop hier en daar, ik ijlde, ik verborg mij in een poort
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en zij stoven langs mij heen. Toen kwam ik te voorschijn en mij een held voelende
van razernij ook, haastte ik mij naar Circe's villa.
Het was nacht en doodstil. Van jasmijnen geurde het in den tuin, en de aromen
vervoerden mij. Ik wist waar Circe sliep, en zoo dicht mogelijk haar venster naderend,
kermde ik meer dan ik zong een verliefd lied....
Het venster werd geopend. Een witte vrouw werd even zichtbaar en een lampje
sterrelde.
- Circe! riep ik. Ik ben het, Encolpius, en ik studeer niet meer in de rhetoriek; ik
wil weer gladiator worden, en ik ben juist door mijn meester Eumolpus versch
gebrandmerkt geworden!
- Sluip door de agaven heen, wenkte mij Circe.
Ik sloop door de scherpe agaven, niet zonder mijn bloed aan haar zwaarden te
laten.
- Kom! wenkte mij Circe. O, kom, mijn Encolpius! Klim aan mijn raam op, hier
aan deze sluiers....
Zij had twee, drie sluiers in elkaâr gekronkeld en ze bevestigd aan een ring van
het raam. Ik klom er langs op en was weldra binnen.
Circe stortte zich in mijn armen.
- Encolpius! riep zij. Ik ben zoo gelukkig, dat ik je hier heb, in mijn huis. Want,
trots alles, heb ik je lief, en je leven is in gevaar!
- Omdat ik den ganzerik heb vermoord? riep ik uit.
- Welken ganzerik? riep Circe. Neen, om geèn ganzerik, maar omdat ALLES
ONTDEKT IS!
- Wat?! riep ik uit.
- De slaven van Eumolpus hebben alles ontdekt aan Chryzis! En Chryzis zegt, dat
alles goed en wel is, maar dat als ze geen millioen sestertiën krijgt, ze zal vertellen
aan Filomene en aan alle Crotoniaten, dat jullie drie schelmen zijn en Eumolpus geen
as bezit in Numidië of aan de katarakten van den Nijl.... Maar intusschen, o Encolpius,
heb ik je veilig hier! Hier in mijn armen! En zullen wij, o mijn lieveling, de godin,
die vertoornd is, verzoenen met een zoo teedere eeredienst, als maar mogelijk is!
Circe trok mij tot zich, in de kussens, en ik deed, als ik dacht, dat goed zoû zijn.
Maar de ontsteltenis over de ontdekking van ons bedrog sloeg mij, o wanhoop, tot
machteloosheid en bevroor in mij mijn warm bloed tot de koudste sneeuw der hoogste
Alpen.

Groot Nederland. Jaargang 8

256
En Circe rees in grootere woede nog dan de eerste maal en riep:
- Wat? Ik red je het leven, en zóo bedank je mijn edelmoedigheid! Dàn zal ik je
ook doen vermoorden, o schelm, die je bent, nietswaardige student in de rhetoriek,
bedrieger van heel Crotona!
En vóor ik er op bedacht was, sloeg zij hard op een zilveren gong.
- Hei! Heu! Hier! Slaven! Komt! Een inbreker, een dief, een moordenaar! Slaat
hem dood! Slaat hem dood!
Zoo riep in verontwaardiging en woede Circe en de ontwaakte slaven schoten toe
en allen grepen geesels en zweepen en wilden mij te lijf. Ik vluchtte langs de sluiers,
die nog aan het raam waren blijven hangen, ik wrong mij door de agaven, en mij
afvragende, waarom de goden mij toornden, daar ik op één nacht tweemaal door
woedende vrouwen bijna werd vermoord, vergeleek ik mij bij Orfeus, die door
menaden verscheurd werd. Waar zoû ik heen? Het beste dacht mij naar huis te gaan
en Eumolpus te wekken.
Ik ging naar huis, waar ik Gito vond; ik deelde hem meê welke avonturen ik had
beleefd, welk gevaar ons hing boven het hoofd, en wij spoedden ons naar Eumolpus.
Hij lag in diepe slaap. Wij schudden hem ieder aan een arm, en wij fluisterden in
zijn oor:
- Eumolpus! Word wakker! Wij moeten vluchten! De slaven hebben alles aan
Chryzis verteld, de ornatrix van Circe, en zij wil een millioen sestertiën hebben, of
vertelt àlles aan heel Crotona....
- Dan kunnen wij niets dan vluchten! zei Eumolpus.
- Maar eerst verzamelen wij alles wat wij verzamelen kunnen! riep ik en dadelijk
vouwde ik, door Gito geholpen, kostbare kleêren te zamen, en maakte er bundels
van, terwijl Eumolpus kostbaarheden en geld bij zich borg. In een gordel had ik al
ons opgespaarde goud genaaid, en zoo belast en beladen namen wij de vlucht uit de
villa van Filomene. Men bemerkte ons niet. Het was nog nacht; in het Oosten bleekte
de dageraad.
- Wat zullen wij doen? zei Gito.
- Ons lot aan de zee toevertrouwen! riep Eumolpus; hopende, dat Neptunus ons
geen schipbreuk meer zal aandoen. Naar de haven, vlug! En terwijl het nog donker
is, ons verbergen aan boord van een der schepen, die morgen naar Ostia gaan. Want
in Rome komt binnen een week de keizer terug, om zijn Triomf te vieren, en alles
stroomt naar Rome, om dat schouwspel te zien, en tal van vaartuigen liggen in den
haven gereed.
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- Welke keizer? vroeg ik.
- Dat weet ik niet, zei Eumolpus. We veranderen zoo dikwijls van keizer.
Zonder meer in de geheimen der politiek te willen doordringen, spoedden wij ons
naar den haven. Roziger bloosde de dageraad. Daar lagen tal van schepen gemeerd;
daar was reeds vroege bezigheid der scheepslui, die lasten binnen. laadden.
Gito en ik droegen de bagage, hij de juweelen, ik de zware kleêrbundels op mijn
schouder. Eumolpus, in langen mantel, bleef voor den schijn onze meester. En hij
sprak een der magisters aan en zeide, voornaam:
- Kan ik plaats bekomen naar Ostia voor mij en mijn twee slaven? Ik ben vroeg
gekomen, om zeker te zijn plaats te vinden?
- Wij vertrekken al in het eerste uur van den morgen, en ik heb nog een bedde
leêg, dat gij kunt innemen, maar uw slaven zullen zich op den steven moeten
opschieten.
- Mijn slaven zijn gewend het goed te hebben, zei Eumolpus; en ik moet twee
bedden voor hen hebben.
- Die zult ge niet gemakkelijk krijgen, ze de magister; want alle plaatsen zijn
besproken, omdat alles naar Rome gaat.
Ik vroeg, vlug, hier en daar, aan andere magisters, maar die hadden zelfs geen
enkel bedde over. Zoo dat wij besloten het bedde van den eersten magister aan te
nemen.
- Gij zult het wel deelen, met zoo knappe slaven, zei de magister goedsmoeds,
terwijl Eumolpus hem den overtocht betaalde.
Wij gingen dadelijk aan boord. Het was wel een mooi navigium, grooter en
weelderiger dan waarmeê wij schipbreuk hadden geleden. Het had een okerkleurig
zeil en het bronzen rostrum, de scheepsneb, was de gehoornde kop van een ram.
Twee zeepaarden waren, met krullende staarten, geschilderd ter zij van het rostrum.
Wel vijftig roeiers waren reeds op de roeibanken gezeten. Zij zongen, in afwachting
van het vertrek, een weemoedig eentonigen deun.
Tusschen de roeibanken en het dek was een middenverdieping, met kleine hutten
voor aanzienlijke reizigers. Er waren er vier. De magister zeide ons, dat de eene hut
ingenomen was door den eigenaar van het schip, de schatrijke Lycas, dat twee andere
waren besproken, en hij toonde Eumolpus de vierde hut. Wij gingen er alle drie in,
het raadzaam vindende ons niet al te veel te toonen: ik legde den magister uit, dat
onze meester onze diensten behoefde.
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De morgen brak aan. Door het raampje zag ik over den haven. De witte stad rozigde
meer en meer, de Neptunustempel zuilde onvergelijkelijk schoon tegen de nog
transparant dauwige lucht. Het weêr beloofde heel gunstig te zijn. De haven was een
bosch van masten, was éen vroolijkheid van oranje, okeren en purperen zeilen,
beschilderd met de geluk aanbrengende en voor schipbreuk bewarende teekenen:
een oog, een haan, twee handen in-éen. Al die zeilen klapperden zachtjes, in den
zachten bries van den morgen, en van overal, als een koor, weemoedigde-aan de
eentonige deun der roeiers en der matrozen.
Boven, op het dek, hoorden wij zware kisten en balen inladen, en de bevelende
stem van den magister. Wij zaten, een beetje angstig, met ons drieën op Eumolpus'
bed, en verlangden zeer het sein van den stuurman te hooren. Dat inladen geleek ons
eindeloos. Eindelijk hoorden wij een andere mannestem, meesterachtig, en de stem
van den magister werd heel eerbiedig.
- Dat zal Lycas zijn, zei ik zacht.
Eumolpus schudde het hoofd van ja, en dat het wel zoo kon wezen. Wij wachtten
geduldig.
- Wie zouden toch de andere reizigers zijn? vroeg Gito nieuwsgierig.
Plots hoorden wij een vrouwestem.
- Hoor! zei Gito. Het is Tryfena!!
Waarlijk, het was Tryfena, met haar slavinnen. Zij ging naar Ostia! En wij hoorden
haar zeggen:
- Als ze wisten, dat er een prijs is gezet, om hen te vangen! Wie weet, waar ze zijn
op het oobenblik! Wie weet, waar ze zich verbergen!
Toen hoorden wij Lycas Tryfena verwelkomen en haar de hut toonen over de
zijne.
Reeds werden aanstalten tot vertrek gemaakt, naar het scheen, maar men wachtte
nog den laatsten reiziger. Daar scheen het, dat hij kwam.... Wij hoorden
vrouwenstemmen.... Ik werd heél bleek! Het waren de stemmen van Circe en Chryzis!
Als zij mij ontdekten, waren wij verloren. Twee malen had ik Circe zóo beleedigd,
dat zij mij nooit vergeven zoû. Zij zoû mij doen oppakken en Gito en Eumolpus ook.
- Wij zijn verloren!! stamelde ik.
- Nog niet.... zei Eumolpus. Blijf stil...
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Het anker werd gelicht. De hortator zette het CELEUMA in, een zingend kommando
gelijk, en de roeiers, dadelijk, bewogen de riemen en vielen in. Om zoo zwaar werk
zeker klonk eentonig, weemoedig, hun lied. De hortator begeleidde met helderder
stem, en het navigium, langzaam, gleed tusschen de kleine liburnen, de vlugge
oorlogschepen, uit de haven van Crotona.
Eumolpus herademde.
- Maar als Circe mij ziet, fluisterde ik; laat zij mij oppakken en knevelen, en mij
niet alleen: ons alle drie.
- Hoor! zei Eumolpus. Het eenige wat ons te doen staat is, dat ik, als zeeziek, blijf
in de hut, en dat jullie je vermommen.
- Maar hoe ons te vermommen, zei Gito; dat wij onherkenbaar zijn en toch niet
den achterdocht opwekken van den magister, die ons gezien heeft!
- Maak je beiden zwart met mijn inkt, zei Eumolpus; dan zeg ik den magister, dat
ik jullie verkoopen wil, als Ethiopische slaven!
- Een slecht idee, Eumolpus! zei ik. Die zwarte inkt zal ons niet geheel
onherkenbaar maken, en de magister zal achterdocht krijgen, het Lycas vertellen, en
geen van beiden zullen het gelooven, want geen Ethiopische slaaf zoû opbrengen
wat je winnen zoû als je waarlijk mij en vooral Gito verkocht, in de gestalte, die de
natuur ons gaf.
- Ik weet beter! riep Eumolpus. Jullie knippen je haren af en scheren je
wenkbrauwen; jij, Encolpius, bent al gebrandmerkt, en Gito schildert zich een
brandmerk op het voorhoofd, en zoo bind ik jullie in het onderschip vast, om jullie
te straffen voor iets wat je hebt misdaan. Dan blijven wij allen onzichtbaar.
- Dat is ook een pleizier! stribbelde Gito tegen.
- Jawel! riep ik uit. Jij loert om Tryfena te naderen, maar dàt zal je niet: Eumolpus'
idee is het eenige uitvoerbare. Kom hier, ik zal je knippen en scheren en jij mij.
- Ik heb niets geen lust mijn haar te verliezen en kaal te zijn als een ei! stribbelde
Gito tegen en huilde.
- Je moet! zei ik. Hier!! Kom hier! Later groeien je blonde krullen weêr aan! Kom
Gito, laat je zoet knippen!
Ik zocht in onze bagage scheermes en schaar en begon.... O, het leek mij
heiligschennis mijn ‘broêrtje’'s mooie krullen te knippen en hem te scheren, brauwen
en kruin! Nu zag hij er uit als een
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zoet, rond eitje en hij huilde. Maar ik dwong hem nu mij te barbieren en hij knipte
mij en schoor mij de brauwen.
- En dan zal ik den magister doen waarschuwen, dat ik mijn slaven straffen wil
en ze wil laten binden in het onderschip, zei Eumolpus.
Juist op dat oogenblik verscheen aan het deurtje van de hut de magister.
- Worden er hièr haren geknipt! riep hij uit. Mijn meester Lycas, die het geluid
van scharen hoorde, laat onderzoeken wie er waagt zich te laten knippen bij zulk
mooi weêr en kalme zee! Want dat brengt immers ongeluk aan! Wel allemachtig,
waarlijk, hièr worden er haren geknipt!
- Magister, begon Eumolpus; ik wil mijn slaven straffen....
Maar achter hem verscheen Lycas, de rijke eigenaar van het navigium en hij zeide,
toornig;
- Worden hièr haren geknipt! Maar, heerschap, weet ge niet, dat haren knippen
aan boord bij helder weêr niet veroorloofd is, omdat het den storm oproept!
- Heerschap, antwoordde Eumolpus; gij, zeelui, weet en onthoudt vele dingen, die
wij, landlui, niet weten of telkens vergeten.
- Alles goed en wel, zei Lycas; maar ter verzoening moet ik op den achtersteven,
vóor het beeld van Isis, de patronesse van mijn navigium, uw beiden slaven twintig
zweepslagen laten toedienen. Dan is alles in orde.
- Ik had ze juist tot straf voor veél wat zij misdeden, willen doen opsluiten in het
onderschip.
- Dat kan, zei Lycas; maar eerst moeten ze de twintig zweepslagen hebben
gekregen, vóor het beeld der godin....
Er was niet veel aan te doen. Gito huilde.
- Huil toch niet! fluisterde ik. Anders komen de vrouwen kijken wat er gaande is.
Matrozen voerden ons meê, op het bevel van den magister. Terwijl zij ons naar
den achtersteven voerden, waar het standbeeld rees der godin, met een kostbaren
sluier om, en een zilveren sistrum in de hand, zag ik op de voorplecht zitten Circe
en Tryfena, beiden met hare slavinnen, en het dacht mij, dat Circe poogde als een
hetaere te doen en Tryfena als een matrone. De beide vrouwen spraken niet met
elkaâr, maar keken elkaâr ter sluiks aan.
Vóor het beeld der godin, op mijn naakten rug, verdroeg ik
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zonder een kik, de eerste zweepslagen. Maar mijn arme Gito huilde luidkeels.
- Het is ook jammer, zoo een mooi ventje, zeiden de matrozen. We zullen niet
hard slaan....
Maar Gito gilde toch of hij vermoord werd, en op den voorplecht zeiden de vrouwen
tot haar slavinnen:
- Wat gebeurt er toch, wat gebeurt er toch??
En jawel, zij kwamen kijken! Zij naderden beiden, Circe en Tryfena en Circe
herkende dadelijk mijn brandmerk:
- Het is waarachtig Encolpius! riep zij verrukt.
- Het is mijn lieve Gito, bij alle goden! riep Tryfena uit. O Lycas, Lycas, straf hem
niet: hij is veel te mooi en te teêr om te geeselen!
- O Lycas, riep nu ook Circe; straf Encolpius niet, want ik wil hem koopen van
zijn meester!
Maar Lycas verstond het zoo niet. Ten eerste moesten, ter verzoening van de godin,
de twintig slagen worden gegeven, en dan was Lycas, die de gunst dacht te plukken
zoo wel van Tryfena als van Circe, woedend en jaloersch op ons beiden. De matrozen
trokken partij voor hun heer, en alle slavinnen trokken partij voor haar meesteressen.
Er ontstond een laweide van belang. Een gegil, een geschreeuw van moord en brand,
een oproer door het heele navigium. Maar Tryfena wist mij in te fluisteren:
- Laat mij Gito, dan vertel ik Lycas niet, dat er een prijs is gezet op jullie hoofden.
En eindelijk kon Lycas de twee vrouwen toefluisteren: (ik overhoorde hem):
- Wees mij om beurten gewillig, dan spaar ik die beide mannen....
Toen naderde Circe mij, en fluisterde:
- Student in de rhetoriek! Als Lycas dezen nacht bij Tryfena toeft, zoû ik willen
weten of de zeelucht je goed doet....
Zoo waren het over en weêr beloften, in stilte gefluisterd. Dat gaf een kalmte,
vooral ook omdat de gubernator en de hortator luide riepen, dat hun bevelen niet
werden gehoord, door al dat laweide, en dat zij er niet voor instonden, als er een
ongeluk gebeurde. Toen was het, dat, midden in dezen wapenstilstand Eumolpus,
nieuwsgierig, het niet uithield in zijn hut, en verscheen. Hij maakte een waardig
figuur met zijn grijze lokken en zijn lange
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samaar en daar Lycas nog niets wist, zeide deze onzen ouden dichter beleefde dingen,
zoo als het betaamt, dat men doet, aan een grijsaard en een rijk grondbezitter. En
Eumolpus antwoordde waardig, en er scheen iets van vrede te zullen komen, toen
Chryzis aan Eumolpus en mij fluisterde:
- Alles goed en wel, maar ik moet een millioen sestertiën hebben of ik vertel Lycas
wie jullie zijn, en dat er een prijs is gezet op jullie hoofden, zoo dat hij jullie alle drie
opsluit in het onderschip, en in Ostia aan het gerecht overlevert!
Een millioen sestertiën! Het was geen kleinigheid! Gelukkig kwamen Circe er bij
en Tryfena, die zich aan elkaâr hadden aangesloten tijdens den strijd, en omdat Circe
verliefd was op mij en Tryfena op Gito, susden zij Chryzis met veel beloften, opdat
zij niets zoû aan Lycas vertellen. Zoo dat wij op het oogenblik waren gered, waarbij
nog kwam, dat Lycas Chryzis heel aardig vond, en dat zij die aanzienlijken lieden
de voorkeur gaf boven slaven, zeker bedacht, hoe het haar voordeeliger zijn zoû
Lycas geheel te winnen, dan haar kostbaren tijd te verliezen met ons te verklikken.
Zoo weefde er zich aan boord een webbe van liefdedraden, terwijl de morgen
opgoudde over de diep blauwende zee, en bij den eentonigen deun der roeiers het
navigium als een scherpe voren schuimende sneed door de lichtelijk golvende wateren.
Daar Gito heel ongelukkig was, omdat zijn haren waren geknipt, en zijn brauwen
geschoren, kapte Tryfena hem met een harer blonde pruiken, en legde hare slavinnen
hem valsche wenkbrauwen op, zoo dat hij er allerliefst uitzag, vooral toen Tryfena
hem liet blanketten en kleedde in een van hare eigen gewaden; hij was zóo mooi, hij
leek zoo een aardig meisje, dat Lycas de oogen niet van hem afhield, en Chryzis
jaloersch werd en Tryfena ook, en ik ook, en omdat ik jaloersch werd, ook Circe.
Zoo weefde zich het webbe voort van liefde en van ijverzucht, tot Circe ook mij
kapte met een van hare pruiken en mij brauwen deed opleggen; ik zocht toen in de
Filomene ontroofde kleederenbundels een met ranken geborduurde Syrische geel
zijden tunica en kleedde mij met zorg en zag er zoo goed uit, dat de oude Eumolpus
mij zeide:
- Mijn beste Encolpius, ik zou bijna een dwaasheid voor je gaan voelen!
- Eumolpus, zeide ik; je hebt je tijd gehad bij Filomene, waar
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je niet minder dan vier erfgenamen bezat; wees nu rustig, hoû je kalm, en vertel ons,
om ons te verstrooien, een verhaal, zoo als je zoo mooi kunt doen....
En tot Lycas zeide ik:
- Mijn meester Eumolpus, die niet alleen een rijk grondbezitter is, maar ook een
groot dichter en een boeiend verteller, zal ons, zoo gij het vergunt, o Lycas, een
verhaal doen, om ons den tijd te doen vergeten, tot de nacht valt....
Dit voorstel viel in goede aarde. Vela werden gespannen, golfden boven onze
hoofden uit, en klapperden, flapperden, want er stak een felle bries op; het navigium
danste met hooger rythme, de baren klievend, maar de lucht was heerlijk en goud,
het azuur van de zee geurde zilt, en er was zoo een blijdschap om te leven aan boord,
dat niemand ziek was, en Circe, Tryfena, Gito, met Lycas en ik en ook Chryzis,
bevoorrechte slavin, allen op kussens gestrekt, wijl dranken, in sneeuw gekoeld, en
snoeperijen ons Lycas deed dienen, luisterden naar het verhaal van Eumolpus. Gij
kent zeker dat verhaal: het was van die matrone van Efezus, die eerst ontroostbaar
over den dood haars gemaals, zich wilde laten verhongeren bij diens lijk in zijn
sepulker, maar, zich sneller dan ge zoudt denken, troosten liet door den soldaat, die
het lijk van een misdadiger, aan den galg opgehangen, bewaken moest. Gij herinnert
u zeker, dat de matrone zich niet alleen binnen zeer korten tijd liet troosten, maar
ook nog het lijk van haar man in de plaats hing van dat van den misdadiger, door
zijn verwanten geroofd tijdens de kussen, die zij wisselde met den soldaat. Ik zal u
dus het verhaal van Eumolpus niet oververtellen, maar alleen zeggen, dat geen der
reizigers het nog had gehoord, en zij allen, bekoord door Eumolpus' groot talent van
vertellen, aan zijn lippen hingen om geen woord te verliezen van die ondeugende
satyre op de ontroostbaarheid van het vrouwelijk hart.
Zoo bekoord door Eumolpus' verhaal waren zij allen, dat alleen ik en Gito bemerkt
hadden, hoe de stevige bries, die al boven onze hoofden de vela deed klapperen en
flapperen, boller en boller het okeren zeil had doen zwellen. Zelfs Lycas, teeder door
Chryzis aangekeken, scheen door zijn verschillende aandoeningen en verlangens
niet op te letten, dat er zwaar weêr in aantocht was, dat eerst dik witte, toen donkerder
wolken aan den hemel zich samenpakten, dat de zon zich verborg, en de orkaan
begon aan te huilen,
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als met een zwerm van razende Eumeniden. Van dit oogenblik maakte ik gebruik
om, wat ik al lang overdacht had, ten uitvoer te brengen; terwijl namelijk Lycas
opschrikte en met den magister bevelen riep, waardoor heenschreeuwden stemmen
van hortator en gubernator, wist ik het beeld van Isis te naderen, en der godin, die
ik weinig vertrouwde en die mij toch niet genegen was, haar zilveren sistrum en haar
zeer rijken sluier te ontrooven, waarna ik beide kostbaarheden ongemerkt wist te
verbergen tusschen onze bagage. Intusschen waren de vrouwen, om den oprazenden
storm, heel angstig geworden, en daarbij ziek, zoo dat het links en rechts een
gejammer werd en een gekerm en een gekreun en een gespuw over boord, om zelve
wee van te worden.
De hemel was inktzwart geworden, het weêrlicht flitste als met zwaarden van
goden, die elkander gingen te lijf en onheilspellend rolde de donder.
De vrouwen gilden en schreeuwden en Gito was ook zoo bang, dat hij zich vast
klampte aan mij, en jammerde, dat, als hij sterven moest, hij sterven wilde met mij.
De wind raasde aan van alle kanten: soms scheen de orkaan ons naar Sicilië meê te
slieren; dan, ons schip geheel hellende overzij, bliezen de vlagen ons als een notendop
weg naar het Noorden. Reeds waren er matrozen en slaven over boord geslingerd.
Het okeren zeil scheurde af, wimpelde éen oogenblik als een reusachtige vlag en viel
verder in zee. Hooge golven overrolden het schip. De mast kraakte, brak als een riet
en viel over boord te midden van de warreling der koorden. De roeiers roeiden niet
meer en waren op dek geklauterd, slechts bedacht op hun eigen redding. Maar Lycas
belastte een sloep met zijn kostbaarheden, deed de vrouwen er in stijgen, en gelastte
de sloep te doen zakken. Oorverdoovend gilden de vrouwen, oorverdoovend
schreeuwden matrozen, oorverdoovend raasde de orkaan.
Het kostbaarste wat wij bezaten, bond ik om mijn lijf.
- Gito! zeide ik toen. Misschien is ons laatste uur gekomen. Wij waren elkaâr,
trots alles wat ons overkwam, zoo lief, als niemand ons. Laat mij je binden aan mij
vast; omhels mij voor het laatst, en zoo wij niet samen leven kunnen, zullen wij
samen sterven.
De jongen was al half gezwijmd van angst, ik kuste hem en bond hem vast aan
mijn middel. Ons schip, geslingerd hier en
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daar, zonder mast, zonder zeil, zonder roer, kraakte door midden en spleet op. Het
was middag en het was nacht. Door de pikzwarte wolken flitsten de bliksems, uit de
pikzwarte wolken rolde de donder. Nabij scheen het einde der wereld.
Ik was in zee gesprongen. Op mijn rug beladen met al wat wij kostbaarst hadden
verzameld in Crotona, en daarbij nog sistrum en sluier van Isis, en aan mijn middel
Gito gesnoerd, zwom ik met éen arm, mijn andere hand onder Gito's hoofd, bleek,
bezwijmd, de oogen toe. Ik zwom, of liever, ik werd gedompeld in watere afgronden,
opgeslierd op watere bergen, gestikt in schuim, overrompeld door baar na baar.
Ik voelde mijn kracht mij begeven: ik sloot de oogen, slikte het water in en voelde
alleen de blijdschap, dat ik sterven zoû met Gito saâm. Daar ontmoette mijn arm een
balk van het gespleten navigium. Alles in mij herleefde, ik opende de oogen, ik
ademde, ik ondersteunde mijn ‘broêrtje’s hoofd. Ik klampte de balk, die mij eerst
ontglipte; ik klampte haar eindelijk vast.
Ik klom op de balk, ik klampte mij aan de balk. De golven hieven de balk, met
ons, naar den hemel, of dompelden ons, op de balk, onder in afgrond diep. Ik
bezwijmde half, maar behield de kracht de balk niet los te laten. Dàar, in de verte,
kronkelde violette karteling op, was land. Welk land, ik wist het niet.... Zouden de
baren ons werpen op land, of ons voeren naar onbekende, verdere oceanen, en zekeren
dood??
Heuvelen kartelden uit, violet, daar ginds.... Het land naderde; wij naderden,
geslingerd, geslierd, het land. Ik krampte steeds de balk: twee-, drie-, viermaal wierpen
mij de golven al op het strand, maar sleepten mij weêr meê. Tot eindelijk ik bleef
liggen.
Wij waren gered! Daar lagen wij aan land, neêrgekwakt. Ik bond Gito los; hij
bloedde aan het hoofd. Hij was bezwijmd, maar hij leefde.
Ik bond ook den bundel los, van mijn rug, en strekte mij uit naast mijn vriend. Ik
zag uit. Wat was er geworden van de sloep?
Was zij vergaan, met Lycas, met Circe, Tryfena, Chryzis, en de vrouwen? Ik heb
het nooit geweten. Ik heb hen nooit weêrgezien.
Dáar zag ik een stuk romp van ons schip. Het werd geslingerd, geslierd naar alle,
alle zijden. Daar dreven balken, een stuk van een mast.... Plotseling dáar, in een ton,
zag ik Eumolpus drijven! De zee wierp hem aan strand.
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Hij was gered, als wij!
Wij lagen alle drie bij elkaâr, en toen Gito ontwaakte, zeide hij:
- Ben ik nu heusch niet dood?
- Neen, zeide Eumolpus toen. Maar wij zullen nóoit meer onze kostbare levens
aan Neptunus toevertrouwen. Twee malen heeft hij ons bedreigd; zeker voelt hij
geen liefde voor ons, ook al heeft hij ons niet doen omkomen en al heb ik hem in
Crotona kostbare dankoffers gebracht, gelukkiglijk niet van mijn eigen penningen.
Maar de derde male zoû de zeegod, die ons zoo zichtbaar onwelwillend is, ons zeker
niet sparen. Nooit reizen wij dus weêr per navigium. Maar daar Encolpius, krachtig
als Herkules zelve, aan zijn lichaam gesnoerd niet alleen Gito redde maar ook veel
kostbaars behield, goud, juweelen, een zilveren sistrum en een onschatbare
godinnesluier, zoo zullen wij den moed niet verliezen, vragen waar wij zijn aangeland,
ons te nutte maken de eigenaardige neigingen van de personen onder wie wij geraakt
zijn, zoo als wij in Crotona hebben gedaan, en dan, o mijn twee onafscheidbare
vrienden, ons opmaken naar Rome, om toch eens te onderzoeken welke keizer
eigenlijk over ons heerscht en het schouwspel van zijn Triomf te zien!
Dit dacht Gito en mij een prachtig denkbeeld en nadat ik mijn kostbare have
geschikt had en mijn met goud beladen gordel steviger had aangesnoerd, togen wij
allen drie op weg naar de huizen, die ginds tegen den violetten heuvelrand opblankten
in de meer en meer helderende lucht, terwijl wij de laatste woede der zee, die ons
zoo weinig beminde, den rug toedraaiden met het gebaar en het knallend geluid van
onze allerdiepste minachting.
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Karakteristieken
Door Is. Querido.
Mary Ann Evans: George Eliot.
I.
Een vrouw met het brein van een pondereus morpholoog, die spiraal- en
verticaal-theorieën en ontdekkingen zou hebben kunnen publiceeren, gelijk Goethe
in zijn leer der planten-methamorphose. De belichaamde ónbekoorlijkheid. In haar
taal zooveel klank en sonoriteit als in een gebarsten castagnet. Een Hooglied op
sterkwater. In den strak gespannen geest dezer vrouw ziet en hoort ge den vader,
Robert Evans, met zijn hamers en spijkers, boor en schaaf en al zijn grof
timmermans-gereedschap. Ge hoort een nederig arbeids-gewoel in haar
zelf-bekampende gedachten. Een capricieus-bewogene ziel, methodistisch-stroef,
plots ontvankelijk voor de dweperigste godsdienst-verteedering, als van verre, in 't
half duister, maar wat klokkenspel van een kerk uitgeluid wordt. En toch weer
onbekwaam 't zangerige van een geloofs-wonder diep de ziel te laten inzingen.
Daarvoor is haar verstand te gedrochtelijk uitgezet, is zij in de ontleding der
geloofs-twijfelingen te koen, met pijnlijk genot stuk rafelend het web der poëtische
geloofs-verrukkingen. Haar harde, scherpe verstandelijkheid vindt geen rust in
toégesluierde gevoels-mijmeringen. Alles bij haar riekt naar de lamp. Wild is haar
geest in den twijfel, vuur haar verzet tegen dogmademping. In haar leven is haar
verstand grondbas. In haar vreemdsoortig-òmslaande godsdienst-gevoeligheid is zij
ziele-doolhof voor al haar kenners. Welke vrouw waagt het de Christus-mystiek te
ontleden bij de kaarsvlam der August Comte'sche wijsbegeerte, en tegelijkertijd
meevoelend, meer psychisch dan emotioneel, de
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vrome huiveringen van een Roomsche ziel, snakkend naar éénwording met de smarten
van Jezus. Dat is in fuga-stijl vóelen en in galop-gang léven. Een vrouw die zich
verdiept in de Feuerbachsche wijsheid, en op de knieën onwillig kruipt naar een soort
pantheïstische godloochening, en toch mee-ontroert met de versmartelijkte boeteling,
zich wondend en verminkend vóór zijn vertoornden God; een vrouw die tusschen
opvlammingen vaneen heidensche mystiek, een puntig-gekeiden weg van logiek
inplant, raisonneert als een ontslagen professor-van-vrijzinnigheid, koel, droog, hard,
't verhevene zoekend in de ontleding der molecuul. Angelsaksisch-aangespitst
vernuftswezen, maar van een onvermurwbare stijfheid in bewegingen. Verstarde
studie-kop, blokster op mysteries. Alles aan haar is hoofd en hersens. Ge ziet geen
vrouw-lichaam meer, ge hoort nooit geruisch van rokken; ge bemerkt geen fijne,
nerveusteedre vrouwehand; nooit een liefdelicht in d'oogen dat krijt van verlangen.
Hoe stug en moeitevol wrocht ze, en hoe log-van-concepties werkt zij zich door haar
schrijf-leven heen. Ze heeft de wils-spanning van een man, schoon ze, broos van
gezondheid, nahijgt van vermoeienis bij zooveel gewelds-arbeid.
Schromelijk overschat is zij vooral als dichteres en romanschrijfster, niet 't minst
door haar broeierig-vereerende landgenooten. Misschien was zij een dichteres der
gedachten, der verstandelijke diepzinnigheid, maar échte, 't leven-aangrijpende
zanggaven heeft ze nooit gehad. Haar veelhoekig bevattings-vermogen gaf een
innerlijke schittering aan haar waarnemingen, een prisma-gloed aan haar denkingen,
maar ook in die glansbreking bleven het enkel dènkingen. Een gruwelijke misvatting
is al haar poëzie, als poëzie. Alle woord-melodie ontbreekt, iedere klank-kleur, iedere
taal-harmoniseering. De simpelste naturalist-psycholoog uit dezen tijd staat
huizenhoog boven haar karakter-fantasieën uit. Geen ruisching, geen zwéving van
toon. Een structuur van bordpapieren stijfheid, haar zinnen houterig en toch door
een muis-staartje te omsmakken. Van klankbekoring en klank-expressie beseft ze
even weinig als een pony van bookmakers-berekeningen. Haar proza heeft nog een
zekere saamgedrongen hechtheid, is nog, in woord en beeld, bijééngesmeed, hoe
verwrongen en verdeukt ook door àl maar bij-plettende gedáchten-reeksen. Maar
haar dichtkunst is metrisch en rhythmisch van een onooglijke onbeholpenheid. Een
karbouw voor antilope
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spelend, zal zeker nog gracieuzer zijn dan deze vrouw in haar woord-danskunst. Haar
woordenvloed is methodistisch oversprenkeld met 'n geur van duffe preekerij. Ze
heeft vergelijkingen als pompernikkels zoo grof en zwaar. Alles in haar taal is plomp,
gracieloos. Voor geen enkel gevoel tast ze naar den fijnsten vorm, de zachtste plooi.
De fatsoenlijkheid in de geschóólde ontroeringen walmt u tegen als een straatstof-hoos
bij onweerswind. Haar taal is verpoliept van gedachten-uitwassen. Haar romans zijn
poliep-eilanden van deze diepzinnigheid. Altijd evangelisch-paraphraseerende
gedachten, gedàchten. Altijd ruikt ge kerklucht, hoort ge altaar-gegalm. Of, - in de
stormperioden van haar peinzingen - ze plakt ons voor de duffe
burgermans-wijsgeerige welgemoedelijkhedens van 's heeren Strauss' brein. Haar
romans zijn een literaire polikliniek voor gedachten-onbehuisden. Voor ieder zwerver
is er toevlucht, hoe verschooierd ook door denk-armoe. O! die hatelijke, wichtige
‘gedachtenrijkheid’ dezer dichteres, waarmee ze haar aandoeningen, passies en
ontroeringen potsierlijk verminkte; waarmee ze het triviaal-geborneerde haar werk
inbracht, dat zoo kennelijk is om zijn saaie, vermufte lucht. Haar visueel vermogen
op de realiteit lijkt even machteloos als haar fantasie-spel op het metaphysische. Als
kunstenares kende ze van de werkelijkheid geen ademhaal, toch waagde ze zich aan
‘romanscheppingen’.
Mary Evans is altijd een plattelands-vrouw gebleven. En zooals haar zin-perioden
lijden onder gedachten-dispeptie, een geestelijke opstopping van plompe kennis, zoo
gaat haar verschijnen vergezeld van een gracieloos beweeg, een stug zich verschuilen
achter onwillige geslotenheid tegenover vreemden. Dat plattelands-eigenaardige van
haar wezen heeft niets uitstaande met zekere denk-bekrompenheid. 't Is heel iets
anders. 't Is het verschil in gang en gebaar tusschen een geboren princes en een
winkeljuffrouw. Het is iets onaanduidbaar psychisch en physisch tegelijk. 't Volante,
opgewekte, natuurlijkcierlijke, tegenover het onzwierige, bokkige, stijve en
burgerlijkonvoorname. Zeer waarschijnlijk had Mary Ann Evans tienmaal meer hart
dan de fleurigst-eclatante edelvrouw, maar tòch, de braafheid in een snitloos kleed
is onverdraaglijker soms dan de uittartende, onbeschaamde, los-voorname en
luchtig-edele zwierigheid der ondeugd. Eliot's intellectualiteit mufte. Ze miste
doorzichtigheid, fijnheid. Ze miste aristocratie van gebaar en het fijn-
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behaag'lijke, beminlijk-zelfingenomene van een zeer schoone, toch bedekt-bloode
vrouw. Haar talmend verstand versleurde 't gevoel zonder lieflijke zelf-bezinningen
en vrouwelijke coquetterie. Haar affectatie was 't lichtelijk-ridicuul coquette van een
blauwkous. Als men haar neemt zooals ze is, gansch objectief, dan nòg hindert ons
haar gemoedsdrooge preekzuchtigheid, van een hoog-literair plan uit bezien. 't
Zoet-gelukzalige van de schoonheids-verrukkingen op-zich-zelven, kende ze niet; 't
zoete b.v. van een genot dat Shelley doorrilde als hij zijn doods-visioenen zag
aanspoken; 't bitter-zoete dat er opwasemt uit amandel-aroom.
Wel had zij de ethische voelhoorns fijnsprietig ontwikkeld, maar alweer
dominee-achtig, verkapt theologisch, nooit als profetes, zienares, of spontane
kunstenares. Wat 'n verschil tusschen háár vrouwelijken geest en dien van Elisabeth
Browning, de tijdgenoot-dichteres. Deze begoochelt met haar taal, gloeiend als
oranjebloesems in herfstzonnigheid. Om en aan Elisabeth is alles hooge distinctie,
tot in haar broos-exotische dweperij. Als een lila bloem-strooisel wuift haar geest
rond, en haar adem is als een geurende stroom reseda. Wit en lila, van een smeltende
vreesachtigheid deze dichtende ziel, zich koesterend aan de warmte van haar eigen
ver-italiaanscht canto. Rijk-geornamenteerd en over-weelderig is de taalcier dezer
zangster, overal uit- en òmbloeiend als in een gothieken schoonheidsroes. Week en
muziek-zoet van klank zijn de verbeeldingen. Tegenover deze gracie-figuur valt het
benepene van Mary Evans dadelijk uit. Als een bloeiend zomerpark is deze jubelklare
zangster, zelfs in de droéfste mijmeringen nog rijk aan half-kleur; als een Engelsch
binnenhuisje onze Mary Ann, wat somber en stijf, koel en altijd met den non-achtigen
trek van zelf-overmeestering op 't gelaat. Als een Amazone der wildste fantasmen
rent Elisabeth uit, vurig en ongetemd, over de heuvelen van Italië, doorglansd van
een gouden levensdroom. Daarnaast blijft Eliot staan, met de houding van een
kostschool-directrice, beschaafd-plattelandsche timmermans-dochter, provinciaalsch
in gestes, wat harkerig, leerachtig uitgedord, met bespeekselde mondhoeken; wat
vermolmd en rimpelig, als een kar-turf naast een bepareld hofdame-kapsel.
De Scenes of Clericale life drukken nog haar zuiversten gevoelsstaat uit, veel inniger
en milder van menschelijkheid dan in het veel meer geroemde Adam Bede of Daniël
Deronda. Wat 'n on-
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behoorlijk-langdradige gewrochten, zonder conceptie en van een smakelooze
goederentrein-aankoppeling-in-hoofdstukken-aantal. Ook in deze romans struikelt
ze telkens over haar eigen intellectualiteit. Altijd leeft die haar dwars in den weg.
Met een geur van afgedankte gaspijpen. Neen, dat heeft ze niet van Lewes. Want die
kon door zijn geleerdheid héén nog lachen, schreien, onstuimig-vitaal zich
vermenschelijken, uit de stroefheid van zijn wetenschappelijk denkwerk vallen. Die
kon nog naar de waterlelie zien, naar haar blanke wieging, zonder te peinzen over
haar verworteling in drab en modderbodem. Maar zijn vrouw, Mary Evans, miste
niet alleen taal- en vorm-bevalligheid, maar ook geest, scherts. Haar beschrijvingen,
gerekt en vervelend, zijn gedoopt in scheikundige vochten, ruiken naar
laboratorium-proeven. Allerlei luchtjes van wijsgeerige geleerderigheid ademen haar
romans uit. En toch zag ze zelden de ware kleur der dingen. Tusschen het
duitsch-dialectisch gewoel der woorden ziet ge telkens den kop van Herbert Spencer,
haar intiemen wijsgeerigen vriend-keuvelaar. Zelfs Huet, die met allermalste
opwinding haar Goethe-achtige grootheid uitbazuinde - dat gênante spelletje bedreef
hij ook met Madame de Stael - klaagt over haar duistere wendingen en de
moeizuchtigheid der philosophische beeldspraak. Neen, dan tienmaal liever de
warm-rijke, van binnenuit-lichtende verhalen van Scott, dien heerlijk-knapperenden
gezelligheids-haard van vertellingen. Mijn god, hoe vèr als verhaalster blijft zij onder
Walter, die met zijn Veronese-achtige tooverlantaarn zoo'n kleurig zoeklicht uitgiet
over de Schotsche historie. Scott is als mahoniehout zoo Rembrandtiekerig
goud-donker en rood-donker en licht. Dìe kon verhalen, dìe kon iets onbewust
verpoëtiseeren en de mufste geschiedenis-feiten redden van historische
prentenmakerij, als hij de verwikkelingen ging beelden. Dìe had de groote lenige
plooibaarheid der romantici in de verbeelding, en 't visioenaire in 't bloed. 't
Ornamentale van zijn woord blinkt als een juweel in half-duister. Hij voelde sféer,
sféer van voorbijgegane tijden en menschen, al was zijn ontledende psychologie
zwak. Walter Scott is een vaas met lichte en donkere bloemen, alsoortig,
wemeling-wekkend en toch nooit rumoerig en schel. Over zijn werk fonkelt het
glans-spatterige van goudenster. Ook naast Scott is Mary Evans, als verhaalster, meer
hartstochten-catalogus dan zìel.
En toch kon George Eliot wel zekere karakters ontweven, maar hoe? Als een
dominee een catechisatie-probleem.. Wat voor buiten-
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sporig-mislukt romantisch helden-karakter is die Daniël Deronda toch! Een zoet-weeë
onbesnedene, die later apostolische en profetische stuipen krijgt voor zijn joodsch
geloof. Een valsch-verzoete psychologie, geheel breinwerk, opgebouwd uit een
abstract vereerings-gevoel voor het getrapte Joden-ras. Om zulke groot-romantische
mensch-creaties lèvend te maken, ook in hun innerlijke bizonderheid, is er noodig
de tragisch-epische scheppingsdrift van een Shakespeare. Wat maakt zij van Mirah
Lapidoth, het verzworven schoone jodinnetje? 't Is alles voos, suikerzoet, gelakt en
ge-vernist, van een schijn-dichterlijke verhevenheid die scheel doet gluren van
ergernis. 't Is gepolitoerd, gepomadeerd, gelikt, alles amoroso, door-en-door onècht,
alles magnifico, door-en-door vervalscht. Het onzuiverste gitaar-spel der romantiek
van een blauwkous-intellect. Wat potsierlijke highlife-typen die tureluursche
Gwendolen en Grandcourt! Daar moest Oscar Wilde of Shaw eens een zevenklapper
tusschen hebben mogen gooien. Eliot geeft geen mènsch-innerlijk, maar
karakter-verhandelingen. Ze doceert de hartstochten. Ze speelt Spinoza'tje in
romanvorm. 'n Vaudeville van de ethica. 't Kàn niet zotter. Huet stamelt iets over
zekere tafreelen in Daniël Deronda, die naast de poëzie van het Oude Testament
kunnen worden gesteld. Deze hercules, zwoegend met papieren halters, kon guitigen
op zijn tijd! Wèl spijtig is 't, 't te moeten schrijven, maar zulke afgoderijen in oordeel,
maken de verstandelijk toch zoo buitengewoon begaafde vrouw, als scheppend
kunstenares nog potsierlijker van houding. Schoon is haar levens-ernst, maar
onuitstaanbaar den dieperen aard daarvan. Haar ernst heeft een school gehad. Wat
maakt zij van een Arthur Donnithorne? Is dat de psychologie van een
speelsch-voluptueus minnaars-karakter? Die stoof met gedoofde kooltjes? Wat maakt
ze van de vlucht-lichte Hetty met haar lief-luchtige vlagen, wat van Lucy Snow? Een
verfoeibare zedekundigheid, meer niet, zonder één weeke echte innigheid. In Adam
Bede wreekt zich de methodiste op haar eigen afvalligheid. In Scenes of Clerical life
althans, is het onbewuste iets vrijer levend tusschen debatten-gekakel en wijsgeerig
geronk. In Daniël Deronda is haar humor in Jacobje Cohen zoo conventioneel de
verphotografeerde werkelijkheid nagepenseeld, dat ge zelfs geen glimlachje kunt
bemachtigen onder de ràs-grapjes van dit mannetje. Humor die dadelijk verkalkt.
Naast dit dof gepraat klinkt de dartelheid van Thackery als geestig-rap klankspel op
een glas-instrument. Toonde
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ze maar eens, in licht rhythme te kunnen schertsen, stoeien met 't woord, de emoties.
Maar alles is zwaar, log, gedáchte, gedáchte, gedáchte! Nooit een belaching van het
dwaas-menschelijke....
Wilt ge lezen hoe twee menschen, in den Renaissance-tijd, naar de conceptie van
George Eliot met elkaar keuvelden, lees dan Romela, als historisch-romantisch
gewrocht het meest-mislukte historische boek dat er wellicht ooit geschreven is. Wat
'n observatie- en studie-vermorsing! Vrouw, met een zeer ethisch, edel gevoelig hart,
van een ontzag'lijke brein-krachtigheid, mist zij bijna alle synthetische gaven die
voor het scheppen van romans noodig zijn. Vrouw voor mathesis en physica, voor
talen-studie en Feuerbach-dialectiek, amphibie als vrijdenkster-theologante, had ze
nooit als roman-kunstenares moeten optreden. Volgens Huet natuurlijk is zij
‘onsterflijk’, geeft zij ‘koninklijke kunst’, maar ik verzeker u dat George Eliot, naast
Balzac, Zola, naast de wèrkelijk-groote romanschrijvers der negentiende eeuw
inéénzwijmt zonder ooit weer tot bewustzijn te geraken.

Sainte - Beuve.
II
Plooibaar als de parapluie waarzonder deze onbestendige nooit gezien is. Koel en
toch natuur-driftig, atheïst en toch droomer, starrenteller. Een held met houten beenen;
een revolutionair die zich zijn geestdrift laat uitbetalen in klinkende munt. Nietzsche,
die zooveel grooteren dan hij verminacht heeft, o.m. Balzac, havent Sainte-Beuve
in een paar regels. Voor Nietzsche is hij: ‘voll eines kleinen Ingrimms gegen alle
Manngeister’.... En.... ‘als Kritiker ohne Maassstab, Halt und Rückgrat’.... Dat is
andere taal dan 't potjes-gezalf van Busken Huet, die hem alweer in veel gelijkstelt
met.... Goethe.
Sainte-Beuve heeft inderdaad een wormachtige geledings-natuur, bij 't griezelige
af. Belichaamde modulatie in oordeel-uitspraken; zijn linkeroor hoort niet wat het
rechter verneemt. Zijn ziel verprevelt litaniën over zijn ongebondenheid, weeklagelijk
als een somber gezang. Maar zijn verstand schatert er hel tegenin, loochent den
tweestrijd van zijn innerlijk leven. Hij vleit zonder lofwoorden
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en hoont zonder afkeuring. Hij joedelt als een Alpen-oolijkert wanneer er vrouwvolk
in de buurt gelokt kan worden, maar verschijnen de heusche minnaars dan verstopt
hij zijn stem en bromt wat in de maag. 't Is een wormen-natuur, kronkelig en glibberig.
Zoo nu en dan trapt hij zich zelf een stuk van zijn lichaam af, leeft dan toch voort
alsof er niets gebeurd is. Toch 'n heel bizondere geest, al vertroebelen vele zijner
plebeïsche instincten zekere luid-uitgegalmde ongunstige oordeelvellingen. Zoo
jegens Balzac, den vorstelijken heerscher, zoo jegens Chateaubriand, den
neurasthenischen zelfkweller. Sainte-Beuve's werkwijze pakt altijd. Over iederen
regel een schijn van rustige gemoedelijkheid, maar daaràchter verborgen, een
snijdende scherpte, een bitse, terugstootende, koele ontleedkracht. Innigheid door
toorn opgestuwd, impetueuze hartstocht door haat gedreven als bij Diderot, geeft hij
nooit. En toch is hij achttiende-eeuwer in merg en been, geacheveerder dan al de
encyclopaedisten bijeen. Ook zijn gemoedelijkheid is geen aanstellerij in hem. Ze
ontgroeit heel natuurlijk aan zijn wezen, maar ze is hoofdzakelijk physiek; zooals
een mager-gepeinsde talmudist, van plan de duistere diepte der Gemarageheimen te
peilen, in een geruchtloozen nacht, zijn denkend hoofd bedekt met een knus-burgerlijk
calotje en aartsvaderlijk gezellig, vóór de geestelijke zwerftocht aanvangt, zich een
pijp gaat stoppen. Bedenk echter dat hij heimvol verdwijnt tusschen zoet-geurig
rook-gewolk. Het is een eigenschap van Sainte-Beuve's natuur, die opa-achtige
gemoedelijkheids-houding niet op te offeren aan zijn abstractste speuring. Het is een
verinniging van het uiterlijke, geen veruiterlijking van het inwendige. Want in die
gemoedelijkheids-sfeer kerft en snijdt hij als meedoogenloos chirurg, wèg in de
koorts van métier-wreedaardigheid; hoort hij pijnkreten, beziet hij folterkrampen
met genotzieken ontledings-hartstocht. Geen ongeduld, toch vurigheid, geen onrust,
toch verhoogd begeeren. En wat guitige zigeunersdanspassen kon deze oolijke dikkerd
verslipperen in fleurige buien. Alleen, ook hem ontbreekt blijvende aristocratie van
den geest. Neen, de hooge ridderlijkheid, 't donker-vurige, dreigend-sombere van
Chateaubriand is niet in hem. Hij huivert van de sensueele mystiek in dezen droomer
en vereenzaamde, die, door de neurose woest gegrepen, al zijn smartkwellingen in
lyrische impromptu's omzet. Chateaubriand is een dichter-kind, eeuwig mijmerend
onder den kaarsjes-schemer van een kerstboom, Sainte-Beuve een uitwisscher
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van legenden. Chateaubriand houdt van het bekoorlijke zich-zelf blinddoeken,
Sainte-Beuve speelt gerechtshofje en hitst zijn geest op tegen zijn ziel. Sainte-Beuve
is een huisvaderlijke natuur, maar.... met een ponjaard achter de
chambercloak-kwasten. Zijn humanisme heeft een wulpsche afkomst.
Joseph Delorme en Amaury als dooppeten!
Joseph Delorme lijdt aan een hinderlijk-burgerlijke welbespraaktheid. Als dichter
concierge, als concierge dichter! Een poëtische bloemlezing van vulgariteiten.
Vervuilde draperie uit Werther's studeerkamer; een inktvlek op Byron's manuscript.
Joseph Delorme is de jeugd-Sainte-Beuve, de huid geschonden door de
romantiek-vaccinatie. De oratorische zwetser is dra doorzien. Maneschijngekwijn
van een vadsigen dikzak, die zijn jeugd-Ik laat omkomen aan tering-koorts, terwijl
zijn reëel-levende Ego zich koppig allerlei gebraad den mond insmult. Dweepziekte,
uitdrijvend op cascara, smacht-gerijmel, verspoeld met een grocje. Men heeft daad'lijk
begrepen dat Rousseau en Goethe-in-Werther, hier meebreiden aan een heimwee,
den mijmeraar hielpen aan een strop. Verbleekte wijnstok, uit Duitschen bosch-bodem
overgeplant op den boulevard, en gemest met den lof der potsierlijke
Cénacle-dwepers. Wel koddig zoo, zijn romantische ikheid, naar een heimwee-recept
te zien uitteren in een boek, en in werkelijkheid steeds zijn broektrekker te moeten
uitzetten. 't Ongezonde van Joseph Delorme is 't ongezonde van een tooneel-beroerte.
Beide gevaarloos. Precies als de seminarium-verrukkingen van Renan, zwoel
zwervend in 't heilige land met z'n gouden misten. Toch heeft er in Sainte-Beuve een
huilerig brok Joseph Delorme geleefd, in zijn oer-sentimenteele buien, die alleen
voorkomen bij, au fond, zeer onaandoenlijke naturen. In zulk een verband ware het
goed gezien van Huet, Goethe's en Sainte-Beuve's onaandoenlijkheid te analogiseeren.
Men verwijt Sainte-Beuve gluiperige wraakzucht en sluwheid. Gluiperigheid is echter
een deugd, als men ze weet te vermantelen met z.g. hooge bezadiging. Die deugd
koesterde Sainte-Beuve. Hij fascineerde door te doen alsof hij geen greintje
fascinatie-vermogen bezat. In de polemiek minde hij den rondo-vorm, zocht hij kracht
in de telkens van rhythme-wisselende herhaling, had hij kunstzinnig verzorgd, ingeleid
en vervlochten zijn ritornel, zijn vóór-tusschen-en-betoog-naspel. Wat hinderde was
slechts de familiariteit van den
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zinbouw, nooit de spitsigheid der bedoelingen. Ook een brok Amaury-priester uit
Volupté, heeft er geleefd in dezen stijfgestreken criticus. Zich van zijn lichamelijke
onbekoorlijkheid bewust, beloonde hij zich met zins-begoochelingen, en een
onbeschaamdoveral-indringende sensualiteits-verbeelding, die hem veel vergoedde
van wat hij zich door misvormdheid onthouden zag. Wraak van het morrende individu
op de cynische natuur-onverschilligheid bij het creëeren van haar typen. In octaven
sprongen zijn, van begeerte hijgende zinnen rond. Zijn wulpsche zinnelijkheid
verwentelde zich in een gevoels-mysticisme, dat de bekoring opschuimde der zondige
hartstochtelijkheid. Ziedaar één physionomie van den Volupté-Sainte-Beuve (uit
Volupté): ‘Un seul attrait, mais le plus perfide, le plus insinuant de tous, vous a séduit
dès longtemps, et vous vous y êtes livré avec imprudence. La volupté vous tient. Don
corrompu du Créateur, vestige, emblême et gage d'un autre amour, trèsor pernicieux
et cher qu'il nous faut porter dans une sainte ignorance, ensevelir à jamais, s'il se
peut, sous nos manteaux obscurs, et qu'on doit, si l'on en fait usage, ménager
chastement comme le sel le plus blanc de l'autel, la volupté a été pour vous de bonne
heure un voeu brillant, une fleur humide, une grappe savoureuse où montaient vos
désirs, l'aliment unique en idée, la couronne de votre jeunesse’.
Allerlei trappen van sensualiteit doorleefde hij met zijn aangehitte verbeelding,
soms Baudelairiaansch van woedende dorstigheid, tochtig als een dier. Amaury's
voorstellingen grepen naar de kuischgehuwde, naar de verleidelijk-tartende, naar de
naief-kinderlijke vrouw, die zonder wellustige gretigheid geniet van haar liefde. Met
deze begeerten belast hij in zijn boek Volupté, een priester van groot zieleleven. Dat
is de perverse, spitsvinnige Sainte-Beuve, die een zielemis laat uitzingen voor een
losbol en nachtbraker. In een priester brengt hij saâm, de passie van een baviaan,
met de bezwijmeling van een asceet. De phrygische zangstem in 't café-chantant; 'n
requiem verzongen voor apachen. Bòven de zondigheid en 't lage instinct-leven van
den geestelijke, drijft de droom van mysticisme, duister, angstwekkend, in een
verheiligd peinzen verloren. Droeve zelfmisleiding van Amaury, 't leven tusschen
het vuur der passies en de koelte der ascese van alle wereldsche verrukking
afgesneden. Ay mij, gelieven.... vergeet den huisvader niet, want.... Sainte-Beuve is
een áchtenswaardig man!
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Toch vreesde George Sand indertijd zelfs dat Sainte-Beuve het wulpsch-ascetische
en ascetisch-wulpsche priestertje uit Volupté zou navolgen, en van verondersteld
orgie-man, monnik-in-ruigen-kap ging worden. Maar Haussonville beduidt ons dat
wel anders. Wel leefde er een brok Amaury in dezen koel-keurenden criticus, maar
als de koortsige romantiek hem een geleding afschroeit dan leeft hij ongedeerd weer
verder, Sainte-Beuve met zijn wormen-natuur.
Vooral in zijn latere leven, waarin de onverschilligheid opduikt. Dan is hij beu
van het jeugd-blanketsel, van betooverij, van verliefde zotheden, narren-grimmigheid
en potsenmakerig weemoedsvertoon. Een opgesmukte hansworst is hem liever dan
een lyrisch smachter; een guitige schurk aanlok'lijker gezelschap dan een
menschenschuw teemer. Honderdmaal liever den dronkigen adem van Falstaff
beroken, vlak in het rood-vlekkige gelaat, met al diens gezouten boert,
vernufts-duikelingen, loszinnige levendigheid en schelle ironie, dan gestaard op den
gedweeën kop van een snorrepijpenden smachteling, die rilt voor stouthartige snakerij
als een poesje voor een douche.
Sainte-Beuve was, buiten zijn achtenswaardigheid, wel een geraffineerd ontleder en
uitmergelaar van zielen. In zijn werkkamer zoet geen uienlucht, en staat geen
alchemie-tafel met verouderde instrumenten. Hij is klaar-van-hoofd, onbeneveld
vorscher, onderschepper van minnebrieven, maar ook medisch-anatomisch
kennisvergaarder, dreigend positivist. Hij houdt veins-gesprekken met toovernimfen
om ze geheimen van dichter-inspiratie te ontlokken, maar belicht ze plots schel met
den fakkel van zijn spotzuchtig ongeloof als ze niets willen verklappen. Hij favoriseert
schoone, slecht-schrijvende vrouwen boven leelijke, goed-schrijvende mannen. Maar
hij zegt tòch dat de schoone feetjes slecht, en de leelijke mannetjes mooi gezongen
hebben. Zoo wil zijn schrandere bestiering en aard! Hij mint in 't betoog den
schijn-terug-gang. Als ge denkt dat hij zijn hielen gelicht heeft, staat hij bij den
zwaksten kik weer voor u. Dat is tooneel-techniek in den criticus. Een bedriegelijke
argeloosheid waarmee hij den medelijdende bij den neus neemt. Van zulke
schelmstreken is dit vernuft vol, ondanks zijn achtenswaardigheid. In 't oplossen van
lyrische puzzels is hij een kraan. Een granieten werkwil en een concentratie van
geheel philosophisch-abstracten aard. Zijn zacht-spottende waarnemings-vlugheid
maakt
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u bovendien verlegen. Met fijne lonkjes en lachjes en geheimzinnige trekjes van snel
doorzien en begrijpen, verontrust deze critische speurder. Hij staat tegenover zijn
slachtoffers als grondig kenner van al hun gebreken; nochtans,.... tergend-afgemeten
laat hij er eerst de schrijvers zelf naar zoeken. Men beseft onmiddellijk te staan
tegenover een weter, een ontleder, een beheerscher van de materie. Zijn enorme
kennis is geen blufferige weetzuchtigheid, evenmin zijn atheïsme, grof monisme.
Hij legt botje bij botje met Spinoza, maar ook met Hegel. Dàt zijn de
wormkronkelingen van den achtenswaardige. Als hij zich eenmaal zat gestaard heeft
aan de pyrotechniek der Fransche romantici, verlangt hij naar het klare, diepe, rustige
daglicht. Laat hij Ronsard zich op een blas testje de voeten warmen. Vóór deze
periode was zijn zinnelijkheids-mystiek lauw en doorwalmd van kerkwierook.
Eenmaal de critische beknibbelaar van allerlei groote geesten, voor wie hij in
beeldende vermogens niet hoeft te bukken, spreekt hij stellig en onbevangen. De
worm die zich al zijn kronkels het achtenswaardige lijf uitknoopt. Dan herkleuren
al de verbleekte symptomen van den leerling uit de Tracy-school, den dweper met
physiologie, chemie, mathesis, maar nu onuitroeibaar, met àl den fleur van zijn
fijn-gespitst fransch vernuft. Van een subtiele kunstigheid wordt 't gewevene, niet
meer aansturend op de romantisch-melodramatische effecten van de Victor Hugo'sche
taalkoortsen. Buiten Hugo komt hij tot rust. Want Hugo is de orkaan; Sainte-Beuve
het briesje; Hugo is de bloemrijke rhetoricus, Sainte-Beuve de verengelschte
flegmatieker; Hugo is de luxieuze daveraar en pathos-zwelgende vuur- en
degenslikker; de occulte kwakzalver, met een hymne-hartstocht en een lied-dichterij
die soms doen duizelen. Sainte-Beuve de goedwillige, Nero-zoete, smuigerige kweller
en buiten-gevecht-steller, van een vriendelijke vijandelijkheid die inneemt en afstoot
tegelijk. Hij roert in de zoete likeurtjes van Victor Hugo, maar mengt er heimvol wat
gif in van zijn ontbindende analyse. Tegen de rhetorische overwoekering van den
Hugo'schen geest kon hij in Hugo niet op, maar des te wrokkiger heeft hij diens
volgelingen en nabootsers gebrandmerkt. De chirurgische hartstocht in Sainte-Beuve
is diep, en zijn liefde voor 't anatomiseeren, het vak, nog dieper. Eenmaal aan 't
kerven laat hij niet los vóór uitgesneden is wat hij uitsnijden wou.
Wel is hij, voor niet diep zijn ziel inkijkenden, een zotte meeningsclown, die
democratisch en republikeinsch-revolutionair begonnen,
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in een pezigen zwaai van zijn alles assimileerend intellect òmduikelt naar Louis
Philippe's troon, daar de hinkende paardjes van zijn bedachtzaamheid met klontjes
zoetekens ziet gevoederd, om ten slotte, met een nòg verbluffender pirouet in
gezelschap van Napoleon III den ganschen adem te verliezen. Dat streelen van een
koning, zoo klaroenerig al uitgezongen in de jubelwoorden over Le Roi Soleil, en
dat aaien van een keizer, is wel het onzuiverste van een wezen, saamgesteld uit driften
en neigingen van Joseph Delorme en priester Amaury. Toch besefte hij dat niet in
ieder schaap een apostel leefde, en daarom beminde hij 't koninklijke zonder
schaapachtigheid. En ook strompelde niet ieder pelgrim met een staf. Hij deed zijn
schietgebedjes in privato. Want Sainte-Beuve was een achtenswaardig man, wien
de allonge-pruiken, de rok en de véér-gecierde hoed misschien even onverschillig
lieten als het wambuis en de Spaansche mode. Maar de kronkelingen! de
kronkelingen!
Nietzsche hoonde zijn kleine wraakzuchtigheid.... ‘eine Weibsperson im Grunde,
mit einer Weibs Rachsucht und Weibssinnlichheit’. Klare waan! Nietzsche, zelf vol
wrokken en wrokjes zijn háát-doorgift leven afnijdigend, begreep niets van
Sainte-Beuve's z.g. verzinnelijkte vrouwelijke wraakgierigheid. In Sainte-Beuve is
een bijna duitsch-logge insolentie, uit vadsige, physieke welbehaaglijkheid geboren;
de gemakzuchtigheid van een ouden, kribbigen paai die zichzelf wakker snorkt. Hij
mist niet alleen alle fijnere romaansche hoffelijkheid, maar ook alle verzoetiging en
vervleiing van omgangsvormen. Op zijn gemoedelijk-rustigen archivaris-kop heeft
het nooit rozen geregend. Toch kende hij de weelderigheid van het plompe, zorgelooze
zichzelf-zijn. Deze brave schutter spitste geen looze patronen onder zijn bajonet. Hij
schoot zijn onfatsoen uit met een lach of in een vlaag van achtenswaardige drift.
Daarna kon hij zeetekens en bedeesd over zijn erudiet werk indutten als een
móegewerkt grondwerker tegen 'n hoop zand. Hij schaamde zich niet voor 't geeuwen,
wijl 't hem onverschillig was of ge Sainte-Beuve in zijn insolentie wilde ontvangen
of niet. Niet hij, maar gìj moet rouwkoop hebben zonder de kennismaking. Hij doet
zelfs geen moeite om zijn omdraaiïngen en bekeeringen redelijk te verklaren. Hij is
er te lui, te onbeschoft, te onverschillig voor. De heele santekraam van uw kritiek is
steun- en mergeloos, bijt Nietzsche hem toe! Zonder ‘Rückgrat’.... althans zonder
een
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ding dat Nietzsche voor een ruggegraat aanziet. Nietzsche had een vlies voor de
speurende oogen. Daarom begrijp ik zoo goed de verwarring, ook bij Nietzsche,
jegens Sainte-Beuve. Want soms is er inderdaad een klamme ostentatie bij den
Franschman, om zeer zorgzaam, met een zwierig-bloemrijken, óverweelderigen
woordendrom, zeer onbeduidende gradaties in een meenings-overgang-of-wijziging
toe te lichten, een bijna angstige zorgzaamheid om niet misverstaan te worden, maar
nog vaker een bijna gekoesterde onverschilligheid bij groote en essentieele dingen,
een allerzonderlingst schuwen van alles wat zijn tijdgenooten, wichtige
beginsel-omkeeringen had kùnnen verduidelijken. Voor 't goedkoope hangt hij de
schaar uit, 't kostbare gooit hij te grabbel. Voor een nietigheid de fokkemast op; in
uren van gevaar een roekelooze nonchalance, bijna tartend van onverschilligheid.
Dat is de doolhof-ziel van Sainte-Beuve, waarin ook de knetteringen van Nietzsche's
schoten vergalmen zonder een wit te raken. Alleen in lustbuien, onverhoed en grillig,
verklaart hij alles, van kleine en groote zwenkingen, biecht hij onder boert en
kwinkslag. Wilt ge nog meer staaltjes van zijn onhoffelijke indifferentie? Bezie zijn
onkiesche openbaarmaking en rondzending van allerlei soorten vertrouwelijke brieven.
Als een spiegel zoo klapt en zoo onbescheiden weerkaatst de achtenswaardige! Juist
in zijn onbarmhartig misbruik maken van toegefluisterde geheimen en intimiteiten
loopt hij op de hoogste schoenen. Zonder weêrga, zóoveel praatgrage gemoedelijkheid.
Beurtelings is hij grof en verfijnd, als in zijn hartstochten, smuigerig en oprecht,
zorgzaam en onverschillig; een mengsel van boer en edelman, babbelzuchtig oud
wijf en schorpioenen-geeselaar. Hij kon sluw, achterbaks, sluiks-omdraaiend en
wantrouwend zijn en dan weer mild, blij den schoot vieren, alsof hij niets heiligers
acht dan de polemieklooze vrede. Hij kon verborgen zich overgeven aan klaaglijk
snarenspel van den mistroostigen minnaar, en 'n uur daarna zijn pen in azijn doopen.
Zoo speelt hij schuilevinkje met den gretigen lezer.
De chimerieke nachten van Victor Hugo, den wreed-gothieken romanticus en
visioenair, poogt hij voor zijn kalmeren geest te ontleden, geheel naar de hoogere
ordening zijner literaire systematiek, terwijl hij zelf, schijn-nuchterling en koele
gedachtenbouwer, in afzondering zijn passie-adem zit te vergloeien op de beeltenis
van madame Adèle Hugo. Zoo drenkt hij zijn liefde in
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bewondering voor den vriend-echtgenoot der aangebedene. En toch, in dat verborgen
en verstilde mingenot, getemperd door geheimhoudende bedeesdheid van vrouwekant,
kroont dit slag-om-den-arm-houdend wezen, als minnaar een stoethaspel, weer zijn
onverschilligheid, door niet met fijnere middelen uit te zien naar een hoogere
verzoening tusschen ongeoorloofde genegenhedens en zijn arbeid.
Dat alles is nog karakteristiek van den mensch in den schrijver. Maar ook de man
van den inktkoker, die godspenning vraagt aan zijn inspiratie, wijl hij soms zijn eigen
opwellingen wantrouwt, is er mee geraakt. Kwetsend schampert Sainte-Beuve over
de opzichtige ijdelheid, den praal van Balzac, maar gelijkertijd is hij zelf gekriebeld
door miskenning. Ook hij laat onthutste woordjes vallen bij koppie-krouwen, de
achtenswaardige!
Balzac had althans de rivaliteit naar het grootsche, niet alleen als ijdelheidsdrang,
maar ook als innerlijke scheppings-behoefte. Balzac raasde en schold nerveus, om
zekere psychische kracht vrij te maken; de veiligheids-klep van zijn
vulkaan-brandende ziel, daarmee het inwendig-kokende luchtgevend. Balzac met
zijn machtige Rabelais-gebaren, gramstorig, breed en overweldigend, zocht niet naar
brillante effectjes om d'aandacht af te leiden van zijn ijdelheid. Hij had de tartende
fierheid van den geboren-koninklijke van geest. Zijn scheppende, viriele figuur kòn
ijdelheid verdragen. Zelfs is 't een deel van zijn levens-brio. Niet bij Sainte-Beuve,
die er door verschrompelt. Integendeel, bloeide deze meer in bedeesdheid. Want
Sainte-Beuve's geringe bekoring als verschijning, vergoedde hij met geestelijke
charme, soms naieve, soms voorname charme, in voorstellingen en boetseeringen.
Hij is wezenlijk de eerste literaire portrettist van zijn tijd. Hij had een fundamenteele
methode voor portraits littéraires. De audáce. Lokkende mengeling van levendigheid
en gestrengheid dooreen. Zijn naieve impudentie paste er wonderlijk bij.
Busken Huet, hoe fijn van snit zijn geest ook was somwijle, voelde de
kunstenaars-ontroering niet, wijl er in hemzelf geen kunstenaar leefde. Zeer beschaafd
erudiet, door verstandelijke verfijning het oordeelen brengend naar de grenzen der
ziel en der
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gevoels-tasting, kon hij slechts luisteren naar de kunstenaars-ontroeringen met een
cerebraal orgaan. Nooit vermocht hij met groote of diép-oorspronkelijke sentimenten,
een scheppings-emotie mee te doorleven. Fier kan hij zekere middelmatigheid bij
de kladden grijpen, zekere naief-chauvinistisch-hollandsche bekrompenheid, maar
op zeer bedroevende wijze prijst hij in buitenlandsche literatuur, het vaak geheel
gevoellooze, het klanklooze, ziellooze werk naar den zevenden hemel. De grofste
vergissingen en oordeelsverwringingen beging hij, wijl hij alles keuren moest met
zijn verfijnd verstand, zonder een grein van diep, zuiver schoonheidsen
scheppingsgevoel. Hij was frisch om zijn intellectueele vaardigheid, zijn slag-rake
ironie, zijn fijnen bezinnenden schroom, maar nooit heeft hij één moment in zijn
werk geopenbaard van te leven in gevoels-verbeeldingen, in ontroeringen, in hevige
verrukkingen. Van de hoogere aandriften der grootsche scheppers, van hun oerdrang
tot beelden, van hun, soms aan 't gewelddadige-grenzende scheppings-drift, besefte
hij niets. Te bewijzen alweer uit zijn malste aanprijzingen van verstandelijk-duf
gevoels-valsch werk, waarvoor hij bewonderings-termen klaar had, die òns doen
kleuren van schaamte voor hèm. Het groot fundamenteel gevoels-innige ontbrak en
de zuivere schoonheids-hartstocht. Hij was causeur, geestig, guitig, lenig, wrang,
vlug van begrip, maar tot de groote ontroering steeg hij nooit. Zijn woord-bevalligheid
is dikwijls een mislukte, als die van een rheumatisch franschman in tegenwoordigheid
van een dame. Zijn verteedering is zelf-verschalkende gevoelspose, declamatorisch;
zijn koelheid: natuur. In zijn houding, als hij salueert voor den grootsten geest, heeft
hij iets van den engkijkenden gendarm. Zijn saluut is de groet van een ondergeschikte,
wat klein, onaanzienlijk en zonder besef van aangeboren majesteit.
Sainte-Beuve was nog heel anders dan een dilettant-ontroerde. Ook deze, - door
eruditie de simpele, ongeschoolde, onbestudeerde, maar zeer diep en zeer
oorspronkelijk voelende zielen overrompelend en verlegen in een hoek duwend, bij
gebrek aan presentatievermogen, - bezat een onderwerp-bemeestering die als
gevoels-analyze met de behandelde kunst of wijsheid dikwijls niets uitstaande had.
Maar zijn psychische expansie was veel grooter dan bij Huet. Men wordt kregel Huet
te hooren keuvelen over Goethe, Shakespeare, Dante, Homerus, Zola; alle grootheid
verslapt, verdunt
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zich onder zijn woorden. Nietzsche zou hem de slàk genoemd hebben. Overal zijn
eigenzinnig huisje-van-wijsheid op den rug, zelfs in gezelschap van Shakespeare.
En nooit met een ontroerde, bevende stem iets heel groot vóór of tégen Dante,
Shakespeare. Altijd keuvelingen; nooit zich verloren voelend, geheel en al, in een
ander wezen. Dat had Sainte-Beuve wel. Hij was ook veel fijnzinniger
gevoels-keurder. Hij onderging zèlve ontroeringen, zèlf gevoels-schokken, die hij
nimmer door keurende verstandelijkheid kòn noch wìlde beheerschen.
Sainte-Beuve's literairen portrettisten-arbeid is werk van een scheppend criticus, in
wien alle functiën van geest en ziel bijééngehurkt zijn. Hij portretteerde inderdaad
op zijn manier, met zijn geest en zijn zieligheid. Met een psychologie van
kraak-porcelein, toch tonig en atmosferisch. Op een wijze die nooit overweldigt, ook
niet van een hoog-uitgloeiende, of kalm-glanzende, of speelschgracieuze schoonheid,
die mij zelfs in diepsten aard antipathiek, maar op zich zelve toch sterk mooi is en
veel critische waarde heeft.
De historische achtergronden waartegen hij zijn figuren uitbouwt, zijn geen
rommelig rumoer van archeologisch-geschiedkundige praalkennis. Hij stemt grond
en figuur-belichting in zuivere toon-verhoudingen aan. Hij heeft gevoel voor de
diepere stemmings-waarde der kleuren, voor het rhythmus in de bewegende dingen.
Stemmings-waarde voelt hij vooral; minder, coloristisch leven. De weeldegloeiende
brio-brand van een Monticelli zou hem tureluursch gemaakt, de visioenaire luxe van
diens oostersche kleur-contrapunctiek en kleur-zang zou hij aangestaard hebben als
de verbijsterende koorts van een colorist-in-waanzin, met het heete zuider-vuur
zengend en weerlichtend in gloed, van palet op doek overslaand.
Toch gaan de Sainte-Beuv'sche beeltenissen niet pokputtig ònder in een smoezelige
schending van wichtige geleerderigheid, wijl hij wát althans beseft van de heerlijkheid
der kleur-vervloeiingen. Zijn taal haalt in de dorste zône der historische feiten nòg
adem. 't Wordt niet docenterig. Hij verstaat 't op fijnzinnige wijze, zelfs in een
dor-dogmatische formuleering van theologische bespiegelingen iets gekruids te
verpeperen, dat tong-prikkelende smaken opwekt. Dan is de meer aristocratische
Sainte-Beuve aan 't werk, zoo, dat hij het burgermans knuflook-luchtje om zijn wezen
doet vergeten. Hij
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frischt het stoffig-historische op, het gedrochtelijke maar mismaakt-dialectische van
een Victor Cousin b.v. zoo levendig contrasteerend.
Uit zijn portret-studies voelt men hoe deze buitenman smaak heeft in
smaragd-fonkelingen; op welke wijze hij zich laat pakken en verkneuteren door de
geheimzinnig-prikkelende sensueele gracie van een Lodewijk XIV-hofdame, die
hem met haar weelde, haar zoet gefluister en parfums bedwelmt. Hij heeft werkelijk
het kleed van Ninon de Lenclos hooren ruischen door de goud-gelakte salons, en de
hofpraal van den Roi-Soleil heeft hem de oogen ingeschitterd als een verblindende
weerkaats van fellen zonslag op spiegels. Hij heeft de fijn-jezuitische boeister De
Maintenon beluisterd in haar vleierig-vervroomde gesprekken met Lodewijk XIV,
en heel de monarchale gloed van den zonnekoning in zijn weelde-schuimend hof,
doorstraalde zijn bewondering en zijn ontzag. Hij kon zijn geluid dempen of aan
doen zwellen, naar de stijgingen en dalingen van het licht, op den dag waarin hij zijn
ontroeringen in den geest nageniet. Hij voelde de milde bekoring van den morgen,
de kleur-stilte van den middag, den weemoed van den schemer, de tragiek van den
avondval, het mysterie van den nacht. Zijn zinsgang luistert en zwenkt mée met
iedere stemmings-wisseling. Voor een heel grooten geest blijft hij in aarzeling staan,
vóor hij zijn beeldend woord geboorte geeft. Dát atmospheer-gevoel van de dingen
om de menschen heen bracht hij òver in zijn literatuur-portretten. Naast hem is Taine
een polemisch kribbebijter. Sainte-Beuve bracht een tòch onacademische,
onconventioneele schikking in zijn figuren en attributen. Hij temperde, stoffeerde,
concentreerde licht-spel, wischte uit, brak glanzen. Hij werkte met effecten, maar
met aesthetische, zooals ten slotte ieder schilder-portrettist. Soms zelfs fantaseerde
hij een grilligen gloed achter de toon-verhoudingen, trachtte hij een verontrustende
innerlijkheid te geven aan zijn woorden door ze drachtig te maken met symbolische
beduidenis. Maar dan juist mist hij oorspronkelijkheid in zijn belichtingen, gaat zijn
Muze op krukken. De geheimnissen zijner gedachten moeten bij hem zijn uitgevloeid
in de lijn, in de massieve of weeke omtrekking, in de ronding der dingen. Bij
vrouw-portretten weet hij zijn stijl los te strengelen uit stijve of hard-manlijke
soliditeit. Dan speelt hij geen kruis of munt meer met zijn plastiek. Is alle
onverschilligheid weg, wil hij domineeren. Dan ontstaat er een eigenaardige hoogmoed
in hem: de zucht om vooràl niet de stijl-mindre te zijn
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van den door hem uittebeeldene. Dat is ècht Sainte-Beuv'sch, maar deze eigenschap
van zijn trots is vele keeren versluierd in andere hebbelijkheden, ontdekt ge niet
spoedig, want daarvoor is hij weer te achtenswaardig. De tintelingen van zijn ziel,
nà de Volupté- en Delorme-lyriek, gaf hij nog het vaakst aan de vrouw-portretten;....
't liefde-phosphoriseeren van een bejaard man die alleen nog maar mint in 't geheim,
bang voor het belachelijke. Toch ook weer van een verwonderlijke tegenstrijdigheid.
Verholen en ongekunsteld, achterdochtig en naief, bandeloos en
bekrompen-omzichtig, mengsel van burgerman en aristocraat, plebeïsch in zijn
verschuchteren van eigen moedigheid, aristocratisch in zijn hooghartige negatie van
lasteraars en kwasten.
Hij blijft een physioloog met bange droomgezichten, een literair rentmeester met
poëtische koortsen. Een wellustig staarder op vleeschkleur, met de zucht toch om
vooral zich niet door de zinlijke schoonheid van zijn sujet te laten overrompelen,
maar door te dringen in het oog, tot de binnen-werkingen van de menschelijke ziel,
de innerlijke woelingen. Voor zijn eigen natuur dus een wacht met 't rapier in de
hand.
Ten slotte daarom al tegengesteld aan Victor Hugo, wijl deze van de wèrkelijkheid
een soort somnambulistisch visioen, Sainte-Beuve juist van het dróomgezicht een
massief brok realiteit maakte.
Losgebroken als woest romanticus, met een sluwe aanhaking aan Ronsard, tot
prikkeling der nationaliteits-beginselen, maar in zijn hart stellig dezen opgeblazen
windzak verfoeiend, ellendig plunderaar van het geestelijk eigendom Virgilius'; zich bekeerend en afwendend van het revolutionair gevoel, zonder òp te durven zien
naar den storm-haat van een Etienne de la Bouëtie, tegen regeerings-gezag en
dictatoraal gedrang; vreezend den gloeiblik van dezen zestienden-eeuwer;
omhunkerend troon en wetenschap, monarchale autoriteit en maatschappelijke
orde-dogmatiek, - is Sainte-Beuve het type van den larve-achtigen geestesstaat eens
schrijvers, onstuimig begonnen, hevig en uitdagend, tam geëindigd als geleerde en
stylist, geobjectiveerd in den levenskamp door smoring van al zijn individueele
smarten.
CAÏRO, October 1909.
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Seider-avond, (een Monodrama)
Door Carry van Bruggen.
Het is een ouderwetsche, kleinburgerlijk gemeubelde huiskamer, met lage
balkenzoldering, matten stoelen langs donkerbruin behangen wanden, vierkante
middentafel met gebloemd kleed. Een bedstee links, waarvoor groene gordijnen, een
deur die naar de gang leidt, een raam in den achterwand, een muurkast tegenover de
bedstee. Schemerlicht.
(De oude man komt gebogen, slofferig binnen. Hij is in wijde, zwarte sjabbes-jas,
zwart kalotje op grijzen kop. Witte baard, moede bewegingen. Met langzame stappen
naar de bedstee. Hij steekt het hoofd tusschen de gordijnen. Stem gedempt en traag.)
Sara, slaap je?.... slaap je? O, ben je wakker? Het is nacht, Sara.... ik ga de lamp
aansteken.... ik ga den Seider klaar zetten. (Richt zich weer op, sloft naar het raam,
kijkt even naar buiten.) God, god wat een weer.... regen en wind.... geen ster aan de
lucht en de boomen die gaan te keer als gekken. (Bij de bedstee, poging tot scherts.)
Dat is geen weer voor Eilijenowou. We zullen nog een jaartje moeten wachten voordat
we naar Erets-Jisrool gaan (bukt zich dieper). Wat ga je nou doen? Ga jij huilen op
Seider-avond? Kom ik steek de lamp aan en ik ga den boel klaar zetten. We zullen
samen het Paaschfeest vieren. (Terwijl hij de lamp aansteekt klinkt ineens luid de
winkelbel. De oude man schrikt op met driftig gebaar, zet haastig het glas op de
lamp. Naar de deur, steekt het hoofd de gang in, pratend naar iemand die aan het
eind van de gang in de winkel heet te staan.) Wie is daar? (Luistert.) Ik kan jou niet
verstaan.... spreek harder....
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(Luistert.) Wat wou jij.... wou jij knoopen hebben? Kom jij om knoopen? Ik verkoop
van avond geen knoopen.... 'k verkoop van avond niemendal. (Luistert.) Omdat ik
feest heb, versta je?.... (Luistert.) Wat voor feest dat gaat jou niet aan. 'k Wil met rust
gelaten worden. (Luistert, woedend.) Is dat mijn zaak of is dat jouw zaak, kwaje aap
van 'n meid?.... Wou jij mij hier komen treiteren? Deur wel op slot, deur niet op slot,
ik verkoop van avond niet.... Goeienavond, en trek de deur achter je dicht.
(Belgeklingel en slag van de deur.)
(Hij sloft naar de bedstee, steekt hoofd tusschen de gordijnen.) Die meid van
Lammers om knoopen. Die wou weten waarom of ik mijn deur niet dicht hield als
ik niet verkoop. Als ik haar vertel dat we van nacht onze deur niet mogen sluiten
voor den Messias, dan hebben ze nog weer wat om ons uit te lachen. Dan kunnen ze
het mij morgen weer naschreeuwen op straat. Als ze me van avond maar met rust
laten. Blijf nou rustig, moeder. Kijk, ik leg het gordijn zóó over den stoel. Goed zoo?
En ik ga dáár zitten aan tafel, recht tegenover jou. Dat je zult kunnen zien en kunnen
hooren. Dat je den Seider zult kunnen meevieren als in de oude dagen. En aan je
verplichtingen voldoen. Want je weet het, wat geschreven staat: ‘drie zijn des
menschen verplichtingen, om aan te voldoen. In den nacht van den Uittocht te spreken
over het bittere, over het offer, en over het ongezuurde brood.’ (Bukt zich dieper,
stem angstig.) Je slaapt toch niet.... je bent toch wel wakker, Sara? De dokter die zei
me van morgen.... hij zei, ik zou den Seider niet geven met jou, bij jou, hier in de
kamer.... hij zei dat je te zwak was, dat het je te veel opwinden zou.... je hart is
aangedaan.... maar ik kòn het niet, het is ondenkbaar.... een Seider-avond zonder
Seider, zonder dat men wijn drinkt, zonder dat men het ongezuurde brood breekt....
(Stem angstig.) Had ik toch gemoeten? Heb ik verkeerd gedaan.... ben je waarachtig
te zwak, Sara? (Bukt het hoofd dieper, luistert even, stem verlucht.) Dat dacht ik wel,
dat wist ik wel. Een Joodsche vrouw kan niet zoo ziek zijn, dat zij den Seider niet
zou willen hooren. Kom, 'k ga klaar zetten.. (Bij de tafel, neemt het kleed eraf, vouwt
het onhandig op, gebaar naar de bedstee.) Bemoei jij je d'r nou niet mee. Zóó
opgevouwen, of zóó opgevouwen, allemaal eender. Ja.... Ja.... Ja, 'k weet 't wel, 't is
het kleed van de kinderen, 't kleed dat ze ons gegeven hebben met onze koperen
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bruiloft. De kinderen zijn weg en het kleed dat is er nog, (hangt het over een stoel,
beschouwt het, stem zacht voor zich heen.) De kamer die hadden ze met bloemen
versierd.... en ze stonden met z'n vieren in 'n rij en ze zongen het Boroeg-Habo toen
we binnen kwamen. (Zingt zacht voor zich uit.) boroeg habo besjeim adonoj....
(ontroerd, trillende stem.) ‘Gezegend zij hij, die binnen komt....’ (Sarcastisch.) Wij
zijn gezegend.... in onze kinderen zijn wij gezegend.... Wat zeg jij ervan, moeder?
We hebben vier kinderen.... vier kinderen in leven.... en met onzen Seider zitten wij
alleen. (Bij het bed, snel.) Niet huilen..... niet naar me luisteren.... niet op letten.... Ik
ben.... ik ben een beroerling.... ik vergal je je avond.... ik maak je kapot met m'n
gepraat.... 'k Zal m'n mond houden.... Ik beloof het je.... 'k Zal nergens over praten....
(Naar de kast, neemt wit tafelkleed, begint uit te spreiden over tafel.) Zoo, dat 's
tenminste Jomtof. (Kijkt op eenigen afstand.) 't Staat toch dadelijk heel anders. Nou
kan de Messias komen. (Luistert bij het raam.) Geen weer voor den Messias. Maar
er kan een Jehoedie komen. (Bij 't bed.) Sara.... weet je nog van dien Rus.... jaren en
jaren geleden, jij was nog in de kraam van Roosje.... jij lag in bed.... net waar je nou
ligt.... de wieg stond dààr.... we woonden hier pas. 't Was net zulk soort van weer als
nou.... Esther hoorde hem het eerst.... Daan had het Ma-Nisjtano gevraagd en we
waren net begonnen te antwoorden.... (De Hebreeuwsche woorden zegt hij zacht
voor zich heen.) Ngawodiem Hojienoe lefarngou bemitsrojiem.... knechten waren
we in Egypteland.... (Stem luider.) Toen hoorden we dien Rus tegen het raam tikken....
toen hebben we 'm binnen gehaald.... Hij bedankte.... hij bedankte ons. 't Was immers
onze verplichting.... Weet je nog hoe Daan dat tegen hem zei? Zeven jaar hoogstens
was de jongen.... Hij zei dat er geschreven staat: ‘Elk die honger heeft, kome en ete,
elk, die het benoodigd is, kome om het Paaschfeest mee te vieren....’ (Zachte bevende
stem.) Dat is nou twintig jaar geleden en nog weet ik het allemaal precies. Toen de
jongen had uitgesproken, toen was de Rus verstomd, letterlijk verbluft stond hij.
Weet je nog wat hij toen vroeg? Hij vroeg den jongen wat er verder stond, maar hij
mocht niet in zijn boekje kijken. (Luide extatische stem.) ‘Dit jaar hier, in het
toekomende jaar in het land Israëls, dit jaar dienstbaar, in het toekomende jaar vrije
lieden....’ Zóó zei de jongen het op, geen woord was mis. Toen
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griende die man.... ze hadden hem versmeten en vertrapt.... ze hadden z'n vrouw en
z'n kinderen vermoord.... we grienden allemaal.... Jij werd kwaad. De kinderen waren
overstuur. Er werd geen stuk gegeten.... de soep bleef staan.... de gremzelies schoten
over.... en daar hielden ze allemaal nog wel zoo van.... de een voor de ander wou
niet naar bed.... Essie durfde niet, omdat de deur open moest blijven. Ze was bang
dat de Mosjieag zou komen. 't Was zulk bar weer! en de jongen, Daniel, die werd
kwaad. Je moet niet bang zijn voor den Mosjieag.... ik blijf waken totdat hij komt.
Jij werd kwaad.... je verbood hem.... je zei dat hij naar z'n bed moest gaan.... en den
anderen morgen vonden we hem slapend met z'n hoofd op de vensterbank.... den
heelen nacht had hij daar zitten uitkijken in z'n hemd, om den Mosjieag te zien komen.
(Bitter.) Toen was hij vroom.... toen wou hij den heelen langen Joum-Kippoer vasten...
tot hij er bij flauw viel... toen ranselde hij de jongens af, die op Sjabbes bloemen
plukten. Zeven jaar was hij. (Bevende stem.) In geen zeven jaren is hij in zijn vaders
huis geweest! (Bukt zich.) Huil je nou al weer? Huil je om den jongen? Ik bid je Sara,
blijf rustig. Hoor wat de dokter zei.... opwinding is levensgevaarlijk voor jou.... (Vast
besloten,) 'k Zal niet meer praten.... 'k zal nergens meer over praten.... 'k ga klaar
zetten en ik hou m'n mond. (Hij gaat naar de kast, neemt een blad, een wit servet,
drie Paaschbrooden, terwijl mompelend.) Wij hebben vier kinderen in leven.... en
geen een komt er meer in zijn ouders huis om den Seider te vieren. (Bij de tafel,
moeizaam doende met het servet.) Dat is lastig werk.... daar heb je vrouwenvingers
bij noodig. Verleden jaar heb jij het nog voor me gedaan. Loopen kon je toen al niet
meer. Je zat in den leuningstoel, ik heb den boel klaar gezet, maar jij hebt het servet
nog gevouwen. (Hij neemt voorzichtig de drie Paaschbrooden, schuift ze een voor
een tusschen de plooien van het servet, plaatst daarop het blad en schuilt het geheel
naar het midden van de tafel, wrikt er even aan met de vingers.) Zoo moet het maar.
't Lijkt nogal stevig. (Rechtstreeks naar de bedstee.) Nou moeder hoe lijkt het je?
hoe red ik me? (Valsch-vroolijk.) Zie je nou wel dat ik niemand noodig heb?.... dat
ik ze allemaal missen kan? (Hij gaat naar het bed, bukt zich, teedere stem.) Jou alleen
kan ik niet missen, jij mag niet van me weg gaan. (Stem klimt in angst.) Hòòr je
me?.... je mag me nóóit alleen laten. Als jij van me weg gaat, dan blijf
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ik hier niet, dan blijf ik hier óók niet in huis. Dan ga ik nog zwerven zoo oud als ik
ben, dan ga ik den boer op.... met hafdolo-kaarsen en arbang-kanfous....
(Ruw-schertsend.) Nee dat doe ik niet, die koopen de menschen niet meer.... dan
krepeer ik van de honger.... 'k ga met Ansichtskaarten venten, en met zeep, en met
kammetjes. En anders.... dan moeten zij mij maar brood geven, die ik mijn leven
lang brood gegeven heb, dan zal ik tot het eind van m'n dagen te eten hebben. Om
zijn vader had mijn zoon Daniel geen socialist hoeven te worden.... om mij had-ie
zich niet hoeven wegjagen van het Seminarium, omdat-ie avond aan avond op de
socialisten-vergaderingen zat.... Weg-jagen.... weg-jagen!.... Alles zou ik kunnen
vergeten.... overal zou ik over heen kunnen raken.... maar dat vergeet ik nooit.... daar
raak ik nooit over heen. Een kleinzoon van Rebbe Jousef Lehren van vaderszijde,
een achterkleinzoon van Rebbe Akiba Rabbinowitsch van moederszijde.... Een
kleinzoon van een geleerde.... een achterkleinzoon van een martelaar.... en weggejaagd
van het Seminarium als een misdadiger, versmeten en verschopt als een rotte appel....
(Smartelijk het voorhoofd met de hand omklemmend.) Nòòit.... nòòit.... nòòit zal ik
dàt begrijpen.... Zòò'n vroom kind als hij was, zoo'n vroom jongetje.... hij kende den
heelen Thora uit z'n hoofd, toen hij dertien jaar was, toen hij barmitswo werd.... en
letterlijk smeeken en bidden deed hij, om te mogen vasten op Joum-Kippoer.... Weet
je wel hoe hij kon staan uitkijken, als we in de loofhut zaten en de Sjammes die kwam
rond met den gelen cederappel.... en met de beekwilgen.... en met de palmtakken....
hoe hij hem tegemoet liep, hoe hij hem den trommel uit de handen rukte en snóóf,
en snóóf aan den appel. ‘Ze ruiken naar Palestina’, riep hij. Toen was hij acht of tien
jaar oud. En den winter daarna, als de cederappels verschrompeld waren, dan had
hij de zijne nog. Ze kregen er ieder een, Jozef kreeg er een en hij kreeg er een. Dan
was die van Jozef, die was weg, die was allang weg, Jozef had geen nagedachte....
Jozef kreeg op school om de veertien dagen een pak ransel. Maar Daniel, die zat
zoo'n heelen Sjabbes-middag te spelen met zoo'n ding.... en te vertellen in zichzelf....
uren kon hij zitten kijken op de prentjes in zijn Hagodo.... van de Roode Zee, en van
de tien plagen.... van den boosdoener, en van den wijze, en van den onnoozele, die
niets te vragen had. De Hagodo had hij gekregen van ouden rebbe Itzik. Rebbe Itzik
had
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altijd pleizier in dien jongen, die wou hem zelf klaar maken voor rabbijn, maar de
jongen wou leeren, die wou naar het Seminarium toe. Alles moest hij weten en de
Rebbe op school had hem niets meer te leeren. Toentertijd hadden we nog, laat 's
kijken.... Awroom Seligman, zoo'n driftige man. Geen foutje kon hij maken, of de
jongen betrapte hem, en dan bleef de Rebbe strijden.... en strijden.... en op het laatst
stuurde hij hem de school uit... manr de jongen had altijd gelijk. (Naar het
boekenrekje, neemt een oud, bruin boekje eraf, slaat het open.) Dat is geweest in den
winter, voordat hij elf jaar werd.... hier staat het. (Luid.) Jèworegego adousjèm
wejismorègo. (Bitter, langzaam.) De eeuwige God zegene en behoede U.... (Herhaalt,
langzaam, dof.) De eeuwige God zegene en behoede U.... (De winkelbel rinkelt luid,
de oude man werpt het boekje op tafel, halverwege naar de deur, weer terug,
mompelt.) Nee, ik doe het niet.... ze zullen er geen pleizier van hebben.... 'k laat ze
bellen, 'k laat ze blaffen zoo lang ze willen. (Bel rinkelt lang en luid, de oude man
staat in luisterhouding, nerveus bevend bij de deur.) 'k ga niet.... 'k ga niet.... 'k ga
niet.... (Gebel, de oude man naar het raam, licht het gordijn op, kijkt naar buiten,
opgewonden.) Een heele troep.... een heele zood.... die rooie flodder van hiernaast
ook.... daar komt ze aan op haar klompen.... 'n lolletje.... 'n relletje, om den ouwen
smous te treiteren.... daar moeten ze allemaal aan mee doen. Hoor ze lachen.... ze
roepen.... 'k zal ze ‘volken’.... (Laat gordijn vallen, stapt naar de deur, woedend.)
Zulk tuig.... zulk rapalje.... wat hebben ze met me te maken? (Rukt ineens de deur
open, schreeuwend met schorre stem.) Wat moeten jullie? wat willen jullie van me?
nee ik verkoop niks.... geen knoopen.... geen veters.... geen petten.... geen band.... 'k
vier feest.... en jullie komt alleen om me te treiteren.... 'k hoor jullie wel lachen....
vort, deruit, me winkel uit! (Luistert.) O, ga jullie al? nou, 't wordt tijd.... 't is jullie
geraden. (Lang, treiterend gebel, gebons en ge-stommel, dan stilte. De oude man
loopt snel naar het bed, wischt zich met nerveuse bewegingen het voorhoofd af, stem
dof en moe.) Dat tuig.... die beroerlingen.... ze zijn weg, Sara. (Gewild opgewekt.)
Kom, 'k wil me niet door hun mijn avond laten verstoren.... ze zouden me willen
dwingen, m'n deur te sluiten terwijl ik m'n deur niet sluiten mag. (Bukt zich naar het
bed, ietwat driftig.) Wat zeg je Sara? moet ik wel de deur op de knip doen?
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Tot het eind van m'n leven niet, tot het eind van m'n leven zal mijn deur niet op slot
zijn in den nacht van den Uittocht. (Zachte stem.) En als.... als een van hèn thuis
komt, Sara.... een van onze kinderen.... moeten die dan hun vaders deur gesloten
vinden? Ook voor hen zal ik mijn deur niet gesloten houden tot in het eind van m'n
leven.... (Gaat naar de kast en weer naar de tafel.) Dit is de morour en dat de
garouses. (Hij rangschikt alles op het blad, terwijl sprekend.) In de garouses, Sara,
heb ik wijn gedaan en rozijnen, een appel en zoete amandelen, bruine suiker en
kaneel.... heb ik niet goed gedaan? heb ik niet best gedaan? Verleden jaar heb jij ze
nog gemaakt. Ze was lekker. Niemand kon ze zoo klaar maken als jij. (Bij het bed.)
Weet je nog, Sara, dat je 't Essie eens een keer wou laten doen? Een jaar of twaalf
zal ze geweest zijn.... jìj deed het al toen je tien jaar was, niewaar, in je grootvaders
huis. De schaal, zoo'n antieke, met een zilveren voet, die heb jij later geërfd, die heb
je meegebracht toen we trouwden, die hebben we nog wel drie jaar gehad en Jozef
heeft hem gebroken.... (Stem vaag, hand om voorhoofd.) Waar had ik het over? Daar
had ik het toch niet over? (Bedenkt zich even.) 'k Weet het al.... 'k zei van Essie....
dat ze garouses maken zou. Jij gaf haar alles, appelen, rozijnen en amandelen. Ze
moest het aanlengen met wijn. Ze wou niet. Ze wou spelen. Ze griende omdat ze
moest. Toen ze ermee voor den dag zou komen, toen was de helft opgegeten, en de
rest was verdaan, verknoeid, 't was niet te gebruiken. (Pauze.) Essie heeft nooit hart
gehad voor de Joodsche dingen. Achter onzen rug lachte en spotte ze ermee met haar
Christen-vriendinnetjes. Ze wou niet weten dat ze een Jodin was, ze schaamde zich
ervoor. (Driftig.) Ze schaamde zich voor de kinderen van den spekslager en voor de
kinderen van den bakker. Haar grootvader was een geleerde, en haar overgrootvader
was een martelaar.... en zij schaamde zich.... voor Pietje en voor Jantje van de straat,
voor het schoreme zoodje dat hier in den winkel kwam. (Stem luid, toornig.) Toen
heb ik het al zien aankomen, maar jij wou het niet gelooven.... dat ze ons afsnijden
zou.... dat ze ons verloochenen zou.... wie heeft er gelijk gehad? Heeft ze ons niet
afgesneden? Heeft ze ons niet verloochend? Wil ze weten dat ze een Jodin is? Haar
kinderen zijn gedoopt.... zìj gaat naar de kerk.... mijn dochter Essie, de
achterkleindochter van Rebbe Akiba.... die gaat naar de Christene kerk, omdat ze
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voor de menschen niet wil weten, dat ze een Jodin is.... (Valt neer op stoel voor het
bed, het hoofd gebogen, de hand omklemt het voorhoofd. Stilte even, dan staat de
oude man weer op, gaat naar de kast, dan weer naar de tafel. Hij draagt voorzichtig
twee volle bakjes.) Zoutwater en azijn.... laat 'k niet morsen.... (Weer heen en terug
naar de kast.) Hier is het ei.... (Bekijkt het, ermee naar het bed.) 'k Heb het in de asch
gebraden.... (Aarzelend.) 'k Weet niet.... zou 't wel goed zijn? (Weer naar de kast.)
Hier, het gebraden been.... 't Paaschlam.... (Schikt alles met zorgvuldige vingers op
het blad, blijft gebogen over tafel staan, er is stilte. De oude man richt dan het hoofd
op, beluistert het weder.) Wat een wind! (Bij het raam.) En regen.... de straat is blank
van de regen.... En de boomen gaan te keer.... Hierover in de bakkerij daar sluiten
ze al.... ze hebben gelijk, er is toch geen volk bij den weg om te koopen. Dat is
tenminste één geluk, nu zullen ze ons ook wel met rust laten. (Laat gordijn vallen,
naar het bed.) Herinner jij je nog den Seider-avond dat Jitzik hier was? en den Seider
met ons vierde, den laatsten voordat hij stierf? Hij deed het mooi, op z'n ouderwetsch
nog, ja dat scheelt veel, de een of de ander. Toen hebben ze ons ook zoo getreiterd,
dien avond.... herinner jij je dat nog? De stok van Jitzik stond daar in de hoek.... hij
was oud en gebrekkig, hij ging nooit zonder stok. Toen ze daar buiten stonden te
schreeuwen en te roepen van ‘jood’ en van ‘smous’, toen greep Daniel den stok en
hij vloog ermee de deur uit.... Wat sloeg hij erop! Wat ging het tuig te keer! (Heftig.)
Ze moeten zeggen, dat een jood een lafaard is, omdat hij niet van aanstoot houdt,
niet van herrie, niet van dronkenschap en van ruw geweld. Eén was hij tegen allemaal.
(Droevig.) Nu staat de stok op zolder.... Jitzik heeft het niet beleefd, dat de jongen
van het Seminarium is weggejaagd.... dat hij schande heeft gebracht over zijn vaders
hoofd.... ik had het ook niet moeten beleven.... van allemaal.... van allemaal
desnoods.... maar van hem niet. (Stilte.) En hij viel juist het allereerste af. (Naar de
kast, van de kast naar de tafel.) Hier is de radijs.... de radijs was duur.... vijftien
centen hebben ze me laten betalen.... dat hebben ze jou nooit gevraagd, Sara. (Schikt
het alles op tafel, praat terwijl naar de bedstee.) Ik geloof dat ik er ben.... laat ik eris
opnoemen.... let je dan even op, Sara? Nee blijf maar liggen.... je moet je rustig
houden, dat
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weet je. Hier is het beentje en daar is het ei.... (Neemt het in de hand, stem weemoedig.)
Weet je nog wel van kleine Roos? die maar niet kon begrijpen dat het ei geen einde
heeft. Tienmaal lei ik het haar uit, dat het ei het zinnebeeld van de oneindigheid is.
Dat kon je haar niet aan het verstand brengen. ‘Hier is het eind’, zei ze en dan wees
ze naar de punt. Soms maakte ik me driftig. (Peinzend.) Ze was de domste van al
onze kinderen. Hoe zou dat toch komen? Ze was dom en bang en alles kon je haar
wijsmaken. (Heftig.) Wie weet wat hij haar wijsgemaakt heeft, die man, die schurk,
die haar van ons heeft weggenomen. (Hand omklemt voorhoofd, doffe stem.) Hoe
lang is dat al geleden, moeder, dat ze er vandoor ging.... met een man die vrouw en
kinderen had.... (Bedenkt zich even.) Ze was achttien jaar.... ze was pas achttien jaar
geworden.... op den eersten dag van het Chanoekafeest is ze weggegaan.... (Stilte.)
Versche radijs.... zout en azijn.... zoete garouses, en bitterkruid.... (Neemt den bitteren
wortel van de tafel, houdt die voor zich uit, langzaam reciteerend.) ‘Dit is de bitterheid
die onze voorouders smaakten.’ (Schor, snel, hij legt den wortel neer.) Het is de
bitterheid die wij smaken.... (Stilte.) Nu moet ik den wijn nog klaarzetten.... (Bij het
bed, bukt zich.) Voor jou ook een glas, Sara? Voor jou ook een glas wijn uit Palestina?
Het zal je goed doen. Het zal je verwarmen tot in je hart, als in de oude dagen. (Stem
angstig.) Je slaapt toch niet?.... je slaapt toch niet, Sara?.... ik praat tegen jou, hoor
je?.... ik praat niet tegen mezelf.... tegen mezelf kàn ik niet praten.... ik moet iemand
hebben.... iemand moet ik hebben om tegen te praten.... (Hij merkt blijkbaar beweging,
stem zacht, vol berouw en teederheid.) Heb ik je wakker gemaakt, moedertje?.... heb
ik je wakker gemaakt?.... vergeef het me.... ik moet iemand hebben die naar me
luistert.... ik kan niet alleen zijn.... als ik alleen was, zou ik tegen mezelf praten....
als ik tegen mezelf praatte, zou ik gek worden.... Wil je een glas wijn, Sara? wil je
het niet probeeren? Goed, dan drink ik alleen.... Kom, ik moet beginnen. (Hij zet een
stoel bij de tafel, neemt een boekje van het rek, legt het op de tafel.) Dat is gauw
gedaan.... één stoel en één boek.... een stoel voor mij, en m'n eigen oude Hagodo....
(Een inval, hij neemt een stoel van den wand, zet dien bij de tafel.) En óók een stoel
voor jou. Zóó zijn we begonnen. Ik zat hier en jij zat daar. Zoo was het den eersten
Seider-avond van ons trouwen.
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En toen.... een paar jaar later, toen zaten we met ons drieën..... (Neemt stoel van den
wand, zet dien bij de tafel, stem en gebaren nerveus.) Een stoel voor Jozef.... Jozef
was een lief kind.... Jozef had hart.... hij was een goede jongen.... hij had hier moeten
blijven bij mij in de winkel.... dan zou hij tenminste van avond bij ons zitten. Hij had
zoo'n goed hart. Hij had nooit naar Amsterdam moeten gaan.... dat heeft hem
bedorven. Amsterdam is te weelderig, Amsterdam deugt niet.... de Joden die deugen
er niet.... ze denken aan spotten en aan pret maken.... ze pronken zich op met strikken
en met kwikken. Ze loopen op Sjabbes met sigaren in hun mond. Je moet sterk zijn
om daar tusschen te leven, en toch vroom te blijven. Jozef, die kon daar niet tegen,
het heeft hem bedorven. (Even stilte, stem peinzend.) En toch.... als Jozef een andere
vrouw had gekregen.... dan was Jozef nòg een heel andere man geworden. Als hij
maar niet enkel naar een gezichtje had gekeken en naar een mooi japonnetje.... als
hij maar getrouwd was met Bekkie Hartog, of met Simcha Koperman.... dan was
Jozef niet van ons vervreemd.... Ja, ja.... weet je wel, moeder, dat we dan hier met
z'n achten hadden kunnen zitten? Hij, en z'n vrouw, en z'n kind. (Smartelijk.) Weet
ik of zijn zoon besneden is? En misschien weet Jozef niet eens dat het Seider-avond
is.... Misschien zit hij ergens in een café.... misschien zit hij in de komedie.... (Driftig.)
Hirsch heeft hem zien eten.... op Rousj-Hasjone heeft hij hem gezien met z'n vrouw
in een restauratie, openlijk.... voor iedereen te kijk. Meier, die heeft ze op Sjabbes
in de tram zien stappen.... ze zijn rijk.... ze hebben centen.... z'n vrouw draagt zijden
japonnen.... Jozef had een fijn pak aan.... (Zeer smartelijk.) Jozef die weet niet meer,
dat het Seider-avond is en dat hij een ouden vader en een zieke moeder heeft.... (Rukt
nog een stoel bij de tafel.) Daar, nog een stoel, een stoel voor Essie.... Essie zat daar,
vlak naast mij. Weet je nog wel waarom? Op haar toekijken moest ik, voortdurend,
dat ze geen boekjes zou lezen terwijl ik den Seider gaf.... dat ze Jozef niet aan 't
ginnegappen maakte, dat ze het bitterkruid niet wegmoffelde onder de tafel. Ze heeft
nooit haar plicht willen doen.... ze heeft niet geweten wat plicht beteekende. Ze had
ook geen eergevoel.... (Bij het bed.) Weet je waaraan ik dat gemerkt heb? Dat heb
ik gemerkt op Seider-avond, als ik de Morour sneed en ronddeelde. Ieder kind z'n
aard was kenbaar aan z'n eigen manier. Jozef die
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at om jou pleizier te doen, herinner je maar, moeder, hoe we lachten om de gezichten
die hij trok.... hij proestte en hij pruttelde ertegen, maar hij at het toch, uit goeiigheid.
Roosje, die at omdat ze bang was, die zat te kieskauwen, die zat te grienen, 't duurde
een half uur, voordat ze dat kleine brokje bitter op had.... zoo'n klein brokje
bitterheid!.... 't Brok dat ze ons te slikken geeft, is grooter.... en harder, en bitterder....
(Snel naar het bed.) Huil jij nu weer, Sara? Och moedertje, moedertje, ik doe je zoo
veel verdriet aan! Maar ik kan het niet helpen. Op dezen avond mis ik ze zoo,
allemaal.... ook haar mis ik, Essie, al is ze nooit goed voor ons geweest.... je weet 't
wel moeder! Ze schaamde zich voor ons. Ze wist niet wat plicht beteekende. Ze had
geen begrip van wat het beduidt, de kleindochter te zijn van een geleerde en de
achterkleindochter van een martelaar.... (Stilte.) Ze was mooi.... ze was een mooi
meisje.... ze trouwde den eersten den besten Christen die haar vroeg. Ze heeft ons
afgesneden en verloochend. Tòch mis ik haar. Roosje mis ik ook. Ze was zoo dom
en zoo bang.... wie weet hoe bang ze voor dien man is.... wie weet hoe'n slecht leven
ze bij hem heeft! Voor háár hoeft mijn deur niet open te blijven.... zij komt niet weer
terug.... zij durft niet meer terug-komen.... Als ik over Roosje nàdenk, dan kan ik
van haar alles begrijpen.... (Stem oplevend, heftig.) Alleen van hem begrijp ik het
niet.... van mijn jongsten zoon.... van mijn liefsten zoon, die een geleerde zou zijn
geworden, nu het niet meer noodig is een martelaar te zijn. Hij was dapper, hij was
knap, en zijn karakter was zacht. (Neemt stoel van den wand, zet dien bij de tafel,
stem als gebroken.) Hier, een stoel voor Daniel.... (Legt boekje voor den stoel op
tafel.) Hier, de Hagodo van Rebbe Jitzik, daar las hij het Ma-Nisjtana uit voor.... 't
eerste jaar liet ik het hem vertalen, om te weten of hij begrepen had. Zóó zei hij het.
(Bootst hooge kinderstem na.) ‘Waarin is deze nacht verschillend van alle andere
nachten?’ (Bukt hoofd, smartelijk.) Tot het einde van mijn dagen zal ik van hem niet
begrijpen, waarom hij mij de schande heeft aangedaan. (Zwijgt even, gaat naar de
kast, haalt wijnflesch en glas.) Kom ik heb al te veel gepraat over dingen die voorbij
zijn.... 'k wil niet langer mezelf martelen, 'k ga den Seider wijden. (Hij schenkt het
wijnglas vol, gaat naar het bed, bukt zich.) Luister je, Sara?.... zul je goed luisteren
naar de Kiddesj?.... denk er aan, Sara,
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we zijn maar met z'n beiden meer over. (Langzaam.) Met twee zijn we begonnen....
toen waren er drie.... toen vier.... toen vijf.... toen zes.... toen Daniel weg ging waren
't er vijf.... Roosje ging weg, toen waren er vier.... en Essie, dat was drie.... en nu
Jozef niet meer komt, nu zijn we weer met z'n tweeën, moeder, net als toen we
begonnen. Toen waren we jong, en nu zijn we oud. (Bitter, luid.) En al de jaren die
daar tusschen liggen, al de zorgen, al de moeite, dat is om niet geweest! Alles vergeefs,
alles ijdelheid.... We hebben vier kinderen in leven, geen een komt er meer in z'n
vaders huis den Seider vieren. (Naar de tafel, hij heft het gevulde glas op en zet met
luide, galmende stem het gebed in.) ‘Joum Hasjisjo....!’ (De winkelbel rinkelt luid
en lang, ook gestommel en luid geweld, de oude man laat het glas vallen, het valt op
de tafel leeg en op den grond aan scherven. Vliegt woedend naar de deur, rukt die
open.) Deruit.... deruit... deruit.... tuig dat jullie bent.... ellendelingen die jullie bent....
Wie geeft jullie het recht om me hier te komen tergen in mijn eigen huis?.... 'k ben
alleen.... 'k ben oud, en m'n vrouw is doodziek.... (Dreigend.) Jullie vermoorden
haar.... jullie doet haar den dood aan.... laat ons met rust.... we vieren feest en we
hinderen niemand.... (Gebel, gelach, en gestommel.) M'n winkel uit, schurftige
honden! Wat doe jullie? Wat hoor ik voor 'n geweld!.... Dieven.... dieven.... roof
jullie me m'n boeltje weg.... Goed, goed, goed, haal maar weg, 't komt er voor mij
niet meer op aan! (Plotseling zacht, overredend.) Toe, ga jullie nu naar huis, ga jullie
nu rustig naar huis.... andere week zal ik jullie verkoopen.... ga dan nu naar huis....
't is boos weer, 't regent en het waait.... en het is laat.... ga naar bed, ga slapen.... laat
me met vree.... (ineens woedend) lach jullie me uit, ellendelingen? tuig! Geef me
mijn kinderen weer.... geef me mijn kinderen terug die jullie me hebt afgenomen.
Ja, jullie hebt ze mij afgenomen, jullie hebt ze getreiterd en vernederd, tot ze zich
schaamden dat ze Joden waren.... Jullie hebt mij oud gemaakt vóór mijn tijd.... jullie
hebt mijn vrouw ziek gemaakt. (Woedender.) Lach niet.... lach niet.... m'n huis uit....
'k wil baas zijn.... 'k wil Seider vieren.... (Gebel, gestommel, gelach, de oude man
slaat de deur dicht. Het rumoer neemt nog toe, hij rukt de deur weer open, buiten
zichzelf.) Weg! weg! weg!.... 'k neem mijn stok en 'k sla jullie allemaal de hersens
in.... als honden vermorzel ik jullie.... als
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slangen onder m'n voeten.... (Gebel, gestommel, dan trekt het rumoer blijkbaar af.
De oude man sluit de deur. Hij wankelt naar de tafel, wischt zich hijgend het
voorhoofd af. Als hij het bemorste kleed ziet, de omgevallen flesch en de verzakte
schotel, begint hij te snikken. Daarna bukt hij zich op den grond, kruipend op handen
en knieën om de scherven op te rapen. Die brengt hij in de kast, neemt daaruit een
ander glas, zet het op de tafel. Voortdurend wankelende stappen en moede
bewegingen. Droge snik. Hij beurt de flesch omhoog, beschouwt die tegen de lamp,
zet hem naast het glas. Begint de verzakte schotel op te beuren. Weer naar de kast.
Neemt een servet, spreidt het over de bemorste plekken. Met bevende hand schenkt
hij dan een glas wijn in, beurt het omhoog en begint opnieuw, doch nu met moede,
stille stem.) ‘Joum Hasjisjo....’ (Plotseling schijnt hij zich te bezinnen. Hij zet snel
het glas op tafel, haastig naar de bedstee, bukt zich diep, angstige stem.) Sara!....
Sara!.... je luistert toch wel....? Sara, je slaapt toch niet.... (Stem gesmoord van angst.)
Om Godswil, Sara, zeg wat, beweeg je....! (Hij zwijgt. Z'n handen tasten binnen in
de bedstee. Men hoort hem hijgen. Plotseling valt hij snikkend op de knieën voor het
bed neer.) Nu ben ik heelemaal een verlaten man.... Nu ben ik heelemaal een verloren
man....
AMSTERDAM, October 1909.
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Gedichten
Door Edmond van Offel.
't Klavier.
Allegretto.
De zekerheid der droomende handen
het wiegend gezwerm der klanken wekt;
en die vlindren
en zindren,
ze branden
'lijk rijzende sterren plots bloeiend verwekt
in de zwijgende zee zonder stranden.
Van de eedle handen glijden ze in snoeren
de vlugge juweelen. En een ziel
zal ze vinden
en winden
in toeren
om 't hoofd en om 't peinzen daar vreugd overviel
thans, in louterend tooverberoeren.
En 'k hoor haar, en, het is wel of ik ze,
die ziele, zal zien in 't lispelend licht
dat ze omhult en
in gulden
gestrik ze
omwikkelt, totdat ze te schateren ligt
als in 't klaterend water een nixe.
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Vol knetterpeerls de baarkens rilrellen
om 't grillend blij lijfken rozeblond;
en ze slieren
ze gieren,
ze snellen
al dwerelend 't woelende lachsterken rond,
als 't zijn boezemkens duikt in de welle.
En, nixe, rolt ze in 't golven der klanken
en slaat ze en ze jaagt ze in tuilen op;
en ze keeren
steeds weer en
ze ranken
om 't hoofdeke in bogen kristallig gedrop
omgeinstrend haar schouders, de blanke.
De baarkens gichlend vliegen en vlokken
bestormend het zwemmend zwanig wicht,
en ze speieren
en beieren:
- glasklokken
verbrijzeld en staag weer vol klank opgericht
en zoo dra weer omverre getrokken.
De baarkens gletsen zilverig kringend
en fezelen looze om 't stillend kind,
als 't nog hijgend
nu zwijgend,
al wringend
zijn haren, in 't diepe te staren begint,
zijn jaaghertken tot ruste bedwingend.
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Als moede bloemen de klanken verwelken
en ruislende zwijmen in 't niet;
en, verschervend,
verstervend,
een belleken
eens nog snikt.... De eedle handen verdrijven het lied....
En ze hangen 'lijk ledige kelken.
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De groote nacht....
De groote nacht ligt als een schoone vrouwe
aan 't hart me, en weent zooals een vrouwe weent,
- 'k en wete niet, van hopen of berouwen,
- maar in haar tranen zwijmt 't gestraal van 't ster-gesteent.
Haar hoofd en roert in golven geurig donker
en streelt mijn borst en ademt om mijn mond;...
- van rozenzoelte een zee.... 't is of verzonk er
al 't vroegere gepeins dat weer eens naar me komt....
- Gemijmer van bedroeving lang vergeten
en sterrig droomen van geluk, gewaand
of waar geluk; wie weet, wie zal 't nog weten?
- de verte van Verleên heeft eender 't al getaand.
De groote nacht is als een schoone vrouwe;
meedoogend zijn hare arme' een leniging,
maar 't lippenvuur smeult in een vool van rouwe,
aldus een vlamme pijnt in zwarte neveling.
Purperen vruchten op mijn mond geborsten
- als langs hun wonde een bitter leven vlood;
koelend en wekkend toch mijn koortsig dorsten
haar zoenen hebben zóo den smaak van dood!
- van dood!...
De groote nacht is als een schoone vrouwe
die bidt om ruste en om vergetelheid.
En in haar schoot is ruste en in 't ontvouwen
van hare sombre weelde en hare heerlijkheid.
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In haren schoot is ruste; en in de liefde
van hare roerlooze oogen, 't peinzen al,
't gedenken aan wat streelde ons eens of griefde,
in bleek bedwelmen thans voor goed verscheiden zal.
Rust! - Welke daad en zal me éens niet berouwen!
Nog steigert op mijn wil van drieste kracht...
- maar 'k drinke uw snikken zacht van liefde, o vrouwe,
en 'k buige, 'k legge neder 't hoofd - o groote nacht...
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De Kunstenaar.
Ga, zie, bezit; - en draagt gij 't leven niet?
Drinkt niet uw oog, den zonnewijn der kleuren
die fonkelwiss'len staag in 't luchtverschiet
op 't weeldeland waar de getijden fleuren?
En hoort ge 't wereldwijde looverlied,
de zang der zee en 't lisplend bronneneuren,
't gekweel der vrouw die u haar schoonheid biedt
en 't koor van liefde in 't eeuwig al-gebeuren?
De verre kimmen roepen u ter reize.
- o Paradijs van 't leven allerwegen! De dagen zijn ontzaglijke paleizen
van uit het niet, herboren steeds gestegen
en waar 't geluk, in luistersluimer wacht,
op uwe omarming en uwe overmacht.
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't Eerste Onweer.
Het roepen van den jongen zomer
door 't bronzen wulfsel ommerolt;
en 't kruid heft luistrend al zijn tuilen
als 't babbelbriesken van vreeze stolt.
De kroontjes van de bloemen bukken
als heel de zode bang verbleekt
omdat de stemme van den donder
door 't wolkenzware zwerrek breekt.
En licht, nog gelig goud van lente,
in rij, de boomkens staan beducht,
'lijk roerelooze lange vlammen
tegen de donker-paarsche lucht.
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Melancholia.
Het moede hoofd neigt naar de moede handen.
't Gedacht om de eigen schepping nederstrijkt.
En reeds - o reeds - verwijden de inn'ge banden,
bindend me aan 't werk dat thans in 't gistren wijkt,
en staat er: - droom, versteend in stoute wanden,
waar 't lichtend schrift der schoon begeerten prijkt
- begeerten, zoo ze in 't hart hoog, heilig branden,
ons menschlijk hart, wetend hoe 't fluks bezwijkt....
- ‘Arbeid, vermetel kind, kind van mijn zwakte,
kind van mijn moed, dat als een neveling
van gloor en van muziek mij eens beving
vóor ik u schiep uit stof op de aardevlakte,
u zal omscheemren mijner ziele een schijn,
een tijd nog, wen ik weg, van hier, zal zijn.....’
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Verzen
Door Josef Cohen.
Voor C.v.H.

Herfstzon.
Wat kindren spelen bij een ouden muur
En 'k hoor een jonge-meisjes-lach
En ik sta stil - wat wonder kwam
Daar in den grauwen, neveltriesten dag?
Ik ben zoo blij, alsof het lente was,
Kan men om weinig dan gelukkig zijn?
De takken trillen, wonderlijk....:
Of ze vol lentebloesems zijn!
De wolken drijven hoog en droomerig
En heel de wereld vult een vreemd geluid;
De boomen beven, of een vogel zong,
Het land is stil - als kwam een jonge bruid.
Wat kindren spelen bij een ouden muur
En 'k hoor een jonge-meisjes-lach
En ik sta stil, - wat wonder kwam
Daar in den grauwen, neveltriesten dag?
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Vagebond.
De lucht is donker voor den man,
Waar men zijn huis voor sluit,
De hei is dof, de zon een vloek,
De nacht een wreed geluid.
De lente is hem een vuile grap,
De storm zijn kameraad,
De dorpjes aan den horizon
Z'n angst en haat.
Het raadsel van het menschenleed
Is hem de vraag naar brood,
Een jachthond snuffelt langs den weg,
Blaft plots - en vindt hem dood.

Voor A.v.d. Horst.

Lente.
Nu is de winter weer voorbij,
En beek en bosch en wei en hei,
Die dof en donker zwegen,
Juichen het zonlicht tegen.
De winter was zoo lang en bang,
Nu is de lucht vol vogelzang,
Nu is de hemel stil en blank,
Nu is mijn ziel vol klokkeklank.
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In kenterend getij1) een Dubbel-drama,
Door Frederik van Eeden.
Derde Bedrijf.
Aan de ééne zijde van het tooneel het bordes van de villa, met den hoofdingang met hardsteenen
trap in achttiende-eeuwsch Hollandschen stijl. In het midden breede oprijlaan, met gazon en
bloemperken en fontein. Het groote rococo-hek aan de andere zijde. Er zijn eerebogen, met
‘Hulde aan het bruidspaar,’ guirlanden van groen, vlaggen, enz. Op het gazon lange tafels
met eenvoudige borden, flesschen en glazen. Boven de voordeur gekleurde wapenschilden,
met het wapen van Gelder. Bedienden zijn bezig de tafels aan te rechten. Het groote hek is
gesloten, en daarachter staat volk, dorpelingen, boeren, fabrieksarbeiders, fabrieksmeiden,
en jongens, naar de toebereidselen te kijken. De groote voordeur staat open en een pompeuse
lakei op den drempel, ziet minachtend naar het volk. Bij het hek een veldwachter. Uit de verte
zachte feestmuziek. Laat namiddags, het wordt donker en men steekt gekleurde lampions aan.

JACOB
(uit de deur tredend in avondtoilet).

Hédaar, Arie!? Weet je waar de jonker en de freule op 't oogenblik zijn? met de
bruidsdames?
ARIE.

Jawel, meneer!.... in de oranjerie.... de muziek is daar ook.
JACOB.

Juist! - goed!.... loop daar dan eens even als de drommel naar toe, en vraag of de
verrassing haast klaar is, want dat de gasten ongeduldig worden.
ARIE.

Of de verrassing haast klaar is?.... goed meneer!
JACOB.

En vraag ook of de jonker ons bijtijds een boodschap stuurt, als de verrassing in
aantocht is, - want dan laat ik de gasten op 't bordes komen. - Begrepen?
ARIE.

Jawel, meneer!....
(Af.)

JACOB
(naar den veldwachter gaand.)

1) Zie de Augustus-aflevering.
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Denk er om, Tennissen, dat je niemand binnen laat die je niet kent, voordat ik je
order geef. - Aanstonds komt hier eene kleine verrassing, ik denk een
comedie-vertooning
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of zooiets, en dan muziek, - en als dat is afgeloopen, dan moog je de menschen binnen
laten om getracteerd te worden. Dat is een goedheid van den jonker en de freule, die
dat zoo willen. Maar dènk er om, Teunissen, dat je goed een oog in 't zeil houdt, en
je volkje kent. Niet meer dan tien te gelijk, en als er gedrongen wordt dadelijk 't hek
weer dicht. De tuinlui zijn gewaarschuwd om je te helpen.
(Dr. Peeters dringt door 't volk tot voor 't hek.)

A, Ha! - Eerwaarde!.... ik dacht al, waar blijft onze docter. - U komt juist in tijds
voor de verrasing.
DR. PEETERS.

Laat mij eens even door, beste vrinden!
(hij wordt voorzichtig binnengelaten.)

Wel zoo! Wel zoo! - eene verrassing. - Nogmaals geluk gewenscht, mijn vrind!
(met hem naar den voorgrond gaand.)

Dus alles loopt naar genoegen?
JACOB.

Alles loopt voortreffelijk, Pater. Ik kon 't niet beter wenschen. Ik heb Reinald's
toezegging, dat hij het feest vroolijk en gezellig zou meevieren.
DR. PEETERS.

Vroolijk en gezellig.... Komaan! komaan!
JACOB.

Hij heeft er nu zelf plezier in gekregen, en Ermgard heeft met hem samen een
plannetje bedacht, dat eene verrassing zou blijven. Ik denk een soort maskerade. De
jeugd houdt er van zich eens mooi toe te takelen.
DR. PEETERS.

Moest hij daarvoor dat geld hebben?
JACOB.

Dat denk ik. Die pakjes komen duur, en 't moet natuurlijk echt spul zijn. En de goeie
Ermgard wou absoluut dat het volk uit de buurt ook een pretje kreeg. Nu worden ze
hier getracteerd, aanstonds.
DR. PEETERS.

Hier? - Zou dat geen herrie geven? Waarom niet ergens in 't dorp?
JACOB.

Dat was ook eerst mijne meening. Maar Reinald was er op gesteld en ik wou hem
deze maal maar niet tegenwerken.
DR. PEETERS.
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Ben je niet wat toegevend met hem, waarde vriend? Heeft hij dat boek al
teruggegeven?
JACOB.

Dat boek?.... Welk boek?.... Hoe weet u?
DR. PEETERS.

Maar, mijn vriend, ik was er immers bij dat hij 't kreeg. - Bovendien heeft hij er mij
later nog over gesproken.
JACOB.
(gemaakt onverschillig).

O ja?.... Hé!.... Wanneer was dat?
DR. PEETERS.

Eergister - hij kwam er mij voor opzoeken, hij wilde van mij hooren, wat ik van zijn
Oom Lukas wist.
JACOB.

Och kom!
DR. PEETERS.

Maar je begrijpt, dat ik mij niet gerechtigd achtte all es te vertellen.
JACOB.

Dus ook niet.... hoe hij....
DR. PEETERS.

Hoe hij stierf? Neen, dat heb ik niet gezegd. Ik heb je
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zoon wel voor de dwaalbegrippen van zijn oom gewaarschuwd. Dat boek scheen vol
aanteekeningen te staan.
JACOB.

Ja! Ja!.... nu, ik kan u zeggen, dat onweer is alweer afgedreven. Het boek gaf Reinald
mij terug.
DR. PEETERS.

Werkelijk? - hé, dat zou ik niet gedacht hebben
JACOB.

Toch is het zoo. - 't Is bespottelijk, pater! zooals we ons dikwijls onrustig en bezorgd
maken zonder reden. - Ezels zijn we, - om de noodelooze zelfkwelling die we ons
aandoen. Eergister liep ik nog over dien jongen te peinzen en te tobben, vandaag is
er geen wolkje meer aan de lucht.... geen wolkje aan de lucht.
GROOTMOEDER.
(verschijnt op 't bordes).

Jacob!
(Jacob ziet wat ontsteld om.)

Men vraagt of de gasten niet naar buiten kunnen gaan.
DR. PEETERS.

Dag, Mevrouw! - ik hoor tot mijn genoegen dat de atmosfeer geheel opgeklaard is,
en het feest belooft te zullen slagen.
GROOTMOEDER.

Op klare sfeer volgt weleens buyig weer.
JACOB.
(voor zich).

Onheils-vogel!
(de muziek klinkt luider en een bediende wenkt.)

Komen ze?
(tot de lakei.)

Anton! zeg dan dadelijk dat de gasten op 't bordes kunnen komen. - De verrassing
is in aantocht!!
(Grootvader en Emilie komen op 't bordes, gevolgd door pratende heeren en dames, de meesten
in avond-toilet, sommige heeren in zwarte jas. Ook een paar officieren).
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GROOTVADER.
(luid).

Vanwaar moet de verrassing nu komen? - Mij dunkt ik hoor al muziek. - Juist! Juist!
- Een zeer antieke melodie, als ik wel heb. Dat is aardig, Emilie! Zul je me alles
nauwkeurig beschrijven, - zie je al wat?
EMILIE.

Nog niets, vader!
GROOTVADER.

Laat ons dan een goed plaatsje zoeken, waar we alles nauwkeurig kunnen waarnemen.
Dank u, vrienden! - dank u! Dit is eene uitstekende plaats, geloof ik. Is Jacob daar?
JACOB.

Hier ben ik vader!
GROOTVADER.
(wat zachter, alleen verstaanbaar voor Dr. Peeters, Jacob, Grootmoeder en Emilie).

Over hoeveel heeft Reinald gedisponeerd, Jacob?
JACOB.

Dat weet ik nog niet, vader.
GROOTVADER.

Wat zeg je? - Weet je dat nog niet? - Dat is toch wat kras.
JACOB.

Och, 't was gister te laat om te telefoneeren en vandaag is 't Zondag. - Wat hindert
het! Laat het een paar mille zijn. De jeugd moet uitrazen. Ik ben veel te blij, dat alles
zoo goed afloopt.
GROOTMOEDER.

Jacob wordt luchthartig, - maar alles is nog niet afgeloopen.
(Een lakei brengt Jacob een telegram.)
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EMILIE.

Een telegram?
JACOB.

Ja, ik denk van de bank.
(Hij opent het.)

God-almachtig!!...
(Hij bedwingt zich en steekt het telegram in den zak.)

GROOTMOEDER.

Nu, - valt het niet mee?
GROOTVADER.
(onrustig).

Wat is er? - Is 't van de bank?... Waarom zeg je niets?.... Hoeveel is 't?
JACOB.
(binnensmonds).

God-almachtig!.... hij is gek.
GROOTVADER.
(bevelend).

Hoeveel is 't, Jacob? - Hoeveel is 't? - Zeggen!!
JACOB.

Nu, als u 't dan weten wil, dertig mille.
GROOTVADER.

Wat zeg je!! Wat beduidt dat? Dat kan hij toch niet noodig hebben?
DR. PEETERS
(en de twee anderen tot elkander zacht, met ontsteltenis).

Dertig mille!.... dertig mille! - enorm!
GROOTVADER.

Hoe kun je zoo onverantwoordelijk handelen, Jacob? De jongen wordt gek. Heeft
hij schulden?
(De muziek komt nader.)
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JACOB
(nerveus en wrevelig.)

Neen! ik weet het niet, - 't is misschien een vergissing.... ik kan er nu niets aan doen....
daar komen ze.... God almachtig!! - wat is dat nu weer voor 'n streek .... Dertig mille....
Enfin hij kan 't toch vandaag niet in ééns opmaken.
De muziek nadert. Het zijn geheel in de kleuren van Gelre gekleede muzikanten, met de
kaproenen en tootschoenen der veertiende eeuw. Ze spelen antieke wijzen, weemoedig-heroïek.
Dan volgt een heraut, in blazoen-rok met het wapen van Gelder, dan bekranste jonge meisjes
die bloemen strooien. Dan volgen Reinald en Ermgard beiden gekleed in uiterst zwierig en
schitterend veertiende-eeuwsch kostuum, vol goud en juweelen. Ze naderen bevallig en statig,
hand in hand, links en rechts buigend en groetend. Toortsdragers en pages. Twee pages dragen
op een burrie een vergulde koffer. De stoet nadert langzaam tot voor 't bordes, de muziek gaat
ter zijde staan en de heraut roept:

HERAUT.

Plaats voor zijne Hoogheid Reinald, Hertog van Gelre, Heer van Arnhem, Zutphen,
Nyenbeek, Rosendaal, Nijmegen en Kannenborg en voor zijne gemalin E r m g a r d .
(De gasten applaudisseeren en roepen: ‘bravo! bravo!’ Grootvader buigt zich over naar Emilie
om haar beschrijving op te vangen van wat er te zien is.)

JACOB
(zich goed beheerschend en met schertsende minzaamheid).

Het is mij aangenaam, Hertog Reinald! u en uwe jonge bekoorlijke hertogin Ermgard
welkom te heeten op het voorvaderlijk slot.... moge.... eh... deze blijde inkomste....
het begin zijn van een nieuwe op-
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bloei.... eh.... van uw aloud geslacht.... en van een tijdperk van zegen en voorspoed....
voor uw.... eh.... uw getrouwe onderdanen.... Leve Hertog Reinald en zijne schoone
Hertogin!!!
(Instemmend gejuich der gasten. De muziek valt weer in, Reinald voert Ermgard de trappen van 't
bordes op, doch blijft dan halverwege staan. Hij wenkt de muziek te zwijgen, en de pages om den
koffer neer te zetten aan den voet van het bordes.)

REINALD.
Zeer waarde gasten, vrienden en verwanten,
Hollandsche lieden uit de twintigste eeuw!
Ik kom hier in uw midden als een schim
een spook uit 't ver verleden van uw volk.
Bezie ons goed, zes honderd jaar geleden
was dit de feestkleedij in Nederland.
In dit gewaad ging de eerste Reinald, hertog
van Gelre met zijn bruid Ermgard ten huwlijk!
Wat dunkt u, vrienden, ziet men u zes eeuwen
voorsprong in goeden smaak en schoonheid aan?
'k Wil u niet krenken, noch mezelf verheffen,
maar 'k wilde u vragen, waar is nu de winst
na zooveel honderd jaar, in levensglans,
in zwier, in adel, in verheven staat?
Ik ben voor u een midden-eeuwsch barbaar.
Dat zegt gij recht, mijn tijd was droef en donker,
tooneel van krijg en twist en gruweldaad,
van onrecht, dwaling, bìjgeloof en zonde. Maar wáárom, hoogbeschaafde Nederlanders!
uit deez' verlichten, wijzen, braven tijd,
maakt gij met uw zes honderd jaar beschaving
naast mijn barbaarschheid zulk een slecht figuur?
Zóó droef, zóó onbevallig, zóó potsierlijk vergeef een schim 't onhoflijk eerlijk woord, dat ik, Reinald van Gelre, bij 't herrijzen
in dit mijn land, in dit mijn nageslacht,
beschaamd hals-over-kop weer neer ga dalen
tusschen de schimmen van mijn eigen tijd,
toen men nog wist wat zwier en staatsie was
toen men nog 't leven glansrijk wist te leven.
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Wat is gewonnen in zes honderd jaar?
Uw aantal wies, maar groeide ook uw geluk?
Kennis nam toe, wat werd er van de wijsheid?
Van 't hoogste weten omtrent leve' en dood?
Omtrent der menschen oorsprong en bestemming?
Zwaar was ons leven, rustloos en onveilig,
maar schoon en blij, vol glans en poëzie,
en als wij roofden, deden wij 't royaal
met zwaard en lans, - en waagden onze huid.
Maar gij plundert uw evenmensch behaaglijk
met pen en inkt, veilig op uw kantoor.
En dan verbeeldt ge u dat ge zijt gevorderd
in Christelijke liefde en broederschap.
Wij waren weinigen, maar leefden schoon
en eerden ridderschap en waren adel,
gij overspreidt heel d'aard met een laag ras
van poenen, dat in dom bejag naar geld
naar comfort en kleinzielige pleiziertjes
een laf en leelijk leven roemloos eindigt.
En al uw welvaart bouwt ge op 't fondament
van een rampzaalge massa beestig volk
ten uwen baat verstompt en uitgezogen....
(Jacob wenkt hevig dat Reinald zal zwijgen.)
Heet gij mij zwijgen?
Neen ge zult ditmaal
't voorvaderlijke spook ten eind toe hooren
eer het terugkeert naar zijn beter land.
Nog noemt ge u Christ'nen, niet?
nog zult ge ook eeren
wie Christus navolgt en zijn trouwste apost'len?
Welnu, ik Reinald, midden-eeuwsch barbaar,
ik zal u toonen, hoe men Christus navolgt,
maar niet angstvallig, banglijk, op zijn Hollandsch,
maar ridderlijk en grootsch, zooals Franciscus,
de door u hoogst geroemde Heil'ge 't deed.
(Zich tot het hek keerend.)

Open het hek!
JACOB
(zeer nerveus).

Denk er om, Teunissen! niet meer dan tien.
REINALD
(luide en bevelend).

Open het hek! - Ik ben Hertog van Gelre. Ik heb hier te bevelen - open wijd!
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(De veldwachter laat, in verlegenheid, de hekken wijd open gaan, het volk stroomt naar binnen.)
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JACOB
(in machtelooze woede).

Hei! hei! hei! - voorzichtig daar! - denk om de bloemen!... niet op 't gras!
(Het volk stoort zich niet aan hem, en komt voor 't bordes.... Sommigen beginnen reeds van
de gedekte tafels te eten en te drinken.)

REINALD.

Kom hier, mannen en vrouwen! luister een oogenblik. Ik stel voor, mijn vóórvader,
Reinald van Gelre, zes eeuwen geleden vorst in dit land. En dit stelt voor Ermgard,
de hertogin.
In dien tijd gingen de vorsten schitterend gekleed. Maar zij hielden er ook van
schitterende daden te doen. En 'k wou iets doen, mijn voorvader waardig.
Toen heb ik gevraagd: wat is de daad, die men nu de schoonste noemt?
En de gansche wereld zegt: heilig zijn en Jezus navolgen.
Goed! - ik zelf weet het rechte niet, maar ik zal den raad van de gansche wereld
volgen, den raad van alle priesters, den raad van mijn grootvader en mijn vader.
Ik zal eens beginnen te beproeven Jezus na te volgen en St. Franciscus, den
grootsten heilige.
Mijn vader en mijn biechtvader hebben mij op zijn voorbeeld gewezen. Zie hier
heb ik zijn levensbeschrijving. Mijn vader gaf ze mij.
Jezus gaf spijs en drank aan de armen.... Welnu! daar heb ik spijs en drank voor
u gezet. Tast toe!
Franciscus hield van schoone kleederen en een schitterend leven, evenals ik. En
zijn vader Bernardone was een rijk koopman.
Maar Franciscus nam het goed van zijn vader en deelde het uit onder de armen,
en zijn kostbare kleedenen gaf hij weg.
En zijn vader, de oude Bernardone was woedend en mishandelde hem, maar
Franciscus bleef standvastig, en weerstond den wil van zijn vader.
Welnu, mannen en vrouwen, hier in dezen koffer heb ik een deel van het goud
van mijn vader, dat ik machtig kon worden. Ziehier! ik zal Franciscus navolgen, en
niet aarzelend en niet half, zooals Hollanders van onzen tijd gewoon zijn, maar ruim
en ridderlijk, naar den aard mijner voorzaten.... Largesse!! Largesse!!
(Bij deze woorden tast Reinald met beide handen in den geopenden koffer, die vol goudstukken
blijkt te zijn en werpt het geld onder de menigte.)

JACOB.

Halt! - hou op!.... Je bent krankzinnig, jongen!.... sluit het hek! - ontruimt de plaats....
(Er ontstaat een geweldige verwarring. liet volk begint te schreeuwen en te joelen en om de
goudstukken te vechten. De bedienden rapen mee. Jacob tracht den koffer te sluiten en Reinald
tegen te houden.
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Maar deze blijft roepen: Largesse!! Largesse!! en het geld onder de menigte te gooien. De
dames-gasten vluchten verschrikt naar binnen, gevolgd door de heeren. Sommige heeren, ook
officieren, grabbelen mee in 't geld. Men hoort gilletjes. Ermgard schreit en roept: Reinald!
Reinald! Maar deze gaat voort. Het volk stort zich op de gedekte tafels, drinkt uit de flesschen,
vecht om de eetwaren, werpt de tafels om. Alleen grootvader en grootmoeder staan onbewegelijk
en rechtop, op 't bordes. De lampions worden door 't volk uitgeslagen.)

REINALD.
(met zijn vader om den koffer worstelende, zoodat de gansche inhoud er uit stort langs de trappen
van 't bordes).

Hier! armen, tast toe!.... hier is uw deel! Ook mijn mooie kleeren zul je hebben. Ik
doe niets ten halve. - Hier! - hier! - Largesse!!
(Hij werpt zijn kostbare baret en mantel onder de vechtenden.)

EEN STEM UIT HET VOLK.

Het jong is bezope!!
STEMMEN.

Pak mee, jongens! - hier! - pak mee! - de rijkdom is gek geworden! - lekker!
(Het geld is in een oogwenk verdwenen. Alles grabbelt mee. Het volk begint te dansen en te
zingen. Reinald staat er blootshoofds en onbewegelijk met een smadelijken lach naar te zien.
Jacob bleek en woedend.)

GROOTVADER
(met luider stem).

Jacob! - is er geen schietgeweer? - Haal de jachtgeweren! - haal je revolver! Geef
ze vijf minuten om de plaats te ontruimen, en schiet er anders op.
(Bij deze woorden ontstaat er een algemeen gedrang naar het hek. Jacob gaat naar binnen.)

REINALD
(schamper)

Zoo heer, zoo knecht! De armen zijn al net zulke helden als de rijken.
(Het volk gaat onder liederlijk gehos en getier, onder 't geroep van hi! hal - hi! ha! uit het hek,
nog enigen blijven naar goudstukken zoeken, waaronder de muzikanten en tuinlui.)

JACOB
(voor een venster met een jachtgeweer, lost een schot in de lucht.)
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Onmiddellijk het hek uit - als je je leven lief hebt!
(De laatste zoekers vluchten ijlings).

JACOB
(tot de lakei)

Anton! - ga het hek sluiten.
(De lakei gaat statig naar het hek.)

LAKEI.

Ja meneer!
(omziende.)

Zult u niet schieten, meneer?
Jacob.

Nee, waar zijn de tuinlui?
Lakei.

Er van dóór, meneer!
JACOB.

Waar zijn de muzikanten?
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LAKEI.

Er van dóór, meneer!
JACOB.

En Teunissen, de veldwachter?
LAKEI.

Er van dóór, meneer!
REINALD
(in lachen uitbarstend).

Ha! Ha! Hal - 't Is toch eengeluk in zulk een heldentijdvak te leven.
GROOTVADER.

Reinald - dit is een allertreurigst einde van een mooi feest, - tengevolge van je
dwaasheid. Ik vrees dat je ons noodzaakt je onder curateele te zetten, eer je
meerderjarig bent.
REINALD.

Natuurlijk, beste Grootvader, ik ben er zeker van, dat èn St. Franciscus, èn Jezus zelf
in dezen tijd onder curateele zouden gezet worden.
GROOTVADER.

Mathilde, - wij gaan naar binnen. Wij moeten de gasten geruststellen.
(Zij gaan naar binnen).

ERMGARD
(naar buiten tredend).

Kom, Reinald, 't is nu toch alles mislukt. Kom binnen, en vertoon je, eer de menschen
vertrekken. Ik wil niet....
(schreiend)

dat ze denken.... dat je dronken bent.
REINALD.

Dronken?.... Mislukt? - Wat is mislukt?.... Ik heb toch gedaan, wat ik doen wou. Had
je op een andere uitkomst gerekend? - Ik niet. Zoo zijn mijn land- en tijdgenooten!
Als een Hollander loopt te zingen of iets buiten den sleur doet, denk dan maar gerust,
dat hij dronken is. Ik verwachtte niets beters dan wat gebeurd is. - En als je een daad
wilt doen, die wat beteekent, dan moet je niet vragen of de gevolgen aangenaam zijn.
Doe wat moet, laat gebeuren wat kan!
JACOB
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(naar buiten tredend.)

Men kan ook zijn redelijk verstand ge-bruiken, mijn zoon! - en geen
buitensporigheden begaan, die voor krankzinnigheden moeten lijken.
REINALD
(heftig).

Wat!.... en waarom wordt mij dan dag aan dag op de voorbeelden gewezen van Jezus
en Franciscus en al die vromen en heiligen, die niets als buitensporigheden deden, krankzinnige buitensporigheden, die even krankzinnig waren toen als nu? Wat kun
je mij verwijten, vader? als alleen dit, dat ik met wat meer moed en wat meer
consequentie de voorschriften van je godsdienst volg. - Zeg me eerder, dat die
Godsdienst valsch is, misleidend, onzinnig - maar zeg me niet, dat ik rede en verstand
moet gebruiken en het oordeel van de wereld vreezen, want juist daarvoor hebben
Franciscus en Jezus het strengste gewaarschuwd.
(Een pauze, waarin een stem wordt gehoord van buiten het hek uit het donker.)

Stem Uit Het Donker
(plat).

Seg! Meneer Jacob van Gelder, krijg je nou zoo lekkertjes je streke thuis, door je
bezope zoontje.... Goed zoo, bloedhond! - net lekker zoo!

Groot Nederland. Jaargang 8

318

REINALD.

Wie is dat?
JACOB.

Kom mee naar binnen, kinderen!
STEM UIT HET DONKER.

Je kreng van 'n jonge was dronke.... of ie wordt heelemaal gek. - Hij gooit je bloedgeld
op straat, goed zoo! - Ik heb óók nog een oude rekening met je, tijger, smerige
uitzuiger....
JACOB.

Ga toch mee.... kinderen!
REINALD.

Nog even luisteren.
STEM UIT HET DONKER.

Twintig jaar geleeje heb je me op de keien gesmeten vuilik! - Eerst m'n uitgezogen
en toen met vrouw en kinders op straat gezet.... nou zal God je straffen, verdomde
bloedzuiger!
JACOB.

Weg daar!.... of ik schiet.
STEM UIT HET DONKER.

Ja! Schiet maar, leelijke hyéna.... mot je mijn ook al vermoorde.... net as je die andere
brave kerel vermoord heb....
(Jacob schiet een revolver-schot af, in de lucht. Hel wordt stil.)

JACOB
(diep ademend).

Dat helpt. REINALD.

Dat helpt.... Ja, ten minste v o o r l o o p i g !
Gordijn.

Vierde bedrijf.
Een meer afgelegen deel van het park. Een grasveld tusschen geboomte, uitzicht over
den vijver. Rustieke banken, tuinstoelen.
Jacob van Gelder en Dr. Peeters komen aandrentelen in conversatie. Jacob in radelooze
houding.
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DR. PEETERS.

Nu lijkt het me, of je je àl te bezorgd maakt, waarde vriend. Ik heb je altijd als een
ernstig, bezadigd man gekend. Nu val je me tegen. Ik zie geen rede tot wanhoop of
tot zulke forsche maatregelen. De jongen was niet dronken, en is niet gek, heelemaal
niet. Maar hij is overspannen en overdreven en daar ben je zelf wel eenigszins schuld
aan. Je moet hem flinker aanpakken, ernstig onderhanden nemen, en vooral vastheid
en consequentie toonen. Je was in den laatsten tijd één en al weifeling en onvastheid.
Nu, en dat weet je óók wel, eenwild paard met een zenuwachtig ruiter, dat slaat door.
JACOB
(spreekt heesch, onvast en ontroerd).

Ja, u heeft gelijk, pater. Ik ben in den laatsten tijd een beetje nerveus. - Ik denk dat
er iets aan mijn gestel hapert. - Zou u den jongen niet eens onder handen willen
nemen?
DR. PEETERS.

Waarom doe je het zelf niet, meneer van Gelder? Dat is de taak, de plicht van een
vader.
JACOB.

Eerlijk gezegd, ik voel er mij niet toe in staat.
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DR. PEETERS.

Je bent toch niet bang voor je eigen zoon?
JACOB.

Ik weet niet of het vrees kan genoemd worden. Als men iets zeer lief heeft, dan is 't
moeilijk er naar behooren flink mee om te gaan.
DR. PEETERS.

Nu, ik wil probeeren, wat ik doen kan. Maar ik stel er mij niet veel van voor - zoolang
ik zulk een zwakke steun krijg van zijn vader.
Jacob.

Pater, ik wilde u nog iets vragen.
DR. PEETERS.

Vraag mijn vriend. Wat is 't. - Een gewetensvraag?
JACOB.

Juist. - Een oude kwestie.
DR. PEETERS.

Iets wat ik niet in den biechtstoel heb vernomen?
JACOB.

Neen! - lang geleden - veel jaren geleden heb ik bij een rondreizenden pater gebiecht
- en ook aflaat verkregen. - Herinnert u zich mijn groote gift aan de nieuwe kerk hier
in de Gemeente?
DR. PEETERS.

Ja! ja! ja!.... zeker,.... welnu?
JACOB.

Dat is nu wel alles in orde.... maar ik zou toch nog uw meening óók eens willen
hooren, over die zaak. - Is dat mogelijk?
DR. PEETERS.

Dat kan wel gebeuren.... hoewel ik het niet noodig acht.... maar als je wilt....
JACOB.

Ja! ja! ik bid je er om, Pater, ik smeek je er om.... Het zal mij opknappen. Ik ben
mijzelf niet. Ik ben wat overstuur.
DR. PEETERS.

Daar komt je zoon aan, alléén. Dat is eene voortreffelijke gelegenheid. Nu kunnen
we hem ongezocht eens ernstig onderhanden nemen.
JACOB.

Neen! neen! doe u het alleen. Ik ben er liever niet bij. - Om Godswil Pater! doe het
alleen met hem af. Maar wees voorzichtig, zeg niet te veel.
DR. PEETERS.

Groot Nederland. Jaargang 8

Ik vind het jammer als je niet blijft. Maar zooals je wilt.
(Jacob gaat overhaast terug. Reinald komt langzaam aanwandelen, zonder den pater te zien
en blijft peinzend over den vijver staren.)

REINALD.

We ontsnappen het tragische niet, als we er rijp voor zijn. Als de runderen vet zijn,
komen ze in 't abattoir, ze weten zelf niet hoe. En of ze daar al tegenspartelen en
links of rechts springen - het abattoir is veel te goed ingericht, er gebeuren geen
ongelukken. We moeten maar vertrouwen, dat het voor ons aller bestwil is, - zooals
de runderen zeggen: de menschen zullen wel weten, wat goed voor ons is....
Heldhaftig zijn is geen kunst, zoolang je jezelf liefhebt en je vijanden haat. Dan
sla je er vroolijk en tevreden op. Maar het hart verscheuren van goede en dierbare
menschen omdat je jezelf veracht, omdat je zelf beter wilt zijn en edeler wilt handelen
dan anderen - dat eischt meer moed, dan ik bezit. O mijn God!! dat zoo iets van ons
gevergd wordt.
(Hij haalt een gesloten brief te voorschijn.)

Lafaard! - dat moest ik toch zelf in haar lieve gezicht durven zeggen. Maar dan
bezwijk ik.... dan trek ik terug.... ik kan eigen leed dragen,
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maar niet het hare, als ik 't zie.
(Hij legt den brief op een bank.)

Hier komt ze aanstonds - en denkt mij te vinden.... en vindt dit.... En toch moet ik. Zij begrijpt mij niet - en ik kan mij niet doen begrijpen. O dwaasheid! - te meenen
dat men zich kan doen begrijpen door het uitspreken van wat woorden - alsof een
menschenziel een museum ware waarvan men iedereen een catalogus kan uitreiken.
- Misschien raakt de brief verloren.... Lafaard! Lafaard! die daarop hopen durft.
(Hij wil haastig weer weggaan. Dr. Peeters houdt hem tegen.)

DR. PEETERS.

Reinald! - een oogenblik....
REINALD
(koel).

Wat is er van uw dienst, Pater?
DR. PEETERS.

Wil je even een paar ernstige woorden aandachtig van me aanhooren en ter harte
nemen?
REINALD.

Mij dunkt dat het raadzamer zou zijn mij te leeren ernstige woorden n i e t ter harte
te nemen. Ik nam ze meer ter harte, dan u lief schijnt.
DR. PEETERS.

Neen, mijn jongen, neen! - Je fout is dat je alles afmeet naar je eigen, jonge, onrijpe
verstand. De beste spijs behoeft toebereiding, de hoogste wijsheid behoeft toelichting
en verklaring. Wees niet te hooghartig en te eigenwijs om de toelichting aan te hooren
van menschen met meer levens-wijsheid, meer levens-ervaring.
REINALD.

Ik vraag niets liever dan toelichting, maar uw licht maakt voor mij alles duister.
DR. PEETERS.

Jongen, geloof me, wat je gedaan hebt is niet alleen dwaas en onzinnig.... het is
verschrikkelijk, afschuwelijk. Het geheele huis, al je familie is er door ontsteld en
ongelukkig. Je arme vader is zichzelf niet meer.
REINALD.

Ik weet het.... ik veracht mezelf.... ik wou dat ik mezelf verduisteren kon.
DR. PEETERS.

Ah! - mijn jongen!.... voel je zóó? - Goddank! - dat is een gezegende wending. - Nu
kan alles zich nog ten goede keeren! Spreek het uit: mea culpa! - mea maxima culpa!
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REINALD.

Mijn grootste schuld is dat ik de kleine schuld niet aandurf. - Ik zag een schemer van
licht, in de woorden van mijn oom. - Als ik de held was geweest, die ik wilde zijn,
dan was ik rustig opdat licht toegetreden. - Maar toen begonnen allen te keer te gaan,
en ik weifelde, en liet mijn eenigen houvast varen. - Dat was slecht, Pater, laag en
laf en slecht.
DR. PEETERS.

Neen, mijn jongen, dat was niet slecht.... d a t was....
REINALD
(heftig).

Poog me niet te bedriegen, man! - het zal u niet gelukken. Gij zult mij niet beduiden
dat de zon donker is en de nacht licht. Wat ik gezien heb, was licht. Niemand ter
wereld zal mij dat uit het hoofd praten. - Toen ben ik zwak geweest en heb mijnen
vader toegegeven. - Zeker! het was een dwaasheid wat ik deed, een groote
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dwaasheid, die ik diep berouw. Niemand zou grooter afkeuring en verachting voor
die dwaasheid voelen, dan mijn oom Lukas. Maar mijn vader mag ze niet afkeuren,
en gij ook niet, Pater! - Want die dwaasheid is uw gebod geweest, de bittere vrucht
van uw lessen.
DR. PEETERS.

Neen! - Ik protesteer! - Ik protesteer!
REINALD.

Dat staat u vrij. Maar ik zeg u dat ik mijn schuld daarin voel, dat ik ben afgeweken
van het licht, alleen om de jammerlijke voldoening te hebben, vader en u de bittere
vruchten te laten proeven van uw valsche leeringen. Dat is treurig, ik weet het. Maar
't is gebeurd, en ik heb nog maar de eenige toevlucht van zwakken en dwazen, het
geduld om de gevolgen op mij te nemen.
DR. PEETERS.

Wat beteekent dat, wat ben je voornemens?
REINALD.

Luister, Mijnheer! het is een treurige biecht, waarvoor ik van u geen aflaat verlang.
Ik heb dien onwaardigen koop met mijn vader gesloten. Ik heb hem die kostelijke
aanteekeningen afgestaan. Hij eischte, dat ik het gedrukte zou onthouden en het
geschrevene vergeten. Welnu ik heb het gedrukte gevolgd, ik heb Oom Lukas
vergeten, en Franciscus nagevolgd, hoewel ik wist, dat ik onzinnig handelde.
Dat was als de daad van een stuurman, die het schip op de klippen stuurt om den
kapitein te bewijzen, dat zijn kompas miswijst.
Dat was een slechte, laffe daad. Ik had mijn waarheid moeten volgen, niet de uwe.
Maar nu zal ik niet wéér omdraaien, om de gevolgen van mijn daad te ontloopen.
Dat gedraai zou mij misselijk maken. Ik heb vader's geld vermorst, zooals Oom
Lukas het zijne. Maar ik ben jong en zal beproeven het uit eigen kracht goed te
maken.
(Op zijn voorhoofd wijzend.)

H i e r bewaar ik den schat, dien vader niet afkoopen kon. Ik weet waar Oom Lukas
heen wilde. En nu zal ik beproeven den weg te vinden, dien hij om zijn zwakke
lichaam niet meer kon gaan.
DR. PEETERS.

Dat wil zeggen?
REINALD.

Dat wil zeggen, dat ik de wijde wereld inga, en het werk zal beproeven voort te
zetten, dat Oom Lukas begon. Zoo alleen maak ik alles goed. Ik zal mijn vader niet
meer geld kosten, ik zal mijn ouders niet meer tot last zijn.... ik zal mijn weelderig
leven offeren....
DR. PEETERS.

Maar Reinald,.... en je arme vrouw....

Groot Nederland. Jaargang 8

REINALD
(op de brief wijzend).

Dáár! dáár.... ik.... neen! - spreek niet met me! laat me met rust!.... laat me niet meer
weifelen! - weg!.... ik ben toch al laf genoeg!.... weg!
(Hij vlucht snikkend. Dr. Peeters neemt den brief, beziet het adres, schudt het hoofd. Een
oogenblik doet hij alsof hij den brief verscheuren wil. Terwijl hij daarmee nog talmt, komen
Ermgard en Emilie.)
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EMILIE.

Wees goedsmoeds, lief kind, laat je niet zoo geheel ter neder slaan. Mijn jongen heeft
een goed en edel hart - hij mag vreemd, en wild en onstuimig doen, hij zal toch stellig
tot rede en inzicht komen.
ERMGARD.

O moeder, dat hij goed en edel voelt, dat weet ik wel. Hij doet niets, of hij meent het
rechte te doen, daarvan ben ik overtuigd. Maar hij is zoo akelig vreemd, ik begrijp
hem niet, - soms wild en ruw, soms hartstochtelijk.... en wat hij nu het laatst gedaan
heeft.... al dat geld.... dat is toch niet een daad van een verstandig mensch. Ach
moeder, is dat niet een begin van iets heel ergs?.... O God, moeder.... ik durf 't
nauwelijks uitspreken.... als hij eens.... zijn verstand verloor!....
EMILIE.

Neen! neen! hij was niet dronken.... en hij is niet gek!.... mijn kind is niet
waanzinnig.... neen! neen!.... Wat zegt u, pater?
DR. PEETERS
(kalmeerend, zalvend).

Geduld! lieve vriendinnen.... kalmte en berusting. God zal alles ten goede keeren.
Ik geloof ook dat de jongen zijn gezond verstand nog heeft, al is hij gruwelijk
overspannen, door den invloed van zijn oom.
ERMGARD.

0, hoe verwensch ik dien ellendigen oom. - Heeft u Reinald van morgen.... nog
gezien?.... Ja?.... Hij vroeg mij hier te komen.... Was hij hier niet?
DR. PEETERS.

Hij was hier.... maar is weer weggevlucht.... dit liet hij achter....
(den brief toonend).

ERMGARD.

Een brief?.... voor mij....
(Zij opent den brief en leest. Dan valt zij schreiend op een stoel.)

O moeder! moeder! - O! O! EMILIE.

Wat is 't, kind?.... hij breekt toch niet met je?....
Dr. Peeters.

Dat vermoedde ik....
EMILIE.

O mijn arme dochtertje.... hij kan 't niet meenen.... wat zegt hij?.... Waarom is dat?
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ERMGARD.

Lees zelf.... ik kan 't niet....
EMILIE.

Ach kind.... ik kan 't evenmin, de slag maakt mij even blind.... mag pater 't doen?
Maak u 't ons arme vrouwen duidelijk.
DR. PEETERS
(leest).

‘Mijn liefste.... want dat blijf je eeuwig.... ik ga je, uit liefde, 't allerwreedste
aandoen.... ik ga je verlaten.... Er rust een vloek op de menschenwereld, en de hoogste
toppen van liefde worden door dien bliksem 't eerst getroffen. - Wij hebben van onze
liefde nog enkel zoet genoten, niet waar?.... Nu komt al het wreede en bittere op
éénmaal. De liefde vergeeft het liefhebben aan geen minnaar. Ik ga een hard leven
tegemoet, zelfverloochening en geheele offering misschien, en ik mag je niet vragen
dat alles te deelen. Je zoudt er wel de kracht voor hebben, en ook de wil misschien.
Maar je zoudt het doen om m i j , om m i j n e n t w i l - en niet omdat je het zelf ook
goed en noodzakelijk vond. - En dat mag niet, al zou je 't willen. Je begrijpt
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mij niet, je begrijpt de noodzaak van het offer niet - dan moog je het ook niet deelen,
al wilde je nog zoo graag. Daarom moeten wij scheiden, en moet de teedere band
helaas! verscheurd. Ik ben te laf en te zwak om je het oog in oog te zeggen. Ik bid
je, liefste, maak geen misbruik van mijn zwakte - zoodat ik mijzelf nog meer zou
moeten verachten. Help mij om sterk te zijn. Ik heb het voorbeeld van een goed en
sterk man voor oogen. Ik wil zijn werk voltooien. Het wreede leven dwingt tot
wreedheid. Vergeef me, en gedenk me in liefde. Vaarwel!
REINALD.

Arme, misleide jongen! - arm meisje!
ERMGARD
(oprijzend.)

Moeder! - Hij mag dan misleid zijn.... maar ik wil doen wat hij vraagt. - Hij mag niet
kunnen zeggen, dat ik hem heb willen bewegen tegen zijn geweten te handelen. De
arme jongen doet zijn best sterk te zijn. ik zal ook mijn best doen. - Wilt u mij steunen,
moeder?.... want ik heb steun noodig....
(Zij zinkt neer op het gras, aan Emilie's voeten.)

EMILIE.

Pater, moeten wij vrouwen dit zoo aanzien en laten gebeuren? - Moeten wij lijdelijk
blijven, als mijn arm kind in verblinding zijn eigen geluk vertrapt en het hare?....
DR. PEETERS.

Gij vrouwen kunt weinig doen. - Ermgard's gevoel eerbiedig ik, zij kan, zij mag niet
anders doen.... ze zou zich als jonkvrouw moeten schamen anders te doen. Maar zijn
vader moest ingrijpen.
EMILIE.

O maar mijn God, Pater! waarom doet die dat dan niet? - Wat scheelt Jacob toch,
dat hij zoo laks en bangelijk doet met zijn jongen - met ons kind.... Het schijnt wel
of hij hem ontloopt, of hij bang voor hem is. - En dat Jacob! die zoo streng en hard
weet te zijn. Een man voor wien elk ondergeschikte beeft, - wat scheelt hem, Pater?
DR. PEETERS.

Ik weet het niet, Mevrouw, - ik kan 't u niet zeggen, - het heeft mij al zoo lang
verwonderd.
(Grootvader aan Grootmoeder's arm.)

GROOTVADER.

Ik hoorde schreien, Mathilde, ik hoorde duidelijk schreien. Wie zijn hier? en wat
gebeurt nu weer hier? - Het schijnt wel of er ongeluk over dit huis begint te komen.
Het schijnt of er droeve dagen aanbreken.
GROOTMOEDER.
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Ja man, dat gevoel ik sinds lang. Hier is Emilie en Ermgard, en Pater Peeters. - Ze
zien er zoo verslagen uit, dat het schijnt of er een nieuwe ramp bij gekomen is. - Ik
zou 't haast wenschen.
GROOTVADER.

Wenschen, Mathilde?
GROOTMOEDER.

Ik vind een onheil nooit zoo erg als de spanning, die een onheil vooraf gaat. Er moet
iets gebeuren, dat voelde ik. En dan
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is 't mij: hoe eer, hoe liever. - Hoe is 't kinderen, waarom die droefheid? - Is dit
Reinald's werk, of dat van zijn vader?
DR. PEETERS.

't Is Om Reinald, Mevrouw!
GROOTMOEDER
(iets teleurgesteld.)

Ach!
GROOTVADER.

Is 't alleen om 't gebeurde van gister?
EMILIE
(opstaande, terwijl Ermgard om haar tranen te verbergen zich naar den vijver wendt, en daar droevig
blijft zitten staren). Neen! vader, neen! - Mijn jongen meent een dwaasheid door een wreedheid goed
te moeten maken.

GROOTMOEDER.

Ik begrijp! - Hij verbreekt 't engagement? DR. PEETERS.

Ja, Mevrouw! - Hij meent dat Ermgard hem niet begrijpt.
GROOTVADER.

Hij is een dwaas, Ermgard. - Troost je! hij is je niet waard.
GROOTMOEDER.

Arme, lieve Ermgard! - Maar ik geloof kind, dat je zelf ook wel voelen moet dat je
hem niet begrijpt.
ERMGARD
(zich omwendend.)

Daarom alleen is het niet, grootmoeder, dat hij de verloving breekt. - Hij wil de
wereld ingaan, een leven van ontbering leiden, en dat lot wil hij mij niet laten deelen.
GROOTVADER.

Is dat het vervolg op zijn krankzinnige daad van gisteren? DR. PEETERS
(lichtelijk sarcastisch).

Niet geheel. - Gisteren wilde hij Sint Franciscus navolgen, op z i j n manier. En nu
dat niet tot algemeen genoegen uitviel, nu is zijn plan het wera van zijn oom lukas
voort te zetten. Hij zal dus vermoedelijk werkstakingen gaan organiseeren, of iets
dergelijks.
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GROOTVADER.

Belachelijk! belachelijk! - Ach maar Mathilde! Het is eigenlijk een schande dat wij
de bokkesprongen van zulk een jongen zoo ernstig opnemen. - De jongen is nog
heelemaal een kind, een bedorven kind. - Hij moet een ferm pak ransel hebben en
een paar weken op water en brood zitten. Dat zou er die kuren wel uitkrijgen. - Emilie!
- Schaam je je niet, je door zoo'n kwajongen zoozeer overstuur te laten brengen? Die knaap is eenvoudig slecht opgevoed. - Laat zijne ouders hem eens ferm mores
leeren en alles komt terecht. - Nu geen tranen meer alsjeblieft, geen tranen en geen
sentimentaliteit. Tucht en gestrengheid - dat is hier noodig.
GROOTMOEDER.

Het komt mij vóór, man, dat je dat in de eerste plaats aan zijn vader moest zeggen.
GROOTVADER.

Zeker, Mathilde, daarin heb je gelijk, volkomen gelijk. - Het geldt jou in de eerste
plaats, Jacob!
GROOTMOEDER.

Jacob is hier niet, man!
GROOTVADER.

Niet? - waar is Jacob dan?
DR. PEETERS.

De vader nam de vlucht toen hij zijn zoon zag aankomen.
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GROOTMOEDER.

Ik geloof dat ik hem daar zie.... bij 't huis.
EMILIE
(wenkende).

Jacob! Jacob!!
GROOTVADER.

En waar is Reinald? - Waar is de jongen zelf?
DR. PEETERS.

Die is ginds het veld ingeloopen.
GROOTVADER.

Het schijnt wel alsof ik op mijn zes-en-zeventigste jaar nog het roer in handen zal
moeten nemen van dit ontredderd huisgezin. - Een jongen van twintig jaar, die vrijheid
krijgt om als een krankzinnige, ten aanschouwe van onze gasten, zijn vaders geld
weg te smijten. - Moeder en verloofde, die zitten te weeklagen, omdat diezelfde rekel
zijn gegeven woord breekt en dreigt weg te zullen loopen, - een vader, die in plaats
van zijn gezag te handhaven en de orde te herstellen, wegkruipt en zijn oproerig kind
ontloopt - een biechtvader en huisvriend, die... vergeef het een oud man pater, als ik
onbewimpeld spreek.... een biechtvader en een priester, die niet in staat schijnt den
verpestenden invloed van een goddeloos familie-lid, dat lang reeds dood en afgesneden
is, tegen te gaan en te bannen. - Het is een droevige tijd, pater, en een achteruitgaand
geslacht.
DR. PEETERS.

Gisteren werd mij verzekerd, Mijnheer van Gelder, dat alles in orde was met Reinald.
Door zijn vader nog wel. Vandaag bekent reinald mij zelf dat hij diep berouw heeft
over zijn daad. Wat kon ik meer doen? - De jongen verwildert omdat hij niet
consequent behandeld wordt.
(Jacob op.)

JACOB.

Werd ik geroepen? - Wie heeft mij noodig?
EMILIE.

O man, wij allen hebben je noodig. Wij hebben je hoog noodig.
GROOTMOEDER.

Je vader sprak van een ontredderd gezin, Jacob, van een schip zonder stuur, waarvan
hijzelf weer het roer in handen moet nemen.
JACOB
(weifelend en vaag.)
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Vader?
DR. PEETERS.

En mij verweet hij dat ik den boozen invloed van een goddeloos en afgesneden en
afgestorven familie-lid niet kon bannen. Maar dat verwijt komt op uw hoofd neer,
mijnheer jacob van gelder.
JACOB.

Waarom? Waarom? - Wat kan ik?.... Is dat enkel om die geschiedenis van gisteren?
Dat is niets.... Dat geldverlies is niet zoo'n ramp. Daar behoef jelui zoo niet om te
schreien.... Trek je dat niet zoo aan, Ermgard. Reinald komt wel tot rede en om dat
geld behoeft niemand te tobben.
EMILIE.

Ermgard heeft beter grond tot schreien. Reinald heeft de verloving verbroken.
JACOB.

Verbroken? - Waarom? Waarom?
GROOTMOEDER.

Je zoon wil de wijde wereld in, Jacob, hij wil in de voetstappen van zijn oom Lukas
treden.
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JACOB
(zich woedend tot zijn moeder keerend.)

Heb je weer iets nieuws bedacht? Was het niet genoeg? - Ik geloof het niet. Maar
als het waar is dan ben ik niet de schuldige, maar zij die hem heimelijk steunt, die
hem sterkt in 't verzet tegen ouders en godsdienst.
GROOTMOEDER
(met verachtelijke verbazing.)

O! - ho! dat ontbreekt nog.
GROOTVADER.

Er is geen reden tegen je moeder- uit te varen. Wij zijn hier als je gasten. Op den
huisvader rust de verantwoordelijkheid.
GROOTMOEDER.

En als die wat zwaar begint te wegen, dan zoekt men andere schouders om den last
op over te laden, niet waar?
DR. PEETERS.

Laten wij elkander niet zoo bitter toespreken. Mijnheer Jacob van Gelder, wij zien
allen op u als de man met de krachtige hand, de man die de dingen in 't rechte spoor
terug kan leiden!
JACOB
(vaag).

Met de krachtige hand!.... het rechte spoor!.... natuurlijk.... ik zal er voor zorgen.
EMILIE.

Man, wat scheelt je toch? - Ben je niet wel?.... Help ons toch in godsnaam! zie dat
arme kind! Reinald maakt haar en zichzelf ongelukkig.
GROOTVADER.

Jacob! wees niet laks, niet zwak. Ik bezweer je als je je zoon liefhebt, pak hem dan
krachtig aan. Moet ik een oud, blind man, je dat nog leeren?
GROOTMOEDER.

Misschien heeft Jacob zelf in dat slechte boekje gelezen. Zou u het hem ook niet
afvorderen, pater?
JACOB
(heftig tot zijn moeder).
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Alweer?.... Wees voorzichtig, moeder! - Wat verlangt men eigenlijk van me? dat ik
den jongen krachtig zal aanpakken? Maar natuurlijk zal ik dat doen! - Wie zegt van
niet? waar is hij? - Ik zal....
EMILIE.

Hij is weggeloopen.... of wil wegloopen....
JACOB.

Dat gaat zoo gauw niet. - Hij is nog niet zijn eigen baas. - Ik zal hem laten zoeken
en naar huis brengen. - Waarachtig! - denk niet dat ik mijn gezag niet wil handhaven.
Is hij nog in 't park? of den weg op?
DR. PEETERS.

Hij ging het bosch in.
JACOB.

Goed!.... ik zal 't volk uitsturen om hem te zoeken. - Ik zal hem thuis laten brengen
en des noods dwingen.... des noods opsluiten.... Emilie! zeg dat de bel geluid wordt....
laten wij allen naar huis gaan.... Ik beloof je, Ermgard, dat komt alles terecht. schrei
niet kind. - Gaat nu allen naar huis. Ik zal hem in bijzijn van allen de les lezen. Dat
gaat zóó maar niet. - Ik ben er óók nog.
ERMGARD.

U zult toch wel bedenken, dat ik op afgedwongen liefde niet gesteld ben.
EMILIE.

Maar zijn liefde was oprecht, kind, hij houdt van je, hij houdt van je 1
(Emilie en Ermgard gaan heen.)

Groot Nederland. Jaargang 8

327

GROOTMOEDER.

Emilie, wil jij met vader mee naar binnen gaan. - Ik wou nog even met Dr. Peeters
spreken.
EMILIE.

Goed, Moeder!
(Emilie, Grootvader, Ermgard af.)

JACOB
(argwanend).

Wat heeft u met Dr. Peeters te bespreken? Mag ik daar niet bijzijn?
(voor zich)

ze is tot alles in staat.
GROOTMOEDER.

En welke dingen, Jacob, meende je dat ik eerder met Dr. Peeters zou bespreken in
je afwezigheid, dan in je tegenwoordigheid?
JACOB.

Ik weet niet.... ik weet niet....
GROOTMOEDER.

Ik wilde alleen vragen, wat Reinald aan Dr. Peeters had gezegd over het navolgen
van zijn oom Lukas, maar ik kan dat ook wel uitstellen.
DR. PEETERS.

Ik weet alleen, Mevrouw! dat zijn eerbied en bewondering voor dien oom niet
verminderd is.
GROOTMOEDER
(met een glimlach).

Dat dacht ik.
JACOB.

Zie je 't nu, pater? - Zij verheugt er zich in.
DR. PEETERS.

Kom! kom!.... Wat beteekent die bittere toon tusschen moeder en zoon? - Wat is dat
een vreemde verhouding.
GROOTMOEDER
(zich met een vreeselijken blik op Jacob afwendend).

Groot Nederland. Jaargang 8

Ja een zeer vreemde verhouding! Misschien wil hij u die vreemde verhouding
uitleggen, Pater.
(Zij wil verder 't park ingaan).

JACOB.

Waar gaat u heen?
GROOTMOEDER.

Ik? - Waarom?
JACOB.

Gaat u Reinald te gemoet?
GROOTMOEDER.

Misschien.
(Af.)

JACOB.

Ik zeide 't al, Pater. Ze gaat hem zoeken. Zij is zijn booze geest. Ze gaat hem in zijn
kwaad versterken.
DR. PEETERS.

Maar, Mijnheer van Gelder, voelt u wat u daar zegt? - Uw moeder, de
eerbiedwaardigste vrouw, die er leeft, iemand die vereerd, ja aangebeden wordt, door
elk die haar kent....
JACOB.

Die haar kent!.... die haar kent!.... wie k e n t haar? Ik dacht haar te kennen, maar....
DR. PEETERS.

En uw vader dan?.... die kent haar toch beter en langer dan u of ik....
JACOB.

Ze heeft ook mijn vader bedrogen. Ze heeft het bestaan van die aanteekeningen voor
hem verborgen gehouden, misbruik gemaakt van zijne blindheid, ze heeft dat boek
voor ermgard klaargelegd.... ze heeft.... nog veel meer....
DR. PEETERS.

Maar, man! durf je Zóó je moeder betichten.... dat zou.... dat zou duivelsch zijn....
JACOB.

Het is ook duivelsch.... vrouwen zijn duivelsch, als ze liefhebben en haten. Ze haat
mij.... omdat ze Lukas heeft liefgehad.
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DR. PEETERS.

Maar zou zij dat aan je kind wreken?.... Zou ze dat onschuldige meisje, daarom
ongelukkig maken?.... Neen! neen! neen!
JACOB.

't Is toch zoo! - 't is toch zoo! Let maar op.... Zie maar!.... daar komen ze al.... Wat
heb ik u gezegd?....
(Reinald en zijn grootmoeder arm in arm. Jacob en Dr. Peeters trekken zich een weinig terug.)

REINALD.

O liefste, liefste grootmoeder! - Wat is het zalig een mensch aan te raken die je
begrijpt. Wil je gelooven, lieve, lieve grootje.... dat ik het nu heerlijker vind aan jouw
arm te gaan, dan aan die van mijn mooie, jonge, vurig geliefde bruid? - Waarom?....
Omdat begrip meer is dan liefde.
GROOTMOEDER.

Zoo is het niet, mijn jongen, - zoo zeg je 't niet goed. - Je kunt evengoed zeggen, dat
liefde meer is dan begrip, want de schranderste mensch kan zonder liefde niet
begrijpen.
REINALD.

Maar hoe komt het dan, dat de teedere betuigingen van Ermgard mij niet zoo weldadig
aandoen als jou rustige, eenvoudige woorden van begrijpen en diep verstaan.
Misschien doe ik het lieve meisje onrecht, maar nu lijkt het me of jij toch eigenlijk
meer van mij houdt, dan zij.
(Jacob geeft teekenen van groote spanning, en fluistert half voor zich, half tot Dr. Peeters.)

JACOB.

Ze staat voor niets.... Ze staat voor niets....
GROOTMOEDER.

Kijk! Ik geloof dit, lieve Reinald: - Emgard heeft vurig lief, wat ze van je kent....
maar ze ziet maar een klein deel van je.... een kleiner deel dan ik zie.... En ik heb
meer vermogen tot liefhebben, omdat ik zooveel meer ervaring en gevoel heb. Liefde
en begrip zijn broer en zuster, die samen over een berg stijgen. - Geen van beiden
komt er alleen, telkens moet de een door den ander geholpen.... als ze elkander
loslaten of van elkander afdwalen, komen ze er nooit, geen van beiden. - Houden ze
elkaar vast, dan is geen berg te steil, en geen weg te ruw.
REINALD.

Mag ik je vast blijven houden, grootje! als ik de wereld in ga? - Dan alleen voel ik
veilig. - Wijze vrouwen, als jij, moest de wereld in eere en heilig houden. - Die dragen
de toekomst van ons verdoold geslacht. Dat zijn de profetessen en sibyllen.... die
leeren wat geen verstand, geen kennis, geen geleerdheid alleen ons leeren kan. Dat
zijn de rechte geestelijke moeders der menschheid.
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GROOTMOEDER
(glimlachend.)

Nu maak je het al te mooi met mijn arm persoontje. Ik ben blij, als je mij je vertrouwen
wilt blijven geven. - Maar beloof me plechtig. ... het blijft onder ons, niet waar?
REINALD.

Ja Grootmoeder, ja!.... Dat beloof ik je plechtig!
(Zij gaan voorbij.)
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JACOB
(radeloos te voorschijn komend.)

Ze heeft het gezegd!.... ze heeft het gezegd! Ik wist het wel.... ze heeft het gezegd....
O de valsche, laaghartige vrouw!
DR. PEETERS.

Bedaar, mijn vriend! - bedaar! wat meen je? Wat zou ze gezegd hebben?
JACOB
(hem scherp aanziend.)

Wat? - Weet je dat niet?.... heeft ze jou dat ook niet doen vermoeden?.... O, ik weet
zeker, ze heeft het jou ook gezegd.... is het niet? Pater? Erken het maar.... erken het
liever....
DR. PEETERS.

Mijn vriend, spreek liever zelf uit wat je op 't hart hebt. - Of wil je 't bewaren voor
de biechtstoel?
JACOB.

Ja!.... Ja!.... dat 's beter.... tot van avond!
Gordijn.

Vijfde Bedrijf.
Een groote hal of vestibule in het heeren-huis. Rococo-stijl. Een sierlijke tafel, rieten
stoelen, perzische kleeden, palmen en bloeiende planten. Aan de muren hertsgeweien
en jacht-gerei. Links en rechts deuren die tot vertrekken toegang geven. Op den
achtergrond een glazen deur naar buiten.
Grootvader en grootmoeder zitten elk in een rieten stoel. Uit een der vertrekken klinkt pianospel
zacht (Schubert). De beiden luisteren aandachtig jot het spel ophoudt. Grootmoeder met een
haakwerk.

GROOTVADER.

Het komt mij vóór Mathilde, dat Emilie een goede keus deed met dit stuk. Op dit
oogenblik is schubert mij welkom. In de pijnlijke en onrustige spanning, waarin we
allen min of meer verkeeren, doet zijn weemoedige innigheid weldadig aan. 't Is of
we herinnerd worden aan iets diepers in ons dat we allen gemeen hebben en dat van
meer belang is dan onze zorgen.
GROOTMOEDER.

Emilie speelde het goed....

Groot Nederland. Jaargang 8

GROOTVADER.

Emilie is beter gaan spelen. Ik bemerk altijd hoe karakterontwikkeling invloed heeft
op het spel. Dat is voor mij zelfs van meer beteekenis dan vinger-techniek. - Ik zou
gewenscht hebben, dat je het piano-spelen had voortgezet, ook al werden de vingers
wat stijf.
GROOTMOEDER.

Geloof je dan, dat mijn karakter zich nog ontwikkeld heeft, sinds ik 't spel er aan
gaf?
GROOTVADER.

Je bent veranderd, Mathilde, in de laatste twintig jaar, - enorm veranderd, zonder
twijfel.
GROOTMOEDER.

Sints Lukas' dood, meen je.
GROOTVADER
(iets ontevreden).

Noem dien niet als tijdmerk.
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GROOTMOEDER.

Maar die vormt het tijdmerk, of we 't noemen of niet.
GROOTVADER.

Zóó!.... meen je dàt?
(eene pauze.)

Voor mij, Mathilde, is er een ander tijdmerk dat daar niet ver van af ligt. - Dat is het
oogenblik dat de zichtbare wereld voor goed van mij werd afgesloten. - Somtijds
schijnt het mij alsof na dien tijd alles raadselachtig en onverklaarbaar voor me is
geworden. - Sints ik de menschen nog maar alleen hooren en voelen kan, zijn ze ook
geheel voor mij veranderd. Jij bent de oude mathilde niet meer, en jacob de oude
jacob niet,.... en Reinald is een mensch, die ik nooit recht begrepen heb, omdat ik
hem nooit gezien heb.
GROOTMOEDER.

Toch is je begrip niet verzwakt, vader, dat weet je zoo goed als ik.
GROOTVADER.

Dat is het ook niet. Integendeel, ik meen soms dat het in algemeenheden scherper is,
al verzwakt het in détails. - Maar zou de wereld zich dan zóó veranderen, dat die
zich aan mijn bevatting onttrekt? - Ik meende vroeger dat ons huwelijk een
ideaal-huwelijk was.... een volkomen gemeenschap van twee menschen. maar 't
schijnt mij nu alsof dat zelfbedrog is geweest. wij zijn niet meer één, Mathilde, dat
voel ik nu onweersprekelijk.
GROOTMOEDER.

Zoo is het ook, vader.
GROOTVADER.

Wat heeft die dan verstoord?
(Pauze.)

en hoe kan het zijn, dat jij, mijn vrouw, onzen kleinzoon Reinald begrijpt en ik niet?
Terwijl zijn vader hem niet aandurft en geen invloed op hem heeft, terwijl mijn gezag
niets bij hem uitwerkt.... gelukt het jou hem te overreden en weer in huis te krijgen,
ja misschien tot inzicht te brengen.
GROOTMOEDER.

Denk dat niet, vader. Hij is met mij thuis gekomen, en heeft mij beloofd niets te doen
zonder jou en Jacob er over te spreken. Maar voor méér sta ik niet in.
GROOTVADER.

Goed! - maar toch blijft die invloed van jou mij raadselachtig. - En nog raadselachtiger
de zwakke houding van een zoo sterk en karakter-vast man als Jacob. - Ik tast in 't
duister, Mathilde, ik tast in 't duister, in den vollen zin van het woord, lichamelijk
en geestelijk.
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EMILIE
(binnenkomend.)

Zal ik nog meer spelen, vader?
GROOTVADER.

Neen! dank-je Emilie, - je hebt het goed gedaan. Kom eens bij me.
(tast naar haar hand en vat die.)

Kun jij mij licht geven? Weet jij wat de wereld zoo veranderd heeft?
EMILIE.

Wat meen je vader? - waarin zou i k licht kunnen geven?
GROOTVADER.

Maar jij voelt het toch ook, jij mòet het voelen, zoo goed als ik, - dat alles niet meer
is als vroeger. - En jij kunt zien, Emilie! jij kunt de menschen zien. - Wat zie je aan
mijn vrouw hier, wat zie je aan mijn zoon, je man, wat zie je aan je eigen kind? -
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Zeg het me, Emilie, er moet iets aan hen te zien zijn, wat alles duidelijk voor mij zou
maken. dat geloof ik vast.
(emilie kijkt zwigend en angstig grootmoeder aan.)

Nu? - waarom antwoord je niet? - O jelui weten wat ik bedoel! - jelui weten méér!
- Ik dacht wel, ik word bedrogen, ik word door allen bedrogen.... Dat is niet mooi.
EMILIE.

Waarachtig! vader, ik bedrieg u niet. - Ik zag moeder aan om te vragen, wat u bedoelen
kon. Maar zij noch ik bedriegen u.
GROOTMOEDER.

Spreek voor je zelve, kind!
GROOTVADER.

Spreek voor je zelve! - Moeder heeft me helaas! bedrogen. - Maar jij, sta je daar
geheel buiten? Geef me licht, kind. - Geef mij een klein beetje licht.
EMILIE.

Ik sta geheel buiten wat moeder deed. Ik weet daar niets van. - En ik kan u geen licht
geven. - Oogen alleen zijn niet voldoende om te zien. - Ik zie.... ik zie de menschen
- ik zie moeder, - ik zie jacob, ik zie Reinald.... maar ach! vader het is mij alles even
duister als u.
(Zij knielt biij hem en bergt het gezicht in zin handen.)

GROOTVADER.

Goed, mijn kind, nu merk ik dat je eerlijk spreekt. - Nu merk ik dat je iets begrijpt
van wat ik bedoel. - Nu versta je me toch. Maar al is er iets méér noodig om te zien
dan een paar oogen.... Oogen helpen toch. Geef nog wat licht. Wat zeggen je oogen?
EMILIE.

Wat mijn oogen zeggen?.... wat ze zeggen, vader?.... ze zeggen....
(heesch en gespannen)

‘Lukas! Lukas! Lukas!.
GROOTVADER
(kreunend, smartelijk).

Oh!
GROOTMOEDER.

Wanneer zeggen ze dat, Emilie?
EMILIE
(het gezicht verbergend).
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Het duidelijkst.... als ze gesloten zijn....
GROOTVADER.

Ach god! ach. God! dan ben ik blij, dat de mijnen zwijgen.
Jacob
(binnenkomend, rondziend).

Waar is.... waar is.... Ermgard?
Emilie
(opstaand).

Boven op haar slaapkamer. Ze maakt zich klaar. Ze vertrekt van avond.
JACOB.

En Reinald?
GROOTMOEDER
(op een deur wijzend).

Reinald is daar in zijn kamer. Hij kwam met mij thuis.
JACOB.

En wil hij....? Wat zijn z'n plannen?
GROOTMOEDER.

Hij beloofde mij dat hij niets zou doen, eer hij rustig met je gesproken had.
JACOB
(eenigszins verheugd).

Met m i j ? - Dus je hebt hem niet tegen mij opgezet, moeder?
GROOTMOEDER.

Dat is mijne gewoonte niet.
EMILIE.

Hoe kun je toch zoo iets onderstellen, Jacob? Reinald was vol
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zachtheid en redelijkheid, toen hij thuis kwam. Hij vroeg mij vergiffenis en wil het
ook aan jou doen. Moeder heeft een wonder aan hem gedaan. Hoe kun je haar zoo
verdenken?
JACOB.

Wil hij 't dan ook met ermgard weer goed maken?
EMILIE.

dat zei hij niet.
GROOTVADER.

Dat zal wel afhangen van 't gesprek met zijn vader.
DR. PEETERS.
(door de glazen deur binnenkomend.)

Verontschuldig me.... ik wenschte nog even iets aan den beer des huizes te vragen.
JACOB.

Tot uw dienst, Pater.
(Zij gaan naar den voorgrond.)

DR. PEETERS.

Zou het u wellicht even goed morgen ochtend schikken, als heden avond? - Ik vrees
dat mijn tijd wat beperkt is.
JACOB.

O beste docter, we zullen het dan maar laten rusten. - Ik zal er maar van afzien. - Het
is ook eigenlijk niet noodig. - Beschouw dat verzoek als niet gedaan.
DR. PEETERS.
(schouderophalend.)

Nu weer niet?.... Enfin, zooals je wilt.
JACOB.

En die uitdrukkingen van mij over iets dat mijn moeder gezegd zou hebben - je weet
wel.... nu! acht die ook als niet uitgesproken. - Spreek er niet over. - Ik maakte mij
weer geheel onnoodig ongerust.
DR. PEETERS.

Ik zal er niet over spreken. Maar wat ik gehoord heb, heb ik gehoord.
JACOB.

Ik heb mijn moeder ten onrechte verdacht. Ze heeft reinald hier in huis gebracht en
hem zacht en redelijk gestemd. Hij zal mij vergiffenis vragen.
DR. PEETERS.
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Komaan! Komaan! dat klinkt beter, dat klinkt beter....
(De deur van Reinald's kamer gaat open en hij verschijnt in de hal in jachtcostuum, met een
jachtgeweer aan den schouder.)

JACOB.

't Is zooals ik al zei - wij menschen kwellen onszelf meest onnoodig door zorg voor
onheilen, die niet komen, of geen onheilen blijken te zijn.
(Ziet om.)

Hé Reinald!
(Reinald wacht een oogenblik en ziet de aanwezigen rond.)

JACOB.

Wat ga je doen?.... Jagen?
REINALD.

Ja, vader!.... als je 't goed vind.
JACOB.

Wat zou ik er tegen hebben? Als je daar nu plezier in hebt.
REINALD
(op zin vader toegaand).

Ik heb behoefte aan beweging en vrije lucht. ik wou mijn dwaasheid wreken op de
onschuldige konijntjes. Maar mijn eerste plicht is u vergeving te vragen voor mijn
vreemd en oneerbiedig gedrag.
JACOB.

Mooi! - goed! goed! Weet je wat? begin eerst met je grootvader vergeving te vragen.
die heb je nog wel het ergst bedroefd en gekrenkt. Als d i e je vergeeft, welnu! dan
zal het aan moeder en mij niet moeilijk vallen.
REINALD
(naar zin grootvader gaand).

Vergeef je mij, Grootvader?
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GROOTVADER
(na wat pijnlijk peinzen).

Ja, zie eens, jongen! het is nu geen kunst voor me om: ‘ja!’ te zeggen. Ik bedoel ook
niet, dat ik onverzoenlijk verbitterd ben - maar wat beteekent eigenlijk je berouw? leg mij dat eens uit.
REINALD.

Ik voel diep dat ik dwaas en slecht gedaan heb. - Het gaat niet aan om in onzen tijd
precies de handelingen te willen volgen van groote helden en heiligen van zeven
honderd of twee duizend jaar geleden. Daarin geef ik u allen volkomen geljjk.
GROOTVADER.

Goed!.... maar nu zijn we er nog niet. Je erkent je fout. Maar hoe wil je die
goedmaken? door konijnen schieten?
REINALD
(wat geprikkeld).

Ik geef u toe, dat u 't recht heeft nog niet aan mijn ernst te gelooven. Ik zal nog moeten
bewijzen dat ik geen kwajongen ben en mijn daden geen malle grillen zijn. - Ik ging
uit om mijn gedachten wat tot rust te brengen. Maar mijn voornemen was om zoodra
mogelijk vader verlof te vragen om van huis te gaan en het weggeworpen geld terug
te verdienen.
GROOTVADER.

Voor dat plan kan ik iets gevoelen.... wanneer je ten minste de kracht en bekwaamheid
hebt het uit te voeren. - Maar dan?.... Wat dan? Gesteld je vader gaf je de gelegenheid
dat geld door hard werken terug te verdienen - heb je dan daarmee je fout goed
gemaakt? Meen je waarachtig dat het je vader om dat geld te doen is?
- Dacht je dat alleen om dat geld je ouders en groot-ouders zoo diep bedroefd
waren?
REINALD.

Wat wilt u dan? wat kan ik méér doen?
GROOTVADER.

Maar meen je dan jongen, dat men iets berouwen kan door uiterlijke handelingen,
zonder verandering van gezindheid? Heeft Dr. Peeters je dat geleerd?
DR. PEETERS.

Niet ik, Reinald. - Het waarachtig berouw bestaat alleen in eene diepe, algeheele
omkeer en andere gezindheid.
GROOTVADER.

Is er die, Reinald?
REINALD
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(na eenig zwijgen).

Ik dacht dat men hier verzoening wenschte. Ter wille van grootmoeder heb ik mijn
best gedaan. Ik heb gezocht naar woorden, die verzoening konden beteekenen en
toch geen leugens waren. Maar als je zoo diep graaft, grootvader, dan weet ik wèl
dat je altijd den strijdbijl weer opdelft. wie kan onderstellen, dat ik in één nacht
volkomen gelijk van gezindheid met u en vader en dr. peeters zou geworden zijn? Hoe? - Waardoor? - wat kan mij overtuigd hebben?
DR. PEETERS.

De genade, mijn jongen.
REINALD.

Hoe ziet die er uit, Pater? - Licht of donker?
DR. PEETERS.

Als je dat eerbiedig bedoelt, dan antwoord ik zeker: licht - en niet donker.
REINALD
(plechtig en nadrukkelijk.)

Nu dan heb ik de genade gezien....
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in den vorm van.... Het geschreven schrift van mijn Oom Lukas,.... als kantteekeningen
bij het leven van Frans van Assizi.
GROOTVADER
(luid en smartelijk).

Ziedaar! - Ziedaar! - Wat is dat voor berouw?!! - Dat is immers alles leugen. - Laten
wij toch in naam des almachtigen het kwaad niet willen wegmoffelen. Laten we geen
schijnverzoeningen voorwenden, waar strijd m o e t zijn.
REINALD
(krachtig).

Juist! - grootvader! - zoo denk ik er ook over.
EMILIE.

Maar Reinald!.... zooeven was je zoo zacht en redelijk. - Is er dan geen middenweg
te vinden? - Moet het dan hard tegen hard?
REINALD.

Is het mijn schuld, Moeder? - Grootvader wil me binnenste buiten keeren, dan valt
de harde waarheid er uit.
JACOB.

Neen, het is jouw schuld niet. - Ik weet wel wie de dingen tot het uiterste drijft. op
die wijze is alle vrede onmogelijk, want geen twee menschen denken geheel gelijk.
EMILIE.

En wil je ons dan verlaten? Wil je met ermgard breken?
REINALD.

Ja, dat is mijn wensch.... als men mij vrij laat mijn plicht te doen. Ik ben nog
minderjarig. Wat ik doen zal, hangt van vader af. Ik zal mij onderwerpen....
(het hoofd buigend)

zoolang hij recht heeft op gehoorzaamheid.
JACOB.

Mijn beste jongen, denk, je bent mijn eenigste zoon, ons eenigst kind, mijn trots en
mijn liefde. - Ik weet wel, dat ik je kan dwingen, maar ik wou zoo graag dat je
volgzaam was uit liefde, uit vertrouwen, uit verstandelijk inzicht.
REINALD.

Waarom niet? - Dat is ook zeker de aangenaamste wijze van volgen. Beter achter
een lantaren, dan aan een ketting. - Maar dan moet ik ook iets vinden dat mij doet
volgen. dan moet ik zien, voelen, begrijpen.... Maar wat vind ik bij u dat mij
vertrouwen geeft om uit eigen beweging te volgen? Een weelderig, gemakkelijk
leven zonder de minste navraag naar de wijze, waarop het gehandhaafd wordt, of de
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ongerechtigheden, waarop het berust. - Een levensschoonheid, die ons onmisbaar
wordt, zonder 't minste gewetensbezwaar over de levensleelijkheden van anderen,
die er voor noodig zijn, - een bestaan botweg in strijd met de allereerste en
allerduidelijkste voorschriften van hen, die de hoogste voorgangers en leeraren
worden genoemd - een religie vol tegenstrijdigheden, altijd netjes besnoeid, verknipt
en pasklaar gemaakt naar de behoeften van 't oogenblik, altijd zóó uitgelegd dat wij
makkelijk en prettig kunnen voortleven zooals we dat gewoon zijn - een groot moeras
van leelijkheid, verstomping, verdierlijking en onrecht rondom, dat weggemoffeld
wordt onder drogredenen over berusting, - en dat aldoor wordt bedekt en nog
stinkender gemaakt door schoonschijnende verderfelijke filantropie, door aalmoezen
en valsche barmhartigheid, waardoor de bedelaar gaat denken, dat bedelen een eervol
vak is, en
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loon zonder werken rechtmatig, terwijl de filantroop gaat denken, dat hij een braaf
en nuttig mensch is, al steelt hij met de rechter, wat hij met de linker uitdeelt....
GROOTVADER.

En wat stel je daar tegenover? - Wat is dan de weg, dien je gewezen wordt door de
genade van je oom Lukas?
JACOB.

Geld Wegsmijten?
REINALD.

Neen! - Dat is wat Jezus en Franciscus leert: geeft uw goed den armen! - Ik deed het
dom en plomp. Ik erken dat. Maar ik hou vol dat het altijd moediger, vromer en
consequenter is dan uw tegenovergestelde leer, die zegt: ‘Ontneem hun goed den
armen’. - Oom Lukas heeft ook zijn geld weggegeven, zegt hij, zonder beleid, zonder
kritiek. En dat juist berouwde hem. En dat wou hij verbeteren, als hem 't leven was
gegund. En in dat spoor wou ik hem volgen, dáár alleen zie ik licht
GROOTVADER.

En hoe? - hoe dan? Wat je zegt is vaag, nevelig. Geef me eenig begrip van wat je
wilt.
REINALD.

Heeft u dan nooit gelet op de woorden van uw zoon?
GROOTVADER
(dof).

De woorden van d i e n man.... neen!
REINALD.

U moogt ze vaag noemen, omdat ze geen bizonderheden aangeven. - Maar dan noem
ik de woorden van Jezus ook vaag.
DR. PEETERS.

Ho! Ho!
REINALD.

Jezus gaf ook het algemeene als wegwijzer, de bizonderheden moest men maar leeren.
‘Hebt uw naasten lief!’ is dat nauwkeurig? of vaag? - Er zijn zooveel wijzen van
liefhebben. - Sommigen hebben hun naasten lief door hem te exploiteeren en hard
voor zich te laten werken. werken is immers gezond? En als hij dan afgebeuld is en
uitgemergeld, dan kunnen ze hun liefde nog eens toonen door aalmoezen, gort en
wollen dekens.
JACOB.

Zul je dan je goed weggeven? - of behouden? beide gelijk gaat niet.
REINALD.
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Dit leerde mij oom Lukas, dat het eenige wèldoen is recht doen. Wie den leeglooper
geld geeft, haat hem, zei oom lukas. wie zijn naaste liefheeft, geeft hem na verdienste,
niet meer, niet minder.
GROOTVADER.

En wie zal dat uitmaken?
REINALD.

Dat weet ik niet, maar ik kan er naar zoeken. De rechtvaardigheid moet verwerkelijkt
worden. geen armoede en geen aalmoezen, maar recht in overvloed, en overvloed
in recht, dat is 't zoeken. En als 't al uitgemaakt was, hoe dat moest gaan, dan
behoefden we niet te zoeken. Maar zeker zal 't niet uitgemaakt worden, zoolang we
niet zoeken. heilanden, die ons vóórpreken over aalmoezen en armoede, die hebben
we genoeg gehad, en ze hebben de wereld niets verder geholpen. Neen! de wacht is
op een heiland, die ons leert rechtvaardig te zijn in overvloed.
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DR. PEETERS
(smadelijk.)

En meen je in Oom Lukas zulk een Heiland gevonden te hebben? Wel! Wel!
REINALD.

En waarom niet? Die arme goede man is helaas te vroeg gestorven. Hij heeft zijn
heerlijke taak niet mogen voltooien. Mag ik hem daarom niet liefhebben en
hoogachten?
DR. PEETERS.

Liefhebben! Hoogachten! - zoo'n man!
REINALD
(steeds warmer.)

En waarom niet? Wat is het dan, dat u allen dien edelen man doet miskennen en
doodzwijgen? Waarom verbiedt mij mijn grootvader zijn naam te noemen? - waarom
wordt er alleen over hem gefluisterd als over een geschandvlekte der familie, een
eerlooze, eer, boosdoener? - waarom?
(Hij wendt zich beurtelings tot elk der aanwezigen.)

grootmoeder, geef jij mij uitleg - wat beteekent die smaad? - waarvan beschuldigt
men dien man, - behalve van anders te denken als anderen?
GROOTMOEDER.

Vraag mij niet, jongen! mijn lippen zijn verzegeld.
(Terwijl hij de anderen vraagt, gaat grootmoeder achter grootvaders stoel staan en blijft, door
Reinald ongezien, onafgebroken met felle, vreeselijke blikken naar Jacob staren.)

REINALD.

Wie dan durft hem beschuldigen moeder? - Pater?.... Grootvader? spreek jij dan zelf.
GROOTVADER.

Dat is de taak van je vader.
REINALD.

Vader, - spreek dan, wat heeft mijn oom misdaan?
JACOB
(in zichtbaare beklemming en worsteling met zich zelf, terwijl hij telkens naar zijn moeder ziet).

Hij was een godloochenaar, Reinald, een afvallige.
REINALD
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(Schouderophalend.)

Is dat al? - zoo zul je mij óók noemen, al ben ik dat alleen uit oprechte liefde tot god,
net als oom Lukas.
JACOB
(heftiger.)

Hij was een socialist - hij ruide het volk tegen ons op.
REINALD.

Ook dat begrijp ik.... Is dat alles?
JACOB
(heftiger.)

Neen! - hij was een komediant, een huichelaar....
REINALD.

A! daar zeg je 't woord! - waarom? - Bewijs dat!!
JACOB.

Hij bewees het zelf - door zijn dood. - Hij werd niet belemmerd zijn werk te
voltooien.... hij....
(hier heft grootmoeder de hand dreigend teaen Jacob op)

- wierp het werk zelf laf hartig neer. - Zijn eind was het wanhoopseind van alle
verdoolden en goddeloozen. Hij.... doodde zichzelf!
REINALD
(stamelend).

Wat?.... dat kan niet.... arme, arme man!
GROOTVADER.

Beklaag den zelfmoordenaar niet. - Het is een laaghartig man, die zijn post verlaat.
REINALD
(in diepe ontroering en luid).

Kon hij 't niet volhouden? - was het h e m te machtig? O god, o god.... is de strijd
zoo zwaar?....
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(zich omwendend)

Grootmoeder?
(Grootmoeder heeft nu het gezicht verborgen.)

REINALD
(met moeite snikken bedwingend).

Is het waarachtig waar, vader?.... Is hij zelfmoordenaar geworden.... arme man, arme
man! - O mijn god!
JACOB.

Zoo is het mijn jongen. Dat is het eind van zulke afdwaling meestal.
DR. PEETERS.

Waar men zich niet langer verantwoordelijk voelt tegenover den almachtige, daar
meent men al gauw het leven in eigen hand te mogen nemen, als de beklemming
toeneemt en de moeilijkheden ernstig worden. Het is een bewijs van de diepe
onechtheid en valschheid der beleden beginselen.
REINALD
(naar zijn kamer terug gaand.)

O God.... was 't hem zóó zwaar? - O arme, arme man!
(Hij gaat in zin kamer en sluit de deur op slot. Na een stilte zegt de Pater.)

DR. PEETERS.

Het heeft stellig indruk gemaakt.
JACOB.

Waar is Ermgard? - Zouen we Ermgard niet even roepen?
EMILIE.

Waarom? Ermgard is boven.
JACOB.

Zou het nu niet goed zijn, als hij met haar sprak?...
EMILIE.

Waarom? Ik begrijp niet.... Maar ik wil haar wel evenlaten roepen.
(zij schelt, een lakei komt.)

Anton! wil je even bij de freule kloppen en zeggen dat we haar wachten.
(De lakei buigt en gaat.)
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GROOTVADER.

Er moet nu iets gespeeld worden. - Dit gesprek heeft mij aangegrepen. - Ik heb
behoefte aan edele muziek.
GROOTMOEDER
(heengaand.)

Goed, ik zal beproeven of ik nog spelen kan, voor 'n keer.
EMILIE
(verbaasd.)

Jij, Moeder?....
(Grootmoeder gaat in het aangrenzend vertrek en speelt het presto uit de Mondschein-sonate.
Onderwil komt Ermgard beneden en neemt zwijgend plaats bij de luisterenden. Plotseling
klinkt een schot. Men schrikt even op, de muziek zwot.)

GROOTVADER.

Was dat niet een schot?
JACOB
(dichtst bij reinald's deur, gemaakt luchtig).

Ja, Reinald heeft zeker zijn geweer even gelost. Dat is niets bizonders.
EMILIE.

Maar man, ga eens kijken.... Misschien is 't bij ongeluk.
JACOB
(als voren).

Welneen, - waarom? - hij heeft uit het venster op een kraai geschoten, denk ik.
GROOTMOEDER
(binnenkomend).

Was dat niet een schot?
JACOB.

Reinald ontlaadde zijn geweer.
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ERMGARD
(angstig).

Toe vader, ga even kijken - misschien was 't een ongeluk.
JACOB
(voor Reinald's deur).

Neen! neen! neen! - Kom! - maak je geen zorgen, 't is niets! - natuurlijk niets!
EMILIE
(dringend).

Maar vraag 't dan toch even.... klop toch even....
JACOB
(steeds nerveuzer).

Neen!.... Neen!.... 't Hoeft niet....
Emilie.

Mijn God Jacob! roep even.... Reinald!
JACOB
(in doodelijke ontzetting).

Niet doen.... niet doen.... als het eens.... als het eens.... s t i l bleef!!!
(Ze zwijgen een oogenblik.)

Grootvader.

Jacob, ga bij hem binnen.... of klop aan....
Jacob.

En als het dan eens stil b l e e f !!!!
GROOTVADER
(streng).

Ga binnen!!!!
(Jacob tracht de deur open te doen.)

JACOB.

De deur is op slot.
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GROOTVADER.

Roep hem!....
JACOB
(met gewone stem, terwijl allen ademloos luisteren).

Reinald - doe eens open!.... Wat was dat schot?.... Heb je op een vogel geschoten?
(Doodsche stilte.)

JACOB
(luider, dringender).

Reinald, - we zijn bang dat het geweer bij ongeluk afging. - Antwoord of doe de deur
open. ...
(doodsche stilte).

JACOB
(luid en radeloos).

Reinald!! - antwoord dan! - Om Godswil! ik ben het! -je vader!....
(hij bonst op de deur).

Reinald! - ik beveel het je.... antwoord! .... je vader beveelt het.... je vader smeekt
het!,.... ik kniel voor de deur, Reinald! - ik kniel!!.... O God jongen.... antwoordt....
antwoord!.... Reinald!....
(schreeuwt met alle kracht)

R e i n a l d !!!!!
(Het blijft doodstil. Dan staat Jacob op, vat zijn hoofd in beide handen, en schreeuwt als een
bezetene:)

Moord!! - Moord!.... ik heb mijn kind vermoord!.... ik heb mijn kind vermoord!!....
mijn broer en mijn kind!.... mijn broer en mijn kind!!!
(Het gordijn gaat dicht, terwijl hij neervalt. Daarna opent zich het gordijn weer. Men ziet de
deur van Reinald's kamer open, daaruit komen ernstig en zwijgend Dr. Peeters, de dokter, de
burgemeester en een veldwachter met het geweer, zij gaan ter zijde en laten Emilie en Ermgard
in de kamer gaan, bedwongen snikkend. Aan de tafel zit Grootvader geheel voorovergebogen,
naast hem staat grootmoeder, de hand op zijn voorhoofd. Jacob, doodsbleek, staat midden in
de vestibule, de armen gekruist.)

DE BURGEMEESTER.

Mijnheer van Gelder, - ik begrijp dat u mij als hoofd der politie heeft laten roepen
om den aard van 't overlijden te constateeren.
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Jacob knikt. Men hoort Ermgard's stem schreiende: ‘O mijn liefste! mijn liefste!’
DE BURGEMEESTER.

Hier de dokter is 't met mij eens, dat er over de doodsoorzaak geen twijfel kan zijn.
Het is een zeer treurig geval. Uw zoon heeft blijkbaar het geweer....
(Jacob wenkt afwerend.)

Ik begrijp, mijnheer van Gelder.... ik zal u de bizonderheden sparen. Het is voldoende
dat wij de doodsoorzaak weten. Het kan voor de wereld, bij uwe familie, voor een
ongeluk door gaan. - Kan ik nog iets voor u doen?
JACOB
(langzaam, met moeite).

Ja.... U hoeft de doodsoorzaak niet te verbergen. - 't Is het einde van mijn geslacht.
Maar ik heb u nog voor iets anders noodig, Burgemeester!
(Tot Dr. Peeters.)

Wilt u even mijn vrouw roepen?
(Dr. Peeters wenkt in de kamer, Emilie komt, allen wachten zwijgend, men hoort alleen 't
schreien van Ermgard in Reinalds kamer.)

JACOB.

Ik heb u een mededeeling te doen, Burgemeester, die u aangaat.... als hoofd der
politie. En die mededeeling wil ik doen in bijzijn mijner ouders, mijn vrouw en mijn
biechtvader. - Twee mededeelingen, in nauw verband met elkaar. - Vooreerst ben ik
de oorzaak - hoewel de onwillekeurige oorzaak van den dood van mijn kind. Maar
dat is voor u, als hoofd der politie, van minder belang. - Maar ten tweede verzoek ik
u, mij te arresteeren, als de moordenaar van mijn voor twintig jaren gestorven broeder
Lukas van Gelder.
EMILIE.

Jacob!
GROOTVADER
(het hoofd opheffend, vaag en zwak).

Wat zegt hij, Mathilde?
GROOTMOEDER.

Stil vader!....
JACOB
(luider lot grootvader).
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Ik laat mij arresteeren, vader, omdat ik Lukas vermoord heb.
GROOTVADER
(verward).

Jij, Lukas vermoord?.... Jij?.... Lukas?
JACOB.

Ja, vader, dat deed ik, omdat ik in hem een gevaarlijk vijand zag, van de Kerk, van
de Maatschappij, van mijn aanstaande vrouw. Want ik wist, dat hij Emilie liefhad
en zij hem. En hij was priester, en renegaat, en helper in de groote staking. - Ik vond
hem op zijn kamer, ziek in armoe. - En ik gaf hem cyankali te drinken, toen hij hoestte
- en ik meende, ik meende, dat hij mijn bedoeling begreep, en zich niet verzette,
maar het goed vond. - Daarom durfde ik zijn dood aan zelfmoord toeschrijven - en
ik rekende op absolutie. Ik wist dat die in dit geval verkrijgbaar was. - Dit was, wat
ik u te vragen had, Pater!
DR. PEETERS.

Ik begrijp, ik vermoedde reeds.... maar denk niet, dat ik u ooit absolutie in uitzicht
zou gesteld hebben.
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JACOB
(glimlachend.)

Wees niet bezorgd, pater! Ik vraag niet meer om absolutie. Ten minste niet van
menschen. Ik vraag ook niet om vergeving. - Hoor je Emilie! als het je te veel kost,
ik vraag niet om vergeving. Hoor je, vader, ik heb je misleid en ik wil mijn volle
straf. - Moeder wist alles, vader. Hoor je 't goed? Moeder w i s t a l l e s .
GROOTVADER.

Is dat het geweest?.... Was het dat, Mathilde? Dan moet je mij vergeven.
JACOB.

Een moeder heb ik niet meer. - Die heb ik lang verloren.... en terecht. - Ik heb haar
verdacht, dat ze dit alles wilde uitlokken, - maar daarin heb ik mij, geloof ik, toch
vergist.
GROOTMOEDER.

Ja, Jacob, dáárin heb je je vergist. Ik zag het aankomen, en ik heb het willen ontkomen,
willen afweren. Maar er was geen ontwijken aan. Ik moest.... zoo goed als jij.... Toen
Reinald in zijn kamer ging, wist ik wat hij voorhad. En ik poogde hem te redden,
door mijn pianospel. Want daarom vroeg hij mij dikwijls of dat hem troost zou
brengen. Maar het heeft juist anders gewerkt - hij heeft mijn roep verkeerd verstaan.
JACOB.

Vergeef mij dan ten minste die schuld der verdenking. Het groote kan een mensch
mij niet vergeven. - Ik meende dat ik zoo handelen moest, maar ik geloof nu wel,
dat ik mij bedrogen heb. Het waarom van alles zal ik wel later begrijpen!
(Een stilte.)

JACOB.

Kom, Mijnheer de Burgemeester, laten wij nu maar gaan.
BURGEMEESTER.

Mijnheer van Gelder, u brengt mij ineen zeer moeilijk parket. Ik weet waarlijk niet
of ik alleen op zulk een plotselinge bekentenis iemand in hechtenis nemen mag.
JACOB.

Maar man, wees toch niet zoo angstvallig. Begrijp toch dat ik in dit huis niet kan
blijven, geen oogenblik... Neem mij mee, dat is 't eenige, wat me een weinig rust
geeft.
BURGEMEESTER.

't Is goed, Mijnheer van Gelder, ik kan u in voorloopige bewaring nemen.
JACOB
(zijn handen uitstekend).
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Heeft u handboeien?
BURGEMEESTER.

Neen, meneer, - dat is ook overbodig.
JACOB.

Goed.... is er een rijtuig?
BURGEMEESTER.

Ja, er is een rijtuig.
JACOB.

Vaarwel! allen.... Pater, Emilie, Vader.... Vaarwel....
(aarzelend)

moeder!
GROOTMOEDER.

Vaarwel!.... mijn zoon!!!
JACOB.

Het waarom van alles, dat zullen we later weten.
GROOTVADER
(handen opgeheven).

Het waarom zullen wij later weten!
Gordijn.
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Dramatische kunst.
P.H. van Moerkerken Jr., Twee drama's. Amsterdam, S.L. van Looy.
De dichter van Modron en De Doodendans zond opnieuw twee drama's in 't licht:
De dood van Keizer Otto III en Christus op de Alpen.
De heer Van Moerkerken - eenige jaren geleden heb ik er hier op gewezen1) - is
evenmin tevreden met de hedendaagsche dramatiek als met de vertooningen. Hij zou
het drama ontworsteld wenschen aan de realistische schildering van moderne zeden,
vooral ook van socialistische bedoelingen. Hij is tegen kunst in het genre Heijermans,
dat het meeste bij val vond. Waarschijnlijk verheugt hij zich over de kentering, ineen
paar van diens laatste werken waar te nemen.
Wanneer een kunstenaar in een aesthetische redeneering op duidelijke wijze afen voorkeur doet kennen, is het te verwachten dat hij, zelf iets scheppend, in eigen
werk zijn ideaal van kunst zal trachten te naderen. En zoo is het ook bij dezen
schrijver.
De middeleeuwen trekken nog altijd hem evenzeer aan, als zij het de romantici
der vorige eeuw deden. Daar vindt zijn geest het ongewone, daar viert zijn fantazie
haar lust tot het scheppen van schoonheidsverbeeldingen. Oude sagen hebben groote
bekoring voor hem, en met een woord van Goethe duidt hij zijn standpunt aan
tegenover hen die de historische feiten en personen willen handhaven bóven de
verdichting der tijdgenooten wier fantazie er een ‘verheerlijkenden droom’ om schiep.
In het kader van de dramatiek des heeren Van Moerkerken past vanzelf niet het
proza. De gebonden stijl, den dialoog uit de realiteit van 't gewone praten opheffend,
is onmisbaar voor wie die realiteit niet wenscht. Het zijn dan ook twee drama's in
verzen, welke ons hier geboden worden.
Het eerste tracht in een voorspel in drie bedrijven - door den schrijver weer
‘Handelingen’ genoemd - ‘de vroeg-vergane droomen te verbeelden van den jongen
Keizer Otto III - in januari 1002 nabij Rome gestorven, 22 jaren oud’. De schrijver
wil dit doen ‘in een drama dat niet on-

1) Groot-Nederland 1906 I blz. 242 en vlgg.
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kenbare historische feiten poogt na te bootsen, maar het leven als een kort saamvattend
beeld ons voor oogen wil doen gaan’....
Ik heb dit laatste aangehaald omdat ik het van belang acht voor een karakteristiek
van dezen schrijver. De heer Van Moerkerken is in hooge mate sympathiek door zijn
streven. Wie zou niet gaarne een nieuwe dramatische kunst zien geboren worden,
waarin dichters van groote gaven in onze eigen taal en in verheven stijl de
aandoeningen en ontroeringen deden doorleven, die de werken van een Shakspere
in ons wekken....?
Maar juist om dit door dramatische kunst te bereiken, moet een dichter toegerust
zijn met een zeldzaam expressief en suggestief vermogen. Met andere woorden, hij
dient door kristal-klare taal ons de schoonheidsbeelden van allerlei hartstochten en
botsingen zoo duidelijk te doen zien, dat wij het menschelijke ook in de transformatie
volkomen erkennen, en mocht die klaarheid ontbreken, ons het geheimzinnige van
het onkènbare in leven en mensch beide te doen voelen door een wondervolle en niet
te omschrijven suggestie.
Doch voor beide uitwerkingen moet hèm duidelijk zijn wat hij wil b e d o e l i n g e n zijn nutteloos, als het d o e l niet meer te onderkennen is.
Welnu - het pregnante dàt voor zich zelf zeker weet wat het brengen zal tot volle
zuivere uitdrukking, dat ontbreekt. En dat gebrek is het hoofdgebrek van deze beide
scheppingen.
Let men op het aangehaalde zinsdeel: ‘en een drama dat niet o n k e n b a r e f e i t e n
poogt n a t e b o o t s e n , maar het leven als een k o r t s a a m v a t t e n d b e e l d
ons voor oogen wil d o e n g a a n ....’
Is, wie zijn bedoelen zoo gebrekkig in woorden brengt, welde kunstenaars wiens
voornaamste gave plastisch uitbeelden moet zijn?
Umsonst bist du von edler Glut entbrannt,
Wenn du du nicht sonnenklar dein Ziel erkannt.

Uhland voelde het. Ook door ervaring?
Ik wil hiermee volstrekt niet zeggen dat het den heer van Moerkerken ontbroken
heeft aan een vast plan. Een schema van elk zijner drama's zal wel bestaan: mogelijk
een gansch scenario. Maar.... heeft hij zich thans1) geheel rekenschap gegeven van
de eischen waaraan zijn werk voldoen moest?
Ik twijfel.
Hadde Verlaine voor het drama een poetiekje geschreven als voor het vers - stellig
zou er ook na enkele hoofdeischen gauw iets gevolgd zijn van tout le reste, die geen
drama is.... zij ze ook literatuur.
't Is literair werk.
Werk van iemand met veel poëtisch gevoel, met wijsgeerig-aesthetische

1) In 1906 toonde ik aan wat aan Een Doodendans ontbrak om het een organisch geheel te doen
zijn.
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neigingen; werk voornaam van opvatting meestentijds, schoon van uitvoering niet
zelden wat de taal betreft. Doch waaraan ontbreekt het meest-noodige: leven, adem,
bloed, hartstocht.
Het tendentieuse, dat de criticus Van Moerkerken aan Heijermans' drama's misprijst,
is verwerpelijk, maar het intentioneele dat we vooral in De dood van Otto III voelen,
niet minder.
Niet de ziel van de personen als mènsch hooren we daarin het meest, maar de
bezieling die de schrijver zijn ficties meegeeft is meermalen aan het woord. De
‘hoogere realiteit’ waarvan de voorrede zegt, belichamen ze als bij lastgeving, ze
stáán voor iets. Voor een idee. Ze zijn als symbolen met voorbedachten rade. De
wereldlijke macht, de geestelijke macht, Rome - ze krijgen hun personificatie. En 't
voelen van dat intentioneele macht de personen grootendeels tot abstracties, voor
wier leed, hartstocht en strijd ons meegevoel moeilijk te wekken is.
Christus op de Alpen behandelt een epizode uit den strijd tegen de Waldenzen,
Christus verschijnt daarbij telkens aan vervolgden en vervolgers. Ongetwijfeld is
hierin meer leven, en het lijkt me meer dramatisch gevoeld dan des dichters vorig
werk.
Hugo en Magdalena hebben als kinderen in de Fransche Alpen elkaar liefgehad.
't Meisje is, aangetrokken door de praal der wereld, uit de hut van haar moeder
gevlucht en de minnares geworden van den Aartsbisschop van Embrun. Hugo ging
in de Dominicaner-orde, werd inquisiteur. Na een poos verlangt Magdalena terug
naar de bergen. Kwansuis stelt zij zich aan 't hoofd van krijgsvolk dat in last heeft
ketters te verdrijven en hun goed te verbranden. Zoodoende komt ze bij de hut, waarin
ze haar moeder terugvindt. Maar ook Hugo komt daar, door den Aartsbisschop
gezonden. Zoo zien ze elkaar terug. Zij kiest partij voor de bergbewoners die hij
verderven wil. Hij laat haar gevangen nemen en zij sterft te Embrun op den
brandstapel. Laat ik ter kenschetsing een brok citeeren Hugo's alleenspraak bijna aan
't einde van 't laatste bedrijf.
Daar zijn de bergen onzer schoone jeugd,
Waar de eerste pracht des levens ons verscheen,
Waar wij geen vreugde of smart ons droomen konden,
Die in twee harten niet gelijk'lijk sloeg.
Daar leefde in schuld'loos hart het paradijs,
Voor zij verdoolde in gouden logen-praal,
Voor ik verblindde in Rome's wereldmacht,
De klare kern des menschen niet meer ziende.
En ach, wat is mijn levenswerk? Daarginds
In duist'ren afgrond, onder sneeuw en puin,
Liggen de dooden, die mijn stem verried!
Zij allen,.... vrouwen, grijsaards, kind'ren.... door
Mijn blindheid uit hun levensvreugd gerukt:
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Vruchten en bloesems dezer schoone gaarde
Van liefde en vroom geloof, vertrapt, verworpen
In 't schrik'lijkst graf.... door mij, door mijne stem!
O, 'k vrees het lijden van die duizende' oogen
Op de Oordeelsdag te zien! Wee mijne ziel!
Vloek(t) mij dan, moeders, vaders, zwakke weezen,
Vloek(t) den verrader, vloek(t) dit wreede hart
Dat u verjoeg van de' altijd warmen haard,
Uit wieg en sponde,.... dat uw schaam'le hut
Van de aard verdelgde.... O God, op mijne ziel
Wegen de zonden van tien-duizenden!
Ik was 't, die moordde en brandde en folterde,
Ik, die de maagden in de wouden schond,
De zuigelingen smoorde aan moeders borst!
En waartoe, God? Was dit ter hoogere eer
Van Rome's kerk, der wereld Paracleet!
Neen, neen, het kan niet zijn! Enz.

Bij aandachtig lezen van deze verzen voelen we duidelijk wáár het bij dezen dichter
hapert. De verzen zijn niet op de hoogte van den toestand. Natuurlijk - het eischt
heel wat -: het groote berouw in woorden te brengen van iemand die niet alleen zijn
heele leven als één mislukking ziet, maar zich ook den moordenaar weet van
duizenden onschuldigen. Maar wie niet aan dien hoogen eisch voldoet - faalt.
Deze verzen zijn te zwak. Let eens op dat ‘droomera’ van die ‘vreugde of smart’
en dat ‘gelijk'lijk’ slaan van twee harten. Ook op de volgende verzen waar de
werkwoorden ‘verblindde’ en ‘verdoolde’ goed onderling van plaats konden wisselen.
Doch afgescheiden van die bedenkingen tegen details, hoe mat, in opsomming hier
en daar banaal (‘vrouwen, grijsaards, kindren’ - ‘moeders, vaders, z w a k k e weezen’!)
klinkt het geheel...
En zoo is het telkens. Waar de situatie de uitdrukking eischt van het meer dan
gewone voelen bemerken wij bij den dichter een tekort. Het beste lukt hem het
verhalende en het bespiegelende. Doch ook juist daaruit blijkt weer dat hij niet in de
eerste plaats aangewezen is voor dramaschrijver.
‘In groote dingen is het ook genoeg gewild te hebben’ - dat troostwoord voor veel
falen geldt bij de kunst niet. Zij eischt, vooral in het gróóte: kunnen.
Lag het aan den wil, de heer Van Moerkerken hadde ons oorspronkelijk repertoire
met iets ongerneens verrijkt.
Nu moeten we - met sympathie voor zijn streven - nog naar den dichter blijven
uitzien, die zijn ideaal verwezenlijkt.
***
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C.H.A. Blanche Koelensmid, Godenschemering. Drama in 8 tafereelen.
Haarlem, H.D. Tjeenk Willink.
Dit is een ‘geautoriseerde bewerking van Marcellus Emants' gedichten
Godenschemering en Loki.’
Enkele jaren geleden heeft Emants zelf op verzoek van den heer Albert Vogel
Godenschemering omgewerkt tot een dramatisch gedicht, getiteld Loki. In zijn
inleiding schreef hij dienaangaande:1)
‘Menende, dat ik voor zulk een bewerking grote brokstukken uit het werk
onveranderd zou kunnen overnemen, beloofde ik aanzijn 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.’
Bij mijn bespreking van Loki2) heb ik destijds dit als punt van uitgang genomen,
omdat een dergelijke uitspraak van den dichter zelven van het grootste belang is, als
men het verschil tusschen twee soorten van literaire kunst - epiek en dramatiek vergelijkenderwijs wil aantoonen. Immers niemand zal den theoretizeerenden
beoordeelaars van doctrinarisme kunnen beschuldigen, wanneer de kunstenaar zelf
metterdaad heeft betoond en daarna betuigd hoe het essentieele verschil hem tot
geheele omwerking verplichtte.
En nu is een ander gekomen, die Emants' werk nog verder heeft voortgezet. C.H.A.
Blanche Koelensmid, niet tevreden met het ‘dramaties gedicht’ Loki, wilde - en de
auteur gaf daar verlof toe - Godenschemering èn Loki samen gebruiken voor een
drama.
In acht tafereelen voltrekt zich nu de handeling: Loki's straf, terwijl van verre de
schemering der goden, de ondergang dier machtigen als een onafwendbaar noodlot
nadert.
Dat het drama uit een epos is voortgekomen - dat de eerste conceptie dus niet
dramatisch was, blijft hier en daar merkbaar. Er komen nog groote brokken verhaal
in. Nu zal men mij wellicht tegenwerpen: in de stukken van Vondel en groote
buitenlanders van vorige eeuwen wordt ook veel verhaald. Maar die vergelijking
gaat niet op. Bij hen was dat verhalen een noodzakelijk gevolg van hun kunstleer,
van hun streng zich hechten aan de eenheid van plaats. Daardoor mòest alles wat
buiten die plaats voorviel, op het tooneel verteld worden.

1) Het gedicht werd geplaatst in Groot-Nederland 1906 I blz. 129 en vlgg. en later afzonderlijk
uitgegeven.
2) Jaargang 1907 I blz. 235 en vlgg.
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Maar dit drama is geheel vrij in zijn beweging. Elke tafereel is een ander tooneel.
En toch blijkt dit niet voldoende. Een tocht als van Hermoder naar Hela's rijk (blz.
42-44) is geheel en al episch en moet derhalve nog als verhaal tot ons komen. Zoo
is het ook met Odien's relaas van wat hij bij de Nornu gezien heeft.
Toch is het epische wel tot een minimnm beperkt en bij een mogelijke vertooning
van dit stuk zal het niet schaden. Ik heb er alleen maar op gewezen, omdat bij een
oorspronkelijk d r a m a t i s c h e conceptie der stof vanzelf het epische element
vermeden ware.
Dat Emants als epicus met gaven voor het drama het den toekomstigen
dramatizeerder nu en dan gemakkelijk gemaakt had, heb ik vroeger reeds aangetoond.
Heeft hij later in Loki al den tekst van Godenschemering moeten wijzigen voor
dramatische voordracht, thans is er opnieuw veel veranderd, ter verlevendiging.
Men vergelijke het visioen van Odien in Loki en in deze bewerking. Hoe
karakteristiek is bijv. (ik moet me beperken) deze wijziging:
....Aan 't hoofd van alle godenhaters
Trok Loki op tot d' allerlaatsten kamp.
Al de onzen zag ik sneven....

Zoo in Loki. In het drama lezen we:
Nu trok aan 't hoofd
Van alle godenhaters Loki op.
Weer beefde 't aardrijk, Bifrost scheurde en brak,
De laatste strijd van 't Asenheir begon. Al de onzen zag ik sneven....

Hoeveel levendiger is dit geworden.
Dat de schrijver deze omwerking tot drama geautorizeerd heeft ontheft den
beoordeelaar grootendeels van zijn taak. Hij toch was in de eerste plaats tot het
oordeel geroepen en bevoegd om te beslissen of aan zijn bedoelingen recht is geschied.
De lezing ervan heeft mij zeer voldaan.
De waarde en de beteekenis van dit zeer bizondere werk voor ons t o o n e e l ,
zouden pas uit een welverzorgde vertooning kunnen blijken. Ontspannings-kunst is
het voorzeker niet.
W.G.v.N.
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Literatuur
Jeanne Reyneke van Stuwe, Vrije kracht. Amsterdam, L.J. Veen.
Jeanne Reyneke van Stuwe doet zich in dezen roman ‘Uit het leven van Odilia
Berghem, medisch studente’, opnieuw kennen als een schrijfster, die volkomen haar
vak verstaat.
De tijden liggen nog niet zoo héél ver achter ons, dat een dergelijke uitdrukking,
van een auteur gebezigd, zeker niet anders zou zijn opgevat dan als spot. Het schrijven
een ‘vak’!!
Nu, ik bedoel het allerminst spottend; ik bedoel niet dan een lof voor en een
qualificatie van de werkwijze der schrijfster. Ik bedoel: zij heeft in haar kunst-arbeid
een bezigheid gezien, waarvoor zij heeft begrepen, dat studie, moeite-geven noodig
is om 't er ver in te brengen - zij het ook, dat een bijzondere geestelijke gesteldheid
aanwezig moet zijn in wie zich op dit arbeidsveld bewegen. Een vak; maar een vak
van voorname soort; een kunst-vak!
Aan Carel Adama van Scheltema komt de eer toe, de begrippen literatuur en arbeid
- arbeid met inspanning van0 alle gevoels- en intellectueele gaven van 't individu deze twee begrippen, die 25 jaar lang wel antipoden schenen, als samenhoorigheden
te hebben gekenschetst.
O, 't was niets nieuws! Geel wist het al, en, wat onzen eigen tijd betreft: wie wist
het beter dan Zola - de door de 80-ers zoo bewonderde (!).
Zola. Ik heb telkens aan hem gedacht, wanneer ik zag, hoe Jeanne Reyneke van
Stuwe, om dezen roman te kunnen schrijven, zich moet hebben ingewerkt in het
college- en ziekenhuis-leven, in den omgangstoon, in de feesten, ja, in de kroegjolen
zelfs - en in de katterigheden, van medische studenten. Veel moet zij door eigen
milieu-studie, veel ongetwijfeld ook door hooren-zeggen hebben geleerd, enfin, hoe
zij eraan komt, is ten slotte van minder belang, maar ze weet het, neen ze ként het,
zóc, dat zij ons weet te verplaatsen in, en als vanzelf gemeenzaam te maken met wat
én haar én ons vrij-ongemeenzaam was. Dit dan herinnerde mij aan de groote
technische voorstudies, die Zola zich voor menigen zijner romans niet heeft bespaard,
en waardoor hij ons evenzeer
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meer gemakkelijk als meer geïnteresseerd doet bewegen door het gewone, maar toch
niet zoozeer in al zijn belangwekkendheid gekende leven om ons.
En is dit dóór-dringende in de heele maatschappij, dat met kracht het weten als
hulpmiddel tot de kunst gebruiken, is dat niet een duidelijk bewijs, hoe sterk de liefde
dier auteurs is voor hunne visie, die zij onverzwakt in zich bezwaren, al arbeidend,
onvermoeid en onverveeld,aan de krachtigste uitbeelding ervan? Ik verzeker u, dat
de visies der zwakkelingen in de kunst de spanning om zooveel kennis, om zooveel
slechts-moeitevol-te-verkrijgen inzicht niet volhouden! Ze bersten, en wat zij
aanstalten maakten als inhoud op te nemen, ligt daar weer in de stelsellooze
onbelangrijke stapels, waarin zich de wereld vertoont aan den
niet-naar-saamvatting-verlangenden kleinen geest.
Ik bewonder dan in Jeanne Reyneke van Stuwe's roman: de beheersching van haar
onderwerp. Odilia Berghem is een ijverig studente, die leeft voor haar vak (althans
in het eerste der twee deelen waaruit dit werk bestaat). Zij is vervuld van
belangstelling, voortdurend, voor haar medische studie. Alle medische quaesties
interesseeren haar, één ziekte echter meer dan alle andere: de tuberculose. Ze heeft
de veel bij onervaren medici voorkomende eigenaardigheid: telkens bij een ‘geval’
aanwijzingen te ontdekken van die kwaal, die haar in zoo buitengewone mate belang
inboezemt.... Goed. Dat déél ik u nu, verslaggeversgewijs mee - maar Jeanne Reyneke
van Stuwe maakt het u, als kunstenares, vóélbaar. - Veel dialoog gevende, en, altijd
belangwekkende, overdenkingen en waarnemingen van Odilia, brengt zij u in 't
milieu, weet zij uw aandacht te leiden naar wat de aandacht heeft van haar heldin.
Op academische ziekenzalen komt ge. Ge gevoelt de sfeer ervan om u. Ge wordt
er de verschillende elementen gewaar, in hun door reglement, èn door de natuurlijke
orde der dingen geschapen verhouding. De professor: even uit zijn werkkamer komend
om de patient aan te wijzen, die straks de collegezaal moet worden binnengereden;
zijn assistent, Dr. van Arckel, de assistent die de zieken bezoekt, begeleid o.a. door
Odilia Berghem, de serieuse studente, en Harris van der Wielen, den
hyperluchthartigen student, wiens ‘flair’ zijn weinige studie compenseert - de hoofden gewone zusters, van wie de eerste Harris nog wel eens tot de orde moet roepen,
als hij met zijn grappen en door zijn groote belangstelling voor de verhalen der
praatgrage vrouwelijke patiënten, dezen wat te druk laat worden.
Ziehier dan één der tooneelen - maar we beleven er zooveel meer; en niet van
studentenwerk en studentenvreugd alleen. Met het eerste deel .zijn die uit; daar waren
ze trouwens ook al afgewisseld met momenten
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van huiselijkheid: Odilia thuis met haar tante Charlotte, die als een moeder voor haar
zorgt, en met Charlotte's zwakzinnigen zoon Carel, die zoo op het gezelschap van
‘Dila’ gesteld is.... zoo, dat, om een van de aardigste bijzonderheden te noemen, hij
later, als zij dokters-praktijk heeft, de adressen van 't gangleitje afveegt, omdat ‘Dila’
dan niet uit hoeft! Ook Odilia's omgang met haar vriendin Emilie geeft ons belangrijke
momentjes. Het tweede deel begint met het arts-examen, de afsluiting van Odilia's
studententijd - en mensch in de grootere maatschappij geworden, wordt zij tevens
grooter, vollediger mensch; de liefde, die zij in haar opgaan-in-de-studie beschouwde
als iets waar zij buiten kon, voelen we - hoe fijn weet de schrijfster het ons te
suggereeren - in haar ontwaken.... de liefde voor den geestessterken Dr. Frank van
Arckel; die haar, als zij aanvankelijk slechts zijn vriendschap wil - (maar die wil en
kan zij dan ook niet missen) - beter begrijpt dan zij zichzelve.... Die de moedige
kracht heeft te wachten.... tot zij, door hevig schokkende gebeurtenissen aan de
absolute juistheid van haar inzicht is gaan twijfelen; tot haar
trots-van-onafhankelijkheid gebroken is, en uit die breuke de bloem van haar langzaam
ontkiemde liefde-en-steun-vragende vrouwelijkheid is opgebloeid.
De Odilia-figuur is mooi geteekend. In deze vrouwelijke student van voornamen
huize is het sterk onafhankelijkheidsgevoel vrij van alle grove eer- en
concurrentie-zucht; vrij van alle onbeschaafde reclame-voorfeministerigheid.
Integendeel, het doet ons, bekoord, glimlachen; want de schrijfster heeft het ons
voelbaar gemaakt, ja,.... eigenlijk als een moderne vorm van zichzelf bewarende
maagdelijkheid. Er is iets naïefs, ontroerend door het aardig, schijnbaar zelfbewuste,
zelfbedrog, iets bekoorlijks in die toewijding aan de ‘studie’ die alleen geestelijke,
geen lichamelijke liefde eischt. En we begrijpen Franck van Arckel, dat hij dit in
zijn liefste eerbiedigend, wacht. Immers: heel sterk onafhankelijke meisjes, worden
heel liefdevol aanhankelijke vrouwen.... mits, mijn waarde feministjes, die meisjes
waarachtig onafhankelijk zijn, onafhankelijk van, anderer opinie, en.... niet beheerscht
ook door den tyran der Eerzucht.
Odilia is echter, zeker, ik geef het u toe, wel een beetje onaangenaam geleerd - ze
is altijd-door erg vervuld van 't belangrijke van haarstudent-, medica-zijn. Tante
Charlotte moet heel wat medischheden aanhooren.... Goed! Maar zeg mij, wanneer
het een oogenblik u hindert, u Odilia onsympathiek maakt? Neen, zoek maar niet ‘nooit’ moet het antwoord zijn. Dat is juist het levensware van deze zoo knáp gegeven
figuur: dat ze leeft met haar deugden en gebreken en dat ge ze aldoor - met, ondanks
en om die gebreken lief-hebt. Het is zoo'n oprecht-eerlijkeen eenvoudige, zoo'n
goede, nobele jonge-vrouw, zoo bereid immers ook om over eigen fouten beschaamd
te lachen en zich met een hartelijk-
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heidje en een beetje zelf-bespotting te excuseeren.... En wat heeft ze een kinderlijk
plezier in ‘uitgaan’, als ze dat een enkele maal geniet. Ze is heerlijk opgegroeid, en
we herkennen met sympathie dat aardige, genoeglijke, zenuwsterke buitenkind, dat
we in den grooten tuin van ‘Huize ter Aar’ een twintig jaar geleden zagen
rondploeteren.
Welk een mooie heldin is deze diep-ernstige, eenvoudige, in schoonheid het leven
mis-vattende Odilia! En zoover als haar levenssterke ernst, haar schoon-vrouwelijke
toewijding staat boven het professioneel feminisme dat uit zooveel andere
‘interessante’ romans over pedanteske of behaagzieke ‘new women’ tot ons komt,
zoover staat dit boek ook als kunstwerk boven bijvoorbeeld ‘Hilda van Suylenburg’
en ‘Een Meisje-Studentje’. Hier is kracht samen met lenige vlotheid, hier is spanning,
zonder sensatie. De wijze waarop de schrijfster ons met Odilia mee onzeker laat
omtrent den uitslag van haar artsexamen; waarop zij ons met háár het aanzoek van
Franck van Arkel doet tegemoet zien als iets, waarvan we den gang en den afloop
afwachten: wèl met een besluit in 't hoofd, maar daarbíj toch het gevoel, dat dit besluit
van zeer gecompliceerde waarde voor ons is, en niet een bevredigend eind van de
quaestie.... dat, en véél meer is van een literaire voortreflijkheid die inderdaad de
oude roman-belangstelling in den lezer in nerveus-modernen vorm doet herleven.
De psychologie is uitmuntend, niet alleen in de hoofdpersoon - hoe springlevend
bijvoorbeeld is de studentikooze Harris van der Wielen.... ja.... méér nog dan
bijvoorbeeld Frank van Arckel! De neiging der schrijfster tot het vlotte, het in-zichzelf
‘àffe’ heeft haar hier ontegenzeggelijk een klein poetsje gespeeld; deed haar een
tweede-plansfiguur, een hoofdfiguur overschaduwen. - Maar schiep ons intusschen
een prachtig type. De tobberige vriendin Emilie is ook weer ongemeen fijn geteekend!
Er zíjn bezwaren die bij de lectuur zich doen gevoelen - natuurlijk! In de eerste
plaats treft het bijzonder onwaarschijnlijke van hetgeen in het begin van 't eerste deel
omtrent Careltje wordt verteld. Careltje heet hij nog steeds, de achterlijke jongen,
maar hij is al vijf-en-twintig jaar. En nu moeten we de allerzonderlingste
verzonnenheid aannemen, dat de moeder, die zoo zielsveel van dit kind houdt, wachten
wil tot Odilia haar studie voleindigd zal hebben, in de hoop dat deze dan genezing
zal kunnen brengen.... in plaats van voor alles de psychische specialiteiten te
raadplegen. - Wel een ondenkbare onderstelling! Welke moeder zou zóó dwaas zijn:
te wachten met wat dadelijk te doen valt, jaren en jaren te wachten.... op de ongewisse
studie-resultaten van iemand van nog geenszins superieur gebleken aanleg voor de
genezing van deze ziekte.
Dit dwaze gegeven nu, vlak aan het begin van 't boek, hindert ongetwijfeld. Echter dient dit alles slechts tot introductie in 't milieu;
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het geldt hier dus niet een fout die één der constructie-elementen van den roman
betreft.
Nog een andere zonderlingheid treffen we in de eerste chapiters aan Odilia's neiging
om afbeeldingen van Jeanne d'Arc te verzamelen. Alle platen die de wanden van
haar kamer versieren, zijn afbeeldingen van deze jonkvrouw vol ‘vrije kracht’.... We
vinden dit wat maniak-exclusief.... maar verder, als we dan later nog een gretige
belangstelling van Odilia bijwonen voor een nieuw gevonden Jeanne-portret.... dan
hebben we zelfs moeite met onzen lach. Gelukkig echter, dat dan onze belangstelling
voor de heldin al zoo hecht is, dat die tegen dit stootje kán!
In het opsommen van mijn bezwaren tegen dit voortreflijke boek valt het mij
lichter volledig te zijn, dan in het aanwijzen van de tallooze bewonderenswaardige
détails. Hier en daar (ik denk aan, onder andere, de voorlaatste bladzijde van 't eerste
deel) wordt de schrijfster, die voor 't verder verloop van 't verhaal noodig heeft, dat
wij Odilia's karakter nu vooral goed begrijpen, wat ‘uitleggerig’. Doch.... naar
volledigheid trachten in de aanwijzing van tekortkomingen - al is men dan gauw
klaar - zou hier een onjuisten indruk doen resulteeren. Mogelijk ben ik hierin reeds
te ver gegaan! Ik weet geen beter middel om het te herstellen, dan u tot slot een van
de mooiste en tevens meest karakteristieke stukken uit het boek zonder verdere
commentaar voor te leggen. Odilia staat, met de andere geëxamineerden en een
menigte belangstellenden op den uitslag van haar arts-examen te wachten; in de gang
van het Universiteitsgebouw (de ‘Zweetkamertjes’ raken uit de mode).
‘Maar een electrische schel trilde scherp en fijn door het algemeen rumoer. Opeens
w0erd het stil. En allen keken in gespannen verwachting naar de deur, waarachter
de pedel was verdwenen.
Daar verscheen hij weer op den drempel van de vergader-zaal:
- Meneer van Drunen! riep hij den naam van een der examinandisemi-artsen af.
Toen de bleeke jongen in de zaal was gegaan, werd een druk-murmelend gepraat
hervat.
- Hij komt er wel....
- Ach kerel, geen quaestie....
- Hij sjeest!
- Vast!
- En we sjeezen, sjeezen, sjeezen allemaal! neuriede Harris, die zijn lippen vooruit
stak, en zijn beenen liet bengelen.
De deur ging weer open, en de bleeke, bedrukte jongen schoof zich verlegen
tusschen de aanwezigen, die allemaal in heftige nieuwsgierigheid naar hem keken.
- Zes maanden.... zei hij flauw.
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- Hij heeft zes maanden gekregen! riep Harris natuurlijk, en Odilia brak uit in een
nerveusen schater: had zij zelf zoo even niet aan een rechtbank en een vonnis gedacht?
Wéér klonk de schel.... wéér ging de pedel een naam vernemen.... wéér schuchterde
een jongeling schoorvoetend in de zaal.... Maar na een oogenblik kwam hij stralend,
springend bijna1), terug, viel in naar hem uitgestrekte armen, en danste juichend,
luidruchtig-wild in het rond.
Wéér ging de schel.... en nóg eens, totdat de vier semi's den uitslag hadden gehoord.
Maar in de pauze, die nu volgde, werd de algemeene stemming van een strakke
gespannenheid; zelfs Harris had iets van zijn absolute kalmte verloren; zijn eene voet
tikte regelmatig tegen den tafelpoot, maar overigens zat hij stil, en staarde naar den
grond. En toen de schel opnieuw, hel-tonig, zijn plots, doordringend-schel geluid
door de ruimte schoot, sprong hij met een zet van de tafel af.
Bij den klank van de schel hadden Odilia's vingers zich in een krampachtigen
greep om de hand van Charlotte geklemd.... maar zij liet die weer los, met een zucht
van verademing, toen een andere naam dan de hare genoemd werd.
- Meneer Waller!
Oogen keken elkander meewarig aan, hoofden werden geschud: men wist het nu
al, omdat hij alléén werd binnen geroepen, dat de arme candidaat niet was geslaagd....
En hij kwam dan ook terug, verslagen, bedroefd, nauwelijks luisterende naar de
troost-woorden van zijn vrienden dat 't toch geen doodwond was.... en vier maanden!
over vier maanden kon hij al weer terug-komen, wat beteekende nu vier maanden!....
Van Arckel stond dicht bij Odilia, hij zocht nog naar een bemoedigend woord,
maar hij kon niets bedenken, wat haar in haar zenuwachtigheid werkelijk zou helpen....
- Nu ik! nu ik! hoorde hij haar, snel adem-halend zeggen, toen weer de schel was
over-gegaan. Maar de onverstoorbare pedel kondigde aan: - Meneer van den Brink
- Mis.... alweer mis.... werd er om haar heen gefluisterd, en Odilia voelde zich zoo
zenuwachtig worden, dat zij een neiging kreeg, weg te loopen, om niets te hooren,
niets meer te weten....
Maar zij bleef staan, met de oogen vastgericht op de deur, met de ooren geopend
voor het geluid van de schel.... in angst, in hartbeklemmenden angst, dat het nu háár
beurt, om alleen binnen te komen zou zijn.... En toen de rinkelende klank kort trilde
door de lucht, drong zij onbewust naar voren.... Het moment, vóór de pedel weer
verscheen, doorwachtte zij in koortsig ongeduld, en met pijnlijke kracht

1) De samenvoeging der twee deelwoorden is niet gelukkig!
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voelde zij al, hoe zij terug-komen zou, als zij niet was geslaagd: vernederd, het hoofd
diep gebogen in schaamte.... haar weg naar den uitgang zoekende, door de
onbescheiden, spiedende menigte heen....1)
Maar hóorde zij góed? .... háár naam.... en Harris' naam ....
- Mejuffrouw Berghem en meneer van der Wielen!
Onwillekeurig keek zij om naar van Arckel, en zag hem aan, met een hellen,
triomfantelijken blik, zóo lichtend van vreugde, dat hij een siddering van
hartstochtelijk geluk stroomend-snel voelde gaan door zich heen. In dit opperst
oogenblik hadden haar oogen de zijne gezocht.... niet die van haar tante, niet die van
Emilie.... naar de zijne, de zijne....
Odilia en Harris stapten naar de zaal; nog even hoorde zij de stem van den pedel,
die den klassieken uitroep weerklinken deed:
- En de heeren!
Aanduidende, dat alle belangstellenden mede naar binnen mochten gaan, om den
ambtseed, die publiek is, aan te hooren; nog even merkte zij achter zich het aantreden
van vele personen, die zich langs de wanden posteerden.... toen vond zij zich opeens
zitten op een stoel voor de groene tafel.... en zag zij al de professoren en doktoren
der commissie met welwillende vriendelijkheid naar haar kijken.’
***

S. La Chapelle - Roobol, ‘In tweestrijd.’ Twee deelen. Amsterdam, Van
Holkema & Warendorf.
Ziehier een heel andere schrijfster. Groot is het verschil tusschen haar oeuvre en dat
van Jeanne Reyneke van Stuwe. Waardoor eigenlijk? Want beiden zijn ze goede
psychologen - al komt in het laatste werk van mevrouw La Chapelle nu juist deze
eigenschap niet op z'n best uit -; beiden voelen ze zich tot liefde-problemen
aangetrokken; zij het dat zich mevrouw Kloos bij voorkeur meer met
innerlijk-individueele finessen, mevrouw La Chapelle ook met de maatschappelijke
omstandigheden van een liefde-geval bezighoudt. Alles wáár, doch.... niet het ‘wat’,
maar het ‘hoe’ is immers het voornaamste inzake literatuur, en in dat ‘hoe’ ligt het
groote verschil tusschen deze beide schrijfsters.
Het ‘hoe’ - niet het ‘wat’.... De tachtigers hebben 't ons - en zichzelf - zoo
nadrukkelijk en zoo vaak voorgehouden, nietwaar? Te nadrukkelijk, dunkt mij, en
te vaak. Zoo erg stevig en zoo erg dikwijls één theorieles herhalen, rukt haar altijd
uit haar verband-met-andere-waarheden; verzwakt het inzicht van de betrekkelijkheid
harer waarde en die betrekkelijke

1) Is dit niet voortreflijk!
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waarde alleen is de absolute. In casu heeft het onharmonisch vooruitschuiven van
deze theoretische leering ook het noodlottig gevolg gehad, dat men met het oog
dáárop gericht, kunst-practijk ging scheppen. 't Doet er niet toe, waarover ik schrijf:
matglas; gompotje; dak, - als 't maar ‘goed’ is. En zoo kwam men te vergeten, dat
het ‘wat’ en het ‘hoe’ toch één zijn in den geest van den kunstenaar. Wal zijn emotie
wekt, is beslissend, hoe hij erover zal schrijven. Anders gezegd: in zijn geaardheid,
die bepaalt wát hem zal ontroeren, ligt tevens, hóé hij die ontroering uiten zal.
Intusschen, zooals ik zeide, wanneer we den arbeid van mevrouw Kloos en van
mevrouw La Chapelle vergelijken, is het verschil in 't ‘hoe’ het eerst-opvallende.
Om te beginnen met het begin, ziehier het eerste hoofdstuk van ‘In Tweestrijd’:
‘In weelde van avondgloed en kleurenpracht lag de tuin. Vroolijk kindergelach
klonk hel in de stilte; in dartelen overmoed stoeide de moeder en haar kleine meisje.
Zij draafden om de perken met ruischend gewaai van fladderende rokken, zoodat de
rozen trilden op hun stengels en de foksia's zacht heen en weer bewogen als de klepels
van kleine klokjes. Ze speelden naloopertje als twee dolle, uitgelaten kinderen, 't
telkens uitkraaiend van pret wanneer ze elkaar konden grijpen, of wel, ze verstopten
zich achter de donkergroene boschjes van de reeds uitgebloeide rhododendrons om
dan, plotseling, te voorschijn te springen met luid gejubel dat elk ander geluid
overstemde.
Reeds driemaal had van de met clematis omrankte warande een stern geklonken.
Ze hadden het niet gehoord.
Toen, terwijl ze even stonden uit te blazen, de jonge vrouw hijgend, de roode
lippen half geopend, 't kind de verwarde haren uit het warme gezichtje strijkend,
klonk het opnieuw ongeduldig:
‘Pauline! Wees jullie dan toch eens even stil.’
Beide keerden zich om.
‘Wat is er?’ vroeg de moeder, 't kleine meisje, dat weer wilde uit-loopen,
tegenhoudend.
‘Weet je niet dat 't al bij achten is? Lucie moet naar bed.’
‘Wel nee, 't kan zoo laat niet zijn, de zon schijnt nog.’
‘Best mogelijk, maar 't is toch tijd.’
De magere, lange gestalte verdween. 't Kind keek teleurgesteld.
‘Toe moeder, nog even.’
‘Nog één keertje dan.’
En weer liepen ze elkaar juichend en jubelend achterna, totdat opnieuw van uit de
warande de waarschuwende stem klonk.
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‘Ja, ja,’ suste de jonge vrouw en tot het kind: ‘Kom, nu is 't uit, ga vader goeie nacht
zeggen.’
De kleine wierp zich onstuimig in moeder's armen. ‘O, 't was zoo prettig.
Morgenavond spelen we weer, he?’
‘Ja zeker.’
‘En overmorgen ook, en dan weer, en altijd, wij samen!’
‘Altijd. Maar heusch, ga nu, vader roept alweer.’
s‘Moet ik mee naar binnen?’
Zij keek even naar 't verhitte kindergezicht en de verwarde haren.
‘Nee, je ziet er zoo slordig uit. Roep maar om de deur. En dan gauw naar boven.
Mina is al op de kinderkamer, ik kom straks nog wel even.’
‘Nacht vader!’ riep kleine Lucie, toen liep zij het huis in, stormde de trap op, twee,
drie treden tegelijk.
Snel ging de moeder door de warande naar de kamer.
‘Daar ben ik al. Je wou zeker je thee?’
Marinus Bosma keek even op van zijn courant, toen, niet onvriendelijk, een beetje
afgemeten:
‘Ja, 't is al over den tijd.’
Tot zoover de schrijfster. In het eerste hoofdstuk lezen we dan verder, hoe Pauline
zin heeft, dien avond, om eens ‘iets geks’, iets uitgelatens te doen. Hoe ze haar
droogstoppeligen man daarom met een feestelijk souper ‘verrast’; maar Marinus, die
nooit zin heeft in iets geks, is niet verrast; is taal als steeds, en een berstende
teleurstelling maakt zich van 't opgewonden, naar mede-joligheid snakkende vrouwtje
meester. Ze heeft er in eens geen zin meer in, valt wild tegen den kalm-verwaanden
en onverstoorbaren Marinus uit; dan....
....‘Zij holde de trap op naar de slaapkamer, rukte zich de bloemen uit het haar en
scheurde de kanten van haar japon, zich den tijd niet gunnend die los te maken. De
heele massa schopte zij in een hoek, toen wierp zij zich, nog half gekleed, op het bed
en barstte in een harts-tochtelijk snikken los.
Met saamgeknepen lippen en een gezicht als een donderwolk, maar bedaard en
zeker in zijn bewegingen, sloot Marinus de kasten in de eetkamer, zette de stoelen
op hun plaats en draaide zorgvuldig het gas uit. Hij keerde naar zijn studeerkamer
terug, ging voor zijn schrijftafel zitten en verdiepte zich opnieuw in zijn arbeid, een
uitgebreide studie over de volken der oudheid.’
Wat heeft de schrijfster met deze inleiding bedoeld? Ons, lezers, door een typisch
huiselijk en onhuiselijk tafreeltje, de karakters en de ver-
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houdingen van haar hoofdpersonen te leeren kennen; en ik wou wel eens weten, wie
zou durven beweren, dat zij daarin niet geslaagd is! Op bladzijde 16 weten we precies
wie Pauline is, wie Marinus is - en we kijken reeds uit naar een nummer drie, die
naar de inspraak van Pauline's hart beter bij haar past.... Die zich dan ook weldra
opdoet, en den tweestrijd tusschen vrouwe- en moederliefde in haar zal wekken,
waaraan zij ten slotte ten ondergaat. Een proces dat Mevrouw La Chapelle, zooals
zij dat kan, scherp en duidelijk heeft geteekend. We kunnen wel eens een oogenblik
twijfelen aan de waarschijnlijkheid van deze psychologische verwording bij deze
vrouw; maar we moeten zeggen: 't is toch wel mogelijk zoo; en onze overtuiging dat
de schrijfster een goed psycholoog is, kan blijven standhouden.
Maar een andere quaestie: is deze psycholoog wel een goede schrijfster?
Op bladzijde 16, zagen wij, kennen we Pauline. Zie, heeft Mevrouw Chapelle
gezegd, daar hebt ge nu die vrouw in die levensverhouding. Goed gezien? Welnu ....
En dan gaat zij voort met ons te laten zien, hoe die vrouw moest reageeren op dit,
en op dát....
Voelde zij niet, dat zij met deze water-heldere uiteenzetting-aan-'t-begin ons een
bekoring onthield? Ik moet weer aan Jeanne Reyneke van Stuwe denken.... Wat
genoten we van haar duidingen, nietwaar? Wat genoten we de bekoring,
langzaam-aan-beter Odilia te begrijpen. De voortgang van het verhaal bracht
geleidelijk helderder inzicht in de psyche onzer heldin. Het is zoo prettig, die
kennismaking met iemand, die we al-meer begrijpen.... en tegelijk al-meer liefkrijgen.
Het is zoo bekoorlijk als ons wordt verteld, op den lichten toon van 't
sámen-met-de-auteur leeren-zien....
Het is zoo mooi: een ontwikkeling in een boek, die is als de langzame opklaring
van een zomermorgen uit de nevelen; wanneer we eerst maar fijne tinten even zien
doorblinken, die op-helderen, langzaam, langzaamaan - en er schuift nog wel eens
een tijdelijke wolk voor het rijzende licht, die ons een oogenblik van verdoffing
brengt - maar zie, als hij is weggedreven, is de zon intusschen nog hooger gerezen,
en in onze oogen weerstraalt de blinking om den verrássenden gloed!
Die fijne genietingen heeft mevrouw La Chappelle-Roobol ons onthouden. We
mogen haar, ik zei bijna: wetenschappelijke, ontwikkeling volgen; beoordeelen; ons in spanning houden door fijnen verhaaltrant doet zij niet. Zij heeft te veel haast,
schijnt 't wel, te veel haast om ons in te lichten, dan dat er tijd zou zijn voor dat teer
en ijdel(?) woordgespeel. Uit die haast-om-te-zeggen: hoe 't is, en waar 't nu op
aankomt, zou ik ook haar slordigheid van taal, haar conventionaliteit van beeldspraak
willen verklaren. Let eens op de laatste alinea mijner aanhaling. ‘Een gezicht als een
donderwolk’ - dat kán men toch niet
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meer in een roman zetten! - Ik bedoel: vertellende; in een aanhaling gaat 't natuurlijk
wèl - En verder: men ga in 't gegeven citaat de adjectieven eens na - Wat al cliché's.
Inderdaad, dat is niet wat onze meesters in 't vak ‘écrit’ noemen!
En in diezelfde laatste alinea: een onvermoeide opsomming van wat Marinus deed.
Want: hier moest ons zijn karakter worden getoond] en dat toonen van een karakter
geschiedt, zooals we opmerkten, in 't volste licht. Zie je 't wel? Zóó is hij. Wat
drommel, mevrouw, zeggen we, een beetje kregelig, we zijn niet imbeciel! We wéten
't nu wel. ‘Bedaard-en zeker’ - goed; en dan die stoelen, en dan dat gas; ‘zorgvuldig’;
natuurlijk....
En - we zijn nog maar op blz. 16. We wilden nog slechts vermóéden, hoe de
verhouding is, en u zégt 't ons niet alleen, maar u onderwijst 't ons.
Lezers houden er niet van onderwezen te worden, Mevrouw.
Intusschen, daar de schrijfster ons niet in spanning houdt, hebben we allen tijd, haar
scherp op de handen te zien; niet alleen den stijl, maar ook 't gebeuren, nauwkeurig
te beoordeelen. Zoo komen we er dan toe, een opmerking te maken, als: vreemd
toch, dat je, wanneer je een jaar of zes met zoo'n droogstoppel getrouwd bent, nog
niet weet, dat hij nooit smaak heeft in ‘iets geks’.... En als hij, vervelend als altijd,
naar zijn kamer gaat, naar ‘de volken der oudheid’, dat je dan nog niet bijkomt uit
je uitgelaten stemming; dat je, aldoor in 't vast vertrouwen op 't slagen van de
verrassing, al die toebereidselen kunt maken.... 't Gaat ons - we hebben immers al
den tijd om 't op te merken - 'n erg geforceerd, 'n erg bedacht gevalletje lijken. En
om nog een enkel voorbeeld te noemen, die ‘saamgeknepen lippen’ (begin laatste
alinea) is dat wel juist?
Nu, goed; maar we waardeenen ook wel héél veel als raak, als juist.... maar ons
tréffen doet het niet.... Doordat, en dat is de hoofdzaak: doordat het zoo slecht
geschreven is. De woorden zijn er telkens een beetje naast, de woorden zijn, we
voelen 't zoo duidelijk, hier om-de-dood geen hoofdzaak!
Het stukje dat ik ter kenschetsing citeerde, is een van de beste van het uitgebreide
boek. Uitteraard; dit was een begin, en een begin waar 't op aankwam. Lezen we eens
even door - om niet nog meer te citeeren, laat ik dit aan de belangstellenden, die mij
het genoegen zouden willen doen me te controleeren, over - dan vinden we in de
droog vertelde voorgeschiedenis van Pauline vóór haar huwelijk, dezen
mededeelingsstijl op z'n ergst.
Ik moet eindigen. Had ik het recht over het werk van de ernstige
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psychologe, die mevrouw La Chapelle is, een auteur wie het noch aan ijver, noch
aan temperament ontbreekt, had ik het recht, over dezen ernstigen arbeid zoo te
spreken?
Ik geloof het wel. Want om een roman te maken, die waarachtig literatuur zal zijn,
komt men er niet met psychologie, én ijver, én temperament, én ernst. Men moet
kunnen: schrijven. Schrijven als artiste. En wie zal beweren, dat mevrouw La
Chapelle-Roobol dàt doet?
***

Dr. H.W.Ph. van den Bergh van Eysinga, ‘Psyche’. Amsterdam, W.
Versluys.
Een ‘doctus poeta’ te mogen heeten, schijnt nog steeds begeerlijk te worden geacht.
De heer Dr. H.W.Ph. van den Bergh van Eysinga althans moet wel bij het schrijven
ven een boek als ‘Psyche’ een dergelijke ambitie hebben gekoesterd. Nu, ‘doctus
poeta’ betoont hij zich... mits men het accent legt op het adjectief. Wil men het
heelemaal juist zeggen, dan doet men nog beter hem een ‘poetischen geleerde’ te
noemen, in plaats van een ‘geleerden poëet’...
Maar wat gissen we nog naar zijn ambities en bedoelingen, waar hij die zelf, aan
het slot van zijn ‘woest’ geleerde inleiding welke de verklaring van het gedicht bevat,
meedeelt in de volgende woorden:
‘Er is aan dit werk veel onvolkomens1). Die het schreef is zich beter dan eenig
recensent z'n feilen bewust. Maar de bedoeling: Uit het louter gelamenteer over
onverhoorde en andere liefden, uit het subjectivisme, te komen tot dieperen
levensinhoud, maakt het misschien der moeite waard zoowel van hem, die het
geschreven heeft, als van hen, die het lezen zullen.’
En dan volgt nog, waarschijnlijk ter voorlichting van den literatuurhistoricus der
toekomst de belangrijke mededeeling:
‘Door omstandigheden is het manuscript sedert het voorjaar 1906 blijven liggen.’
Die laatste kennisgeving dan laten we voor de ziste-eeuwsche
‘vanden-Bergh-van-Eysinga-Gesellschaft’. Met de voorlaatste willen we het huidig
geslacht even trachten bezig te houden.
Ze is eigenaardig genoeg. Geen onverhoorde ‘en andere’ liefden (wordt over die
‘andere’ ook ‘gelamenteerd’, zooals de geleerde schrijver ons wil doen gelooven? maar ‘diepere levensinhoud’.... Zonder liefde?
Ja, zonder liefde, inderdaad. Dit is niet een werk uit ‘liefde’ geschreven. ‘Maar,
merkt ge op, “Zonder liefde leefde nooit 'n lied”, zegt Bragi immers?’ En met die
uitspraak zijt ge het volkomen eens? Ik ook. Maar.... deze ‘Psyche’ lééft dan ook
niet!

1) Kom, kom, niet te nederig!
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De diepere levensinhoud van deze Psyche, dieper dan het gesmade ‘subjectivisme’,
is zoo ondiep als een schoteltje. Er moet iets haperen aan 't peillood van onzen
geleerden loods. ‘Ondiep? Maar hebt ge dan 't gedicht wel begrepen?’ Hoe kon ik 't
mis-grijpen? Is er dan niet de inleiding? Hóór! ‘Het werk dat hierbij den lezenden
landgenoot wordt aangeboden, beeldt uit het drama van de menschelijke ziel. Deze
toch is in het Oosten opgegroeid, en vindt dan een zuiverder milieu in Hellas, Doch
ook hier wacht haar geen bevrediging; al is hare omgeving Grieksch, minder
grof-zinnelijk dan zij was in Voor-Azië, zelve is zij on-Grieksch en droomt van
hooger schoon. Daar het spreken in rijm van meer innerlijkheid getuigt dan het
rijmloos metrum, heb ik 't gewaagd Psyche naar modernen trant te doen spreken.1)
Eveneens voelen we in Eros’ woorden (pag. 12) de verwijzing naar het Nieuwe, dat
komen wil. Eros is dan ook het Goddelijke, zooals de Oudheid het voorgevoelde.
Nà de uitbarstingen van zinlijke drift laschte ik het avondfeest in bij wijze van
tegenstelling; hier is de wordende romantiek. Van deze getuigen ook de stemmen;
die der Hesperiden geeft de inleiding, de Pythische godin zegt de grootheid der
menschelijke ziel, de wijze Diotima haar kommer. Aphrodite is op Psyche jaloerzch
geworden toen Eros haar ging beminnen. Nadat zij waren gescheiden werd zij Ancilla
d.i. dienstbode. Anteros (pag. 36) is de Wederliefde. Psyche in Ventis doelt op de
zwervingen van Psyche als zij Eros heeft verloren en herwinden wil. Eros Moribundus
of de stervende bereidt op het droevig einde van den God voor: de Ziel moet het
goddelijke voor goed derven om het eerst later te hervinden. Het klaagspel bevat de
hexameters van den priester, waarin gedoeld wordt op verschillende Erosmythen.’
Dit en nog veel meer staat in de explicatie. Wie 't gedicht leest, en weten wil of
hij nu wel 't fijne ervan gesnapt heeft, kan 't hier opzoeken, en blij zijn dat hij zoo'n
leerzame lectuur heeft.
Leerzame lectuur.... is er voor onze paedagogen iets heerlijkers denkbaar?
Leerzaam! En.... dat zou niet diep zijn?
Neen lezer, hct is niet diep. Behalve altijd-door-geleerd, is 't veeltijds handig, vlot
- maar diep, o ironie van 't lot, is 't nu juist nooit. Want nooit wordt in dezen knap
berijmden Spieghel Historiael, in deze poetelick gedoceerde geschiedenis van den
menschelijken geest de ontroering voelbaar; nooit is in deze opvolging van geestelijke
gebeurtenissen, door den schrijver een ‘drama’ genoemd, inderdaad dramatische
aangrijpendheid; nooit de waarachtige ‘souffle’, die opstijgt uit het diepst van een
kunstenaarsgemoed; nooit is er in deze ‘Psyche’.... ziel. Het

1) Wat zijn er dan toch, in onze meer-innerlijke moderne tijden, een hoop fossiele lui, die zich
met 't proza behelpen!
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is een leerdicht gebleven in de slechtste beteekenis van 't woord; en hoeveel kennis
er ook de bouwstof voor was, en hoe juist er ook hier en daar wordt gekarakteriseerd....
een eenvoudig geestelijk liedje van een heelemaal niet op deze manier ‘veelzijdige’
Middeleeuwsche non of priester; een minneliedje van Hooft; ja, een subjectivistische
‘lamentatie’ van Kloos of Hélène Swarth, elk van die kleinigheden geeft meer diepte,
- want meer bewogenheid - dan dit in al zijn lengte zoo uiterst kort-ademig poeem
van den doctus poëta, die de wereld, en de philosofie, de ziel en haar wondere
hijgingen naar licht ‘in zijn zak’ heeft.
WALCH
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De ring en de prins
Door Louis Couperus.
Ik heb eens een fatalist ontmoet, wiens kennismaking een zeer diepen indruk op mij
maakte.
lk ben zelve ook fatalist, in zekere mate. Ik geloof wel aaneen onoverkomelijk
noodlot, dat heerscht over onze levens; ik geloof aan de onoverkomelijkheid en de
onvermijdelijkheid, maar dat geloof heeft mij nooit gedrukt, misschien omdat er
goede feeën om mijn wieg hebben gestaan, zeer zeker omdat ik veel liefs en moois
van het leven gekregen heb, en mijn natuur te natuurlijkweg blijmoedig, lichtzinnig
en opgeruimd zonnig is gebleven, trots vele vroegere oogenblikken van diepe
melancholie, om in wanhoop neêr te krimpen onder dien druk van het noodlot. Ik
kan niet lang melancholiek en wanhopig blijven, wat er mij ook gebeurt: mijn geheele
ziel weêrstreeft tegen melancholie en wanhoop en het heeft mij vaak zelve verwonderd
in heel ernstige en diep treurige oogenblikken van mijn leven, dat mijne der smart
onwillige ziel zich natuurlijk-weg wendde naar de zon en het licht, en oplook, zoodra
zij vermocht....
Ik ben dus wel fatalist, maar mijn fatalisme is mij eer een wijsgeerige troost
geweest, dan een naar het verderf meêsleepende, booze macht. Maar ik wil u niet
over mijzelven spreken....
Den fatalist, dien ik ontmoette, was het noodlot, waaraan hij geloofde, de booze
macht, die meêsleepte naar het verderf.
Het was jàren geleden, hoe vele is gemakkelijk uit te rekenen.... Het was in Rome,
kort na dien voor Italië verschrikkelijken slag van Adua, in Abyssinië. Het was na
den val van Crispi, en het was op een groote soirée van den baron Blanc, den
toenmaligen
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Minister van Buitenlandsche Zaken. Italië was in rouw, om allen die voor haar het
leven bij Adua hadden gelaten, en alle groote Romeinsche familie's waren in rouw,
om de bloem harer zonen, weggemaaid op dezen allerverschrikkelijksten dag. Dat
er een soirée was bij den Minister van Buitenlandsche Zaken, was, omdat er overal
weldadigheids-comité's zich vereenigden, en omdat de baron Blanc zijn prachtige
zalen van het Palazzo Sciarra, dat hij bewoonde, open stelde, voor een feest van
weldadigheid. Hoe groot de rouw van een land is, de moderne mensch is alleen
liefdadig, als hem voor zijn gift een schouwspel of verstrooiïng geboden wordt.
Slechts in Italië, in een Italiaansch paleis, kan een feest zóo schitterend zijn. De
piano-nobile van het Palazzo Sciarra, door den verarmden prins was dien naam
verhuurd aan den baron Blanc, was éene suite van zalen, vol bloemen en lichten. En
kort voor den koning Umberto en de koningin Margherita verschijnen zouden, stelde
een vriend mij voor aan een jongen Italiaan, en noemde een beroemden naam:
- De prins di Girgenti....
Het kan mij niets schelen een Engelschen lord of een Oostenrijkschen hertog te
ontmoeten - ik ben vrij van dat snobisme - maar ik heb een verteederde liefde voor
groote, Italiaansche namen.... Zij roepen iets vreemds in mij op, als een herinnering,
vaag als een geur, aan vroeger geleefde dingen. Ik was blij de kennis te maken van
dien jongen, slanken man, met dien heel beroemden naam, dien beroemden
Italiaanschen naam. En er was sympathie tusschen mij en hem, van af den eersten
blik onzer oogen in elkaâr, van af dien eersten handdruk....
- Fortunatissimo.... zeide hij en glimlachte, en het banale woord was als een klank
van waarheid.... Wij scheidden niet dadelijk: toen de koning en de koningin
verschenen, raakten wij van elkaar af; later troffen wij elkander weêr, dronken
eencoupe champagne naast elkander. Hij sprak over litteratuur; hij had van mij
gelezen een Fransche vertaling van Majesteit, en een Engelsche van Noodlot Footsteps of Fate, als de vertaalster het noemde.
- Uw boek heeft een grooten indruk op mij gemaakt, zeide hij. Is u fatalist?
Ik heb de pudeur, bijna de verlegenheid over mijn boeken en mijzelven te spreken.
Hoeveel ik schrijf en geef van en over mijzelven, ik spreek ongaarne over mij, en
over mijn werk.
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En dat ik met hem sprak, over mij, was iets heel bizonders, een uitzondering. Hij
hoorde mij aandachtig aan, en plots zeide hij:
- Ik ook.... ik ben fatalist.
Mij trof de donkere kleur van zijn stem. Er was een sombere klank in. Om ons
waren muziek, licht, bloemen, waren met diamanten overzaaide vrouwen en gouden
uniformen, éen wemeling van glans en pracht en licht, die bijna vergeten deed den
slag, die het land had getroffen. Al die glans en dat licht stemden mij vroolijk en
luchtig antwoorde ik:
- Nu ja, u is fatalist.... Maar daarom behoeft het leven u geen sombere verschikking
te zijn.... U is jong, gezond, knap, rijk en draagt een van de mooiste namen van uw
land; alles lacht u toe, en....
- Wie weet wat ons is voorbeschikt! antwoordde hij zóo melancholiek, starende
in de coupe tusschen zijn onbewegelijke vingers, dat ik zeer getroffen werd.
- Wat kàn u dan zijn voorbeschikt, dat u zóó huiveren doet voor de toekomst?
vroeg ik.
Hij had een vaag gebaar met de hand.
- Wie weet, zeide hij. Ondergang, schande.... In deze voor ons land zoo donkere
dagen voel ik het nòg intenser dan anders, dat er iets over mij hangt. Zóo intens, dat
ik het betreur niet bij Adua te zijn gevallen, als mijn neven en mijn vrienden gevallen
zijn. Uw boek is de schuld, dat ik zoo met u praat. En het is mij heel vreemd, als ik
u dat zoo zeggen mag, dat de auteur van zóo een boek, zoo een donker boek.... iemand
is als u, die mij zelve zegt, dat zijn karakter zonnig is en lichtzinnig.... iets, dat ik
wèl geloof. Ik woû, dat ik zoo was.
Hij was het zelve, die het gesprek wendde, wij spraken over andere dingen, en
plots greep hij mijn eene ongeschoeide hand en zag naar een ring, dien ik droeg: een
saffier EN CABOCHON.
- Wat een mooie steen heeft u daar, zeide hij, mijn hand omdat hij bijziende scheen,
heel dicht brengende aan zijn oogen.
- Ja, zeide ik; het is een mooie steen. Het is een souvenir van een vriend.
- Het is als een drop van blauw licht, zeide hij. Mag ik den ring even zien....
Ik deed dien ring ongaarne af, maar vond het moeilijk te weigeren. En een beetje
onwillig gleed ik den ring van mijn vinger en gaf hem den prins....
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Atillio di Girgenti....
Het was op dit oogenblik, dat er een ontroering ging door de honderde gasten,
want de koning en de koningin vertrokken, hun weg nemende door de lange galerij,
waar wij zaten, en allen schaarden zich en haie; wij ook haastten ons op te staan.
- Hier is uw ring, zei de prins Atillio haastig, en hij reikte mij mijn kleinood.
Er was een gedrang. Amerikaansche dames, tuk om den koning en de koningin
van dichtbij te zien, drongen zich tusschen ons beiden. Mijn hand ging te vergeefs
uit naar zijn hand.
- Hou den ring, tot straks! riep ik nog.
De koning en de koningin kwamen voorbij. Als een bries door lange halmen en
bloemen, voer de beweging der diepe reverentie door de haie der gasten, met die
zeer bizondere gratie der vrouwen, die in de golving van hare sleepen knakken in
éen, voor vorstelijkheid. Zoodra de koning en de koningin voorbij waren, naderde
mij de prins Atillio.
- Heeft u uw ring gegrepen? vroeg hij.
Ik werd heel bleek, en het trof mij, dat ook hij heel bleek was. - Neen! zeide ik.
- Ik heb hem u gereikt! riep de prins.
- Ik heb hem niet kunnen grijpen! antwoordde ik.
Mijn hart klopte, mijn knieën knikten.
- Ik dacht, dat u hem gegrepen had! zei de prins. Ik heb hem niet meer!
- Dan heeft u hem laten vallen! zeide ik.
- Wij zullen dadelijk zoeken! zei de prins.
Wij zochten. Er was beweging van dames, heen en weêr; er was gesleep van lange
gewaden. Wij zochten. Wij vonden niets. Wij gingen daarop naar een hofmeester:
de prins beloofde een groote belooning, ik ook. Lakeien zochten. Zij vonden niets.
Ik was heel, heel treurig. Ik had kunnen schreien. De ring was mij heel dierbaar, ten
eerste omdat hij was van een vriend, ten tweede omdat de steen kostbaar was. Ik had
kunnen schreien en ik was woedend. Het ging snel duizelend door mij heen, met een
prikkel van achterdocht.... Het was te gek.... En wij zochten door, en vonden niets....
Het was te gek, die achterdocht.... De prins van Girgenti, een schatrijke Italiaansche
edelman, een ring ontfutselen aan een vreemden auteur, met wien hij bij toeval kennis
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maakte.... neen, neen, het was een toeval, een ellendig toeval....
- Het heeft zoo moeten zijn, zei ik, filozofiesch als ik ben in groote omstandigheden
mijns levens en dàt verlies was mij gróot. Het heeft zoo moeten zijn. Twee maal heb
ik reeds dien ring bijna verloren. Dit is de derde maal, en.... hij is weg. Er is niets
aan te doen. Ik ben fatalist, als u.
Wij zochten. Ik werd heel moê.
- Ik zoek niet meer, zeide ik. Hij is weggesleept, door de japonnen van de dames.
Ik viel neêr op een rustbank, in de groote galerij. Kennissen omringden mij, maar
ik deed mij geweld aan, en werd heel kalm, omdat ik heel treurig was. Het verlies
van een ring geeft geen wanhoop of zielesmart, maar het kan toch héel treurig maken.
- Het spijt mij zóo vreeslijk! zei de prins Atillio, naast mij, bleek en fluisterend.
Laat mij u morgen een souvenir geven van onze kennismaking; sta mij toe, dat ik u
een ring geef, met een saffier EN CABOCHON, zoo als de uwe was. Ik zoû het een
voorrecht vinden als u dien van mij wilde aannemen.
Ik schudde mijn hoofd zacht, van neen.
- Neen, zeide ik. Liever niet....
- Stà het mij toe, drong hij aan; hij smeekte bijna, hij had de handen gevouwen in
een lief gebaar; zijn stem was smeekend, vleiend en overredend. Een oogenblik had
ik die gedachte: goed, hij moet me dan maar een ànderen ring geven.... Maar ik zeide:
- Het zoû niet het zelfde zijn.... Wàt u mij geeft, kan dit verlies NIET goed maken.
- Wat kan ik doen! riep hij uit. Wat kan ik doen!
Ik stond op en reikte hem de hand.
- Niets, zeide ik. Vergeet mijn ring. Ik mòest hem verliezen....
- Vergeef mij, murmelde hij.
- Natuurlijk, zeide ik. Het was niet uw schuld.
Ik nam van hem afscheid. Den volgenden morgen ging ik weêr naar het Palazzo
Sciarra, vroeg den sekretaris van den Minister te spreken, sprak met den hofmeester:
mijn ring was niet gevonden.
Dien middag vond ik op mijn tafel een mand prachtige rozen en een invitatie van
prins Atillio, om met hem te toeren, en daarna te dineeren.
Ik bedankte voor de rozen, en nam de uitnoodiging niet aan, voorwendende
hoofdpijn. Sedert zag ik den prins in Rome niet
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meer. Maar kennissen, die hem kenden, en met wie ik over hem sprak, en wie ik
mijn verlies vertelde, keken vreemd voor zich uit. Ik vroeg daar verklaring van.
- De jonge prins van Girgenti, zeiden zij; heeft geen goede reputatie....
- Waarom niet? vroeg ik.
Zij vertelde mij, dat den ouden prins, Atillio's vader, familiejuweelen waren
ontstolen, die in de Bank van Leening waren teruggevonden. Het is een bekend
verhaal in Rome, en zij vertelden het mij met tal van détails, die ik u verzwijg, omdat
zij niet te doen hebben met wat ik u vertellen wil.
- En men denkt, dat de prins Atillio zelve de dief was, zeiden mijn kennissen.
- Hij heeft mijn ring gestolen! riep ik.
- Dat zoû wel kunnen, werd mij geantwoord. Het is zelfs héel waarschijnlijk.
En mijn vrienden rieden mij aan:
- Geèf het aan...; aan de politie.
- Neen, zeide ik. Dat kàn ik niet doen.
- Waarom niet, vroegen zij.
- De prins heeft met mij gesproken, zeide ik. Hij is fatalist....
- Dat is geen reden om geen werk te maken van je verlies! zeide de vrienden.
- Ik kan het niet doen! zeide ik. Hij heeft mijn ring misschien niet gestolen. Hij
heeft mijn ring misschien moeten stelen.... Ik kàn het niet doen. Waarom zou hij mijn
ring hebben gestolen! Hij is rijk.
- Hij is altijd in geldverlegenheid....
Ik was in grooten twijfel, of ik gelooven moest, dat de prins Atillio mijn ring had
gestolen of niet - maar ik was zeér beslist mijn verlies NIET aan te geven bij de politie.
Ik gaf mijn verlies niet aan.
En het trof mij, dat de prins Atillio, eenige dagen daarna, in de opera, mij ontweek.
Ik deed geen moeite daarna hem te ontmoeten.
Ik verliet Rome; jaren gingen voorbij....
***
Het was nu enkele jaren geleden, in Nice. Het was tijdens het

Groot Nederland. Jaargang 8

367
Carnaval: met twee vrienden, een Engelsche dame en haar zoon, zoû ik een rijtuig
nemen, om aan de Bataille de Fleurs meé te doen.
- Ik zoû gaarne een vertrouwbaren koetsier willen hebben, zei mrs. Hunt-Denver;
want ik heb den zelfden dag, dat ik te Nice ben aangekomen, heel onaangename
souvenirs van een koetsier opgedaan. Als zij allen zóo zijn, als die eéne!
Ik verdedigde met ijver Nice's koetsiers. Ik stelde op den voorgrond, dat overal,
in alle gilden, onwaardige leden kunnen getroffen worden, maar ik hield vol, dat
Nice's koetsiers brave, vertrouwbare jongens waren. Ik ken er verschillende van
nabij. Ik hou veel van toeren, en als de dagen lang zijn, vind ik het heerlijk in een
goed rijtuig de mooie omstreken van Nice te doorkruisen; in Februari weeft al de
lente, tusschen de boomen, hare ijle groene, witte en roze kanten van bladeren en
van bloesems. Een automobiel gaat mij te gauw om iets anders dan snelte te genieten
- een genot, zeér zeker; - en wandelen is mij alleen gevallig, om heel lang uit te
rusten, onder een boom in het gras: toeren is juist de beweging, die ik verkies.... om
van de natuur te genieten. En toeren in een rijtuig in Nice, dat is of ge rijdt in uw
eigen spul. Hebt ge het nooit opgelet hoe keurig en elegant hier de rijtuigen zijn, die
stationeeren op de Place-Masséna? Zij schitteren van verlakt en van nickel in het
goud van de zon; de paarden, in hun glinsterend tuig, boeketjes aan de ooren, zijn
mooie beesten, glanzend van goede verzorgdheid; een vacht ligt voor uw voeten
gespreid en een mooi dek - wel eens, o snobisme! met een kroon geborduurd - hangt
van den bok. De koetsier is dikwijls een knappe jongen, met zijn verbrande
midi-gezicht, netjes in de kleéren, met gele schoenen, een blauwe das, een bloem in
zijn knoopsgat, en een correcte ‘melon’ op zijn donker glimmende haar. In geen
plaats ter wereld vindt ge zulke keurige rijtuigen en koetsiers als te Nice, ten minste
in zùlk groot aantal: in Florence zijn er misschien drie, in Rome vijf - waaronder gij,
o Giulio Ardenti, de palm van mij ontvangt, als de allerbeste en allerelegantste
vetturino van de Piazza di Spagna! - maar in Nice, vóor Vogade, waar ge 's middags
uw thee en toast gaat gebruiken, stationeeren er misschien wel vijftig, àllen glinsterend
van nickel en verlakt, en àllen met gummi-banden, en mooie paardjes, doorvoed,
sterk, fier, onvermoeid. Vergelijk dat eens met de lummels en pummels, die u rond
sjokken door Parijs! Neen, eere
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wie eere toekomt: eere den koetsiers van Nice, die alleen diè fout hebben, dat zij
héel gevoelig zijn voor een groote fooi en het tarief van de municipaliteit zoo diep
mogelijk onder de kussens van hun rijtuig verstoppen, maar die, zoo ge niet àl te
zorgvuldig dat tarief bestudeert, brave, prettige jongens zijn, met wie ge heerlijk kunt
toeren.... Kom, WIJ zouden immers ook, zoo we koetsier waren, het tarief verstoppen
en aardiger zijn voor een royalen klant, dan voor eén, die maar 25 centimes pourboire
geeft!
In dien zin sprak ik met mrs. Hunt-Denver, en vroeg haar het voorrecht te mogen
hebben den dag voór de Bataille de Fleurs het rijtuig te mogen bespreken, dat wij
met bloemen wilden laten versieren. Zoo dat wij alle drie, mrs. Hunt-Denver, haar
zoon Geoffrey en ik, er dien morgen op uit gingen.
- Laat ons, zeide ik; wandelen langs de Quai-Chic (dat is de Quai Masséna, dien
wij nooit anders noemen) - en dan zal ik nemen wie ik tegen kom: de Petit-Brun, de
Gros-Blond, of de Grand-Jaloux....
- Wie zijn die heeren? vroeg Geoffrey.
- De drie allerbeste koetsiers van Nice, zeide ik: de Petit-Brun is klein, slank en
donker: de Gros-Blond is groot, zwaar en blond, en de Grand Jaloux is altijd jaloersch
als ik den Petit-Brun neem of den Gros-Blond, en heet ook omdat hij de làngste is,
de Grand-Jaloux.... Laten wij dus, of wij de uitstallingen van de groote byoutiers
bewonderen, drentelen langs de Quai-Chic; zéer zeker komen de heeren, met hun
mooie karretjes, tegen elf uur - niet vroeger! - opdagen, om stand te nemen op de
Place Masséna.
- Kijk! zei in eens Mrs. Hunt-Denver; dat is de koetsier, die mij heeft bestolen!
Zij wees met een hoofdbeweging naar een leêg rijtuig, dat voorbij kwam, stapvoets.
Ik volgde hare beweging, het rijtuig zoû mij niet hebben getroffen; het was lang niet
zoo elegant als die mijner drie gunstelingen waren, en zonder haar opmerking, had
ik het met geen blik ver twaardigd. Maar toen mijn oogen de oogen ontmoetten van
den koetsier, die met een beweging van zijn zweep ons zijn rijtuig aanbood, zoo als
de gewoonte is in het Zuiden, werd ik heelbleek. Ik had prins Atillio di Girgenti
herkend.
Ik zei niets, het eerste oogenblik. En omdat juist, achter hèm, de Grand Jaloux
opreed, dien ik reeds een paar malen had voor het hoofd gestooten en die even
jaloersch is als lang van gestalte,
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had ik gelukkig alle gelegenheid om mijn aandoening te verbergen, en riep ik, hem
wenkende:
- Grand Jaloux!
De Grand-Jaloux groette ons, blij, en hield in, en stond stil.
- Grand Jaloux, zeide ik; ben je van morgen vrij, voor de Bataille de Fleurs?
- Als ik niet vrij was, zou ik me vrij maken, voor u! zei de Grand Jaloux, waarmeê
hij niet anders meende, dan dat hij vrij was.
- Dan moet je ook niet zoo fel jaloersch zijn, zei ik; als ik een volgenden keer den
Petit-Brun neem. Of den Gros-Blond....
- Jaloersch zal ik altijd zijn, meneer, antwoordde de Grand-Jaloux.
De prijs wordt afgesproken. Wij stappen in het rijtuig en de Grand Jaloux rijdt ons
naar de bloemenwinkel. Mrs. Hunt-Denver spreekt af, dat ons rijtuig versierd zal
worden met mimoza en veel lila seringen, en groote gele en paarsche strikken. Zij
zal een mauve japon aandoen, en Geoffrey en ik zullen ons dossen in wit serge
pakken, met mauve linten om onze stroohoeden.
De zon schijnt, de hemel is blauw, wij zijn in het Carnaval, Nice is vroolijk en
elegant en het vooruitzicht van het bloemenfeest van morgen stemt mij prettig. Maar
plotseling denk ik aan prins Atillio, dien ik op den bok heb gezien van een niet heel
mooie victoria, als cocher-de-place.... Ik haast mij afscheid te nemen van Mrs
Hunt-Denver en Geoffrey, die mij nog allerlei vraagt, of wij mauve dassen zullen
aandoen, witte handschoenen, witte schoenen, ik weet al niet wat voor heel
interessante dingen meer, en daar het nog geen tijd is om te dejeuneeren, installeer
ik mij voor het Café Monnot. Daar zie ik, tusschen de stationeerende rijtuigen, den
Petit-Brun, en waarlijk achter hem den Gros-Blond. Ik wenk, en ze laten hun rijtuigjes
even staan en naderen mijn tafeltje. Voor dat ik iets heb kunnen zeggen, roept de
Gros-Blond, vol verwijt:
- Waarom heeft u mij nu niet besproken voor de Bataille de Fleurs!
En de Petit-Brun valt in:
- Is dat nou aardig!? Waarom heeft u mij nu niet besproken voor de Bataille de
Fleurs?
- Hoor eens, zeg ik; ik zal aan die dame voorstellen jullie
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alle drie te nemen; zij met den Grand-Jaloux voorop; ik met jou, Petit-Brun, daar
achter, en daar achter de jonge Engelsche meneer met jou, Gros-Blond; maar als ze
het niet amuzant vinden, zoo afzonderlijk te rijden, waar heel veel kans op is, moet
je begrijpen, dat je het dezen keer maar zonder mij moet stellen, en andere batailleurs
voor de Bataille vinden.... Maar nu wil ik jullie alleen vragen: kennen jullie dien
nieuwen koetsier: zoo een lange, slanke man, hij zelf een chique kerel, maar zijn
karretje niet heel mooi, en het paard vaal en mager?
- Ja, ja, zeggen zij beiden; hij is een nieuweling, maar zijn spulletje is niet mooi....
En u zal hèm toch nemen, als u òns kunt krijgen??
Mijn belangstelling in dien nieuwen koetsier komt hun heel verdacht voor.
- Weten jullie niets van hem af?
- Hij is een Italiaan, zeggen zij beiden.
- Hoe heet hij?
- Dat weet ik niet! roepen beiden weêr. Maar wat kan u in 's Hemels naam dien
nieuwen koetsier toch schelen! In den saison komen er telkens nieuwe koetsiers in
dienst van de patronen! U zal toch wel trouw blijven aan ons, aan ons tweeën, aan
den Gros-Blond, den Petit-Brun, en als wij er niet zijn, aan dien ellendeling van een
Grand-Jaloux??
Ik beloof het hun, en tracteer hun een borrel, die zij bij mijn tafeltje, staande,
nemen. Zij weten nièts van prins Atillio....
Ik sta op, en wandel naar huis, vol gedachte en emotie.... Ik ga langs de Avenue
de la Gare.... Plots zie ik hèm; hij wenkt met zijn zweep de voorbijgangers, die geen
acht slaan.... Hij biedt zijn karretje aan....
Vergis ik me? Neen, hij is het! Ik dacht eerst nog, dat ik mij vergist had! Die
nieuwe cocher-de-place is prins Atillio di Girgenti....!!
Ik nader zijn rijtuig en zie hem aan. Ik zie den gloed trekken over zijn bleek gezicht.
Ik doe of ik hem niet herken....
- Bent ge vrij? vraag ik.
- Ja, meneer....
Ik stap in zijn karretje, en geef het adres op van mijn villa. Aangekomen, stap ik
uit, en zie hem in de oogen.
- Vergis ik me....? waag ik te vragen. Heb ik u ontmoet.... in Rome?
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Zijn glimlach is navrant; zijn donkere oogen zijn héel dof.
- Ja, zegt hij: u heeft mij ontmoet....
- Op de soirée bij den baron Blanc?
- Ja....
- Stap even af van den bok, zeg ik. Kom binnen. Mijn knecht zal wachten bij het
rijtuig....
Hij wordt heel zenuwachtig.
- Neen, zegt hij. Liever niet....
- Ik woû u spreken, hoû ik vol. Laat mij u van middag, na het déjeuner ontmoeten.
Maar zonder het rijtuig.... Wacht mij achter bij het Casino....
- Ik kan mijn rijtuig niet laten, zegt hij onwillig.
- Ik neem het, zeg ik; voor den heelen dag.... Maar laat het in de stal.... en wacht
mij, te voet, achter het Casino.
Hij is heel bleek, en rilt van emotie.
- Ik réken vast op u, zeg ik. Hier. Vergun, dat ik u betaal, voor den heelen dag.
Hij neemt mijn goudstuk aan, het valt bijna uit zijn vingers.
- Tot straks, zeg ik, en ga in huis. Hij rijdt weg.
Na het déjeuner, haast ik mij naar de Place Masséna, en zie ik onder de koetsiers,
die stationneeren, den Gros-Blond.
- Gros-Blond, zeg ik; ik wil een groote toer met je maken, naar de Madelaine en
St. Romain.
- Ça, c'est gentil! zegt de Gros-Blond, en springt op zijn bok.
- Maar rijd even achter het Casino om; daar wacht iemand, dien ik meê wil nemen....
Hij vindt dat heel eenvoudig en rijdt om, achter het Casino.
Plots wendt hij zich om naar mij en zegt:
- Meneer.... Daar staat die nieuwe, Italiaansche koetsier....
- Gros-Blond, zeg ik; hij is het, met wien ik ga toeren.
- Hij? roept de Gros-Blond met van verwondering puilende oogen. Maar daarop
zegt hij discreet en eerbiedig:
- Meneer, u is vrij om te doen wàt u wil!
- Gros-Blond, zeg ik; dien koetsier kèn ik van vroeger. C'est un monsieur très-bien,
die aan lager wal is....
- Zoo zijn er meer, zegt de Gros-Blond; ik ken een markies, die is garcon-de-café....
De Gros-Blond heeft stil gehouden, en ik ben uitgestapt en reik Atillio de hand.
Hij is heel bleek, en zijn hand siddert.
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- Doe mij het genoegen, zeg ik, héel beleefd; en stap in. Vergun mij het voorrecht
een groote toer met u te maken....
Hij is ingestapt, zonder een woord. Naast mij gezeten zegt hij alleen, murmelend
met een gebroken stem:
- Rijd niet langs drukke straten....
Ik geef orders aan den Gros-Blond: hij rijdt om, langs de stille straten, en zoo
bereikt hij den Pont-Magnan....
Atillio heeft bijna geen woord gesproken, slechts enkele monosylben gestameld.
Ter sluiks neem ik hem op: hij is nog vrij goed in de kleêren. Maar er is een matheid,
een gebrokenheid in hem, nu hij naast mij zit gedoken, die mij navrant pijnlijk treft,
als ik mij herinner dien eleganten, jongen aristocraat van vroeger, met den beroemden
Italiaanschen naam.
- Kan ik iets voor u doen? waag ik eindelijk te vragen.
- Neen, zegt hij eenvoudig. Ik blijf niet in Nice. Er komen hier te veel Italianen,
die mij kennen.... Ik ga gauw naar Marseille, en dan naar Amerika....
- Kunnen uw vrienden, uw verwanten niets voor u doen?
- Neen, antwoord hij. Zij trekken mij zich lièver niet aan....
Zij hebben gelijk. Er is niets aan mij te doen.
- Maar waarom niet? vraag ik.
Hij glimlacht heel bleek.
- Het is het Noodlot, zegt hij. Dáar.... is niet tegen te strijden.
Om ons zijn de verlaten, somber grootsche rotspartijen van Saint-Romain....
Plotseling neemt hij mijn hand, en ziet naar mijn vinger, waar eenmaal de saffier,
die was als een drup blauwlicht, hem getroffen heeft.
- Zeg mij, smeekt hij bijna. U heeft gedacht.... dat ik uw ring.... op dat oogenblik...,
toen ik u hem reikte.... terwijl de koning en de koningin voorbij kwamen.... gestólen
heb??
Ik zie hem aan, en aarzel....
- Zeg mij, dringt hij. U heeft gedacht, dat ik den ring heb gestolen?
- En wàt dan, als ik dat waarlijk.... gedaan heb?
Hij schudt zijn hoofd en hij zegt, gebroken:
- Ik hèb niet uw ring gestolen. Hij is gevallen.... Hij moet gevallen zijn en verloren,
weggesleept door de japonnen van de
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dames.... Ik zweer het u, dat ik hem niet heb gestolen. Evenmin als ik de juweelen
gestolen heb uit de brandkast van mijn vader.... U kènt dat verhaal, met al de détails....
Ik heb die juweelen niet gestolen, ik heb ze niet gebracht in de Bank van Leening.
Gelooft u mij?
- Ja, zeg ik. En de dame, met wie ik van morgen was....?
Hij knikt ontkennend.
- Ik heb de tasch, die zij beweert in mijn rijtuig te hebben gelaten, met eenige
pakjes, terwijl zij boodschappen deed.... niet gezien.
- Een tasch....?
- Met geld, scheen het. En een paar juweelen.
- Zij gaf haar verlies niet aan bij de politie?
- Neen.... Evenmin als u het deed.... in der tijd....
- Ik was niet zeker....
- Zij ook niet....
- Dus.... u heeft nóoit gestolen?
- Nooit....
- En hoe dan.... vind ik u zóo terug?
- Ze dachten àllen, dat ik een dief was. Mijn vader, mijn vrienden. De historie van
uw ring is even bekend als het verhaal van onze familie juweelen. Voeg daarbij, dat
ik speel.... Dat ik niet anders kan dan spelen.... Dat ik, zoodra ik een paar goudstukken
bezit, ze verspeel.... Dat ik altijd in geldverlegenheid was....
- Heeft u ooit met vrienden gesproken, als u nu met mij spreekt?
- Ja. Ze geloofden me niet. Evenmin als u mij gelooft.
- Ik geloof u, zeide ik.
Hij greep mijn hand en drukte die zenuwachtig vast. Hij wendde zich half ter zij,
maar ik zag zijn oogen vol tranen.
En toen zeide hij:
- Waaróm.... zoû u mij gelooven!!
Hij geloofde niet, dat ik hem geloofde
Mijn hand vast, zenuwachtig vast in de zijne, ging hij door:
- Ik heb u den volgenden dag, met de rozen, die ik u zond, een ring willen zenden,
aan den uwe gelijk.... Ik heb het niet gedaan.... Ik vreesde, dat u mij den ring zoû
terug zenden.... En toch, àls ik het gedaan had.... Maar ik was héel moé, heel

Groot Nederland. Jaargang 8

374
ontmoedigd.... en ik deed het niet.... Wat zal ik u zeggen....? Het is mijn Noodlot!
De omstandigheden in mijn leven zijn ALTIJD voor mij zóo geweest, dat iedereen
dacht.... dat ik een dief was. Dat ik nù eigenlijk niet weet.... of ik nooit heb gestolen....
dat ik overtuigd ben.... eens, zéker, te zullen stelen.... Er is daar niet tegen te strijden....
Er was in Rome een oogenblik, dat ik gecribleerd was van schulden.... Ik speel: de
speelduivel, in mij, is sterker dan ik.... Ik ben gebrouilleerd met mijn vader, mijn
familie; mijn vrienden draaien mij den rug toe.... U, u is vriendelijk: ik voel een
vreemde sympathie voor u.... Ik heb in der tijd uw boek gelezen, Noodlot.... Dat IS
zóo.... Daar is NIETS tegen te doen.... Niets, niets....
Nooit waren mij de rotspartijen van St. Romain zoo somber en dreigend
toegeschenen. De Gros-Blond, correct, met zijn dikken rug, zonder om te kijken,
reed ons langs het telkens slingerende pad; de rotsen hingen dreigende bijna over:
een gezwollen bergstroom bruischte, schuimend....
- Dus.... zeide ik: u gaat naar Amerika....?
- Ja, antwoordde hij.
- Waarom? poogde ik hem te weêrhouden. Wees flink. Strijd tegen dat Noodlot;
het is een domme macht....
- Het is geen domme macht, zeide hij. Het is de Almacht.... Wat wil u hebben, dat
ik in Europa blijf doen. Ik heb al op verschillende manieren, gedurende de laatste
twee jaar gestreden, geprobeerd er boven op te blijven.... Ik ben gezonken, gezonken....
Er is de speelduivel in mij, en het Noodlot boven mij.... Neen, ik ga naar Amerika.
Ik wil in Marseille probeeren als garcon, als stoker, als ik weet niet wat, plaats op
een schip te krijgen....
- Doe het niet! hield ik vol. Ik kàn niet inzien, dàt dat zoû moeten. U moèt u kunnen
herstellen als u wil. U heeft een grooten naam....
- Dien mijn vader mij niet meer erkent te dragen; dien mijn vrienden en verwanten
mij verwijten te onteeren....
Ik had iets willen doèn; ik kon niet. Een gevoel van radelooze machteloosheid
kwam over mij.... Wij bereikten de stad. Op de Pont-Magnan zeide mij prins Atillio:
- Laat mij hier uitstappen. Het is niet goed als uw kennissen u zien in gezelschap
van een koetsier....
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- U IS geen koetsier, zei ik: u is prins die Girgenti, en....
Hij schudde het hoofd, navrant treurig.
- Ik BEN een koetsier, zeide hij; en overmorgen misschien stoker.... Adieu. Ik dank
u voor uw sympathie.... Vermoedelijk zien wij elkaâr nooit meer.... Zeg mij alleen
dit: GELOÒFT U, dat ik uw ring niet heb gestolen, maar dat hij gevallen is, toen ik
hem u reikte....?
- Ik geloof u!! riep ik haastig.
En het was hèel vreemd, maar terwijl ik mij haastte dat uit te roepen.... was er een
twijfel in mij.... en was ik niet geheel zeker.... in het allerdiepst van mijzelven, dat
Atillio NIET den ring kon gestolen hebben....
Maar hij bespeurde dien twijfel vermoedelijk niet; hij drukte mijn hand heel vast,
en verdween....
Ik heb hem nooit meer teruggezien, en als ik aan hem denk, is er een immense
treurigheid in mijn ziel, want hij was allerbeminnelijkst van stem, van blik, van
gebaar, van manieren, en ik voelde, ik weet niet, welke vreemde vriendschap voor
hem....
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De oude Trofime
Door Louis Couperus.
Ik verveel me. Tusschen rozen verveel ik mij. Het is Mei, in Nice, en het is heel
mooi, het is zomer, het is een zomer van rozen; om mij bloeien de rozen als in een
razernij. Zij bloeien rondom mij, zij bloeien aan alle kanten van het ijzeren hek van
mijn villa, en zij bloeien, klimmende rondom de twee oude, oude, oude palmhoornen,
die vóor mijn hof oprijzen, naast een heel zwaren, ook ouden magnolia-boom: een
magnolia-boom, zoo zwaar en zoo oud, dat, helaas, hij dezen winter gesnoeid werd
en gehakt en gekapt door een Wandaal, die mij tuinmandiensten bewijst, en beweerde,
dat de magnolia-boom mij de zon benam: ikzelve heb het nóoit durven beweren,
bang dien ouden, mooien boom te beleedigen in zijn schoonheid en zijn roeping:
schaduw en lommer te verspreiden.
Ik verveel mij. Tusschen rozen verveel ik mij en, het is mij onmogelijk àl die dolle
rozen te bewonderen, die rondom mij bloeien: ik vind de razernij van die rozen
heùsch overdreven en ik kijk alleen met een zekere stille vreugde naar mijn
magnolia-boom, die de lente te baat heeft genomen om overal, en ook nog op andere
plaatsen, uit te botten wat hij uitbotten kan, de goede, oude schalk, die geen
schoonheid meer heeft, omdat zijn tronk nu te zwaar is en te gespierd voor zijn
jeugdige twijgen met fijn groene bladeren.... Hij is wel een beetje belachelijk, mijn
goede magnoliaboom, maar in mijn hart geef ik hem tòch gelijk en ik knijp hem een
oogje toe, en zeg hem:
- Ga maar voort, oude jongen.... Bot maar weêr uit, zetje weór dik in het blad, om
den Wandaal te ergeren, ook omdat het je eenige pleizier nog maar is, sedert je al
sedert jaren geen
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blanke, albasten bloemkelken meer, in de Lente, ophieldt, als vazen vol geur Háar
ter eere.... Ga maar voort, oude jongen; en verloor je je statige schoonheid ook van
ouden prachtboom,.... èrger ze gauw maar goed door óveràl.... en dan ook nog op
andere plaatsen.... uit te botten wat je uitbotten kan....
De magnolia-boom, verteederd, glimlacht mij toe. (Meen toch niet, gij wijsneuze,
dat een boom nièt glimlachen kan!)
Maar.... niettegenstaande den jeugdigen glimlach van mijn magnolia-boom, en
niettegenstaande het dolle gedrang en de woeste razernij van mijn Bacchantische
rozen.... verveel ik mij. O, wat verveel ik mij. Ik zit bijna IN de rozen, of liever ik
lig, in een rieten stoel, in de rozen, en ik verveel me; couranten slingeren openblads
rondom mij heen.
Ik verveel mij. Mijn handen steunen mijn achterhoofd, en mijn verveelde oogen
volgen zonder belang het spel van de staart van Imperia, mijn poes, die in het gazon,
moederlijk die staart op en neêr beweegt, om hare twee kinderen te amuzeeren: een
pikzwarte en een grijs-witte, de een een duiveltje, de ander net een Deensch
majolica-katje uit een porcelein-winkel.... Zwartje en grijs-witje pakken met sierlijk
uitslaande pootjes naar de staart van Imperia, die haar geesel moederlijk plechtig
heen en weêr beweegt....
Tòch.... verveel ik mij. Mijn vrouw is verdiept in geheimzinnige, huislijke
bezigheden, en mijn vriend is eergisteren naar Italië vertrokken. Ik vind zoo wel de
bezigheden der eene, als de repatriatie van den ander ongepermetteerd tegenover
mij, als ik mij zóo moet vervelen, als ik dezen morgen tusschen rozen doe....
Maar daar ik veel filozofie heb, om mij te schikken in mijn martelaarschap, zucht
ik alleen heel diep op, van verveling, en....
Plotseling hoor ik een stem....
Een stem, op straat, die roept: de stem van een ouden man, die nader komt.
Ik luister uit, ik ken de stem en den roep en den man.
Het is de oude Trofime.
Hij roept, plechtig, als een naderend orakel:
- Je raccommode.... le verre.... la faïence et la porcelaine.... Je raccommode le
cristal.... le marbre.... l'albátre.... l'or.... et les bijoux.... Je raccommode les précieuses
antiquités.... Je raccommode.... je raccommode....
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Plechtig nadert de orakelroep, met gescandeerd rythme, vol waardigheid. De stem
heeft een klank van profetenstem, die u onomstootelijke waarheid verkondigt. Er is
niet te twijfelen aan die waarheid, dat Trofime, hij, die daar nadert ginds, niet àlles
zoû repareeren wat hij, in een vizioen van kostbare pracht en schitterende weelde òp
voor u roept: niet alleen glas, aardewerk en porcelein, maar ook kristal, marmer,
albast, zelfs goud en juweelen, zelfs oudheden, broos van antieke materie en toch
nog trillend van een ziel: de ziel van het verleden, die in antieke dingen trilt....
- Je raccommode! Je raccommode le verrre.... le crrristàl.... le marrrrbre.... l'al
bâ.... âtre....!
De stem van Trofime plechtigt aan, en het schijnt, dat Imperia haar herkent, want
de staart van Imperia regelt hare moederlijke zwiepingen naar het rythme en de
kadens van het naderend, naderend orakel: zwartje en grijs-witje grijpen naar hun
moeders staart op het rythme van den profetischen uitroep.
Ik ben zeer onder den indruk. Ik verveel mij plots niet meer. Er is, hoe statig en
plechtig des profeten roep ook zij, een vroolijkheid in de lucht: een vroolijke bries
waait door de duizende rozen, een vroolijke bries waait door de jeugdige bladeren
van den ouden magnolia-boom.
Ik lig nog in mijn zelfde houding, mijn handen steunen mijn achterhoofd, maar....
ik glimlach en verveel mij niet meer. Integendeel, ik ben ge-amuzeerd. En zonder
zelfs mijn luie, maar nu tevredene houding te veranderen, roep ik, als het orakel, als
de profeten-roep het hek van mijn villa genaderd is:
- Trofime!
- Je raccommode.... l'orrr! Les bijoux! Et les précieuses antiquités!!!
Wat een sonore stem heeft Trofime! Zoo sonoor, dat hij mijn falset-schreeuw niet
gehoord heeft!
- Trófime! roep ik met dieperen borstklank.
Een profetenkop verschijnt tusschen de traliën van het hek.
Donkere oogen zoeken, een witte baard golft....
- Trofime! zeg ik. Bonjour! Wil je maar binnenkomen! Ik heb juist wat gebroken!
De rozen hebben alléen het hek van mijn villa gespaard. Het hek wordt plechtstatig
geopend en een profeten gestalte schrijdt
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binnen. Een bronskleurige oude hoed overschaduwt zilveren lokken. Een lange,
vaalblauwe kiel omhult schrale, knoestige ledematen. En op den rug, aan een riem,
torst de profeet een vierkante zware kist, als een schrijn vol geheimzinnigheid.
- Bonjour, monsieur le baron! groet Trofime, met grooten eerbied. Want wij zijn
in Nice, en Trofime, hoe profetiesch ook van uiterlijk en teêrhartjg artistiek van
gemoed voor gebroken kunstvoorwerpen, werkt het liefst voor de ‘aristocratie’ en
deelt mild adellijke titels uit.
- Trofime, zeg ik, ge-amuzeerd; het is héel goed, dat je juist passeerde. Want,
verbeeld je, mijn kat, die je daar ziet, heeft, wat zij anders nóoit doet, mij een beeldje
gebroken, een Dansende Faun van terra-cotta, en ik woû wel heel gaarne, dat je eens
nazag of je het niet voor me kon repareeren....
- Als monsieur le comte mij het kunstvoorwerp wel zoû willen toonen, zal het mij
een eer zijn te zien of ik den Dansenden Faun weêr te recht kan helpen, orakelt
plechtig de oude Trofime.
Ik sta op en loop het perron op, dat met een paar treden toegang verleent tot mijn
kamer. Ik haal uit een hoekje den Dansenden Faun, die door Imperia's zeldzaam
onhandige beweging neêrstortte van de hoogen eiken fries boven mijn schrijftafel,
en helaas, sedert weken al, niet meer danste. Want de Faun is bij de enkels gebroken:
op het voetstukje staan nog zijn voeten in het rythme van dionyzische blijdschap,
maar hijzelve ligt machteloos, en met een vermorzelden arm, waarvan ik de stukjes
zorgvuldig verzameld heb, ter neêr.
Ik kom dus weêr in den tuin, met in mijn teedere, zorgzame palmen mijn
bezwijmden Faun aan stukken.
- Kijk Trofime, dat heeft me die akelige kat gedaan, en ze was er zelfs heél
onverschillig om....
Trofime, verteederd en guitig, blikt ter zijde naar de, in zachte moederweelde,
staart op-en-neêr zwiepende Imperia.
- De oude Trofime is heél dankbaar aan madame ‘Pouce’, dat zij hem een enkelen
keer eens iets laat verdienen, zegt mijn type van een profeet; vooral omdat Trofime
- dàt weet u, monsieur le marquis - àlles repareert wat gebroken is....
Op een tuintafel heb ik mijn machteloozen Faun uitgestald en Trofime zegt:
- Het is of hij dood is....
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- Ja, zeg ik; het is of hij dood is, niet waar Trofime.... Jij moet hem nu weêr, als de
toovenaar die je bent, terugroepen tot het leven, en hem weêr laten dansen, met die
vroolijke beweging van zijn armen in de lucht....
- Ik zal het probeeren, monsieur le duc.... Waar zoû ik kunnen werken?
- Vindt je het goed, dat ik je daár installeer, onder den palmboom?
- Uitstekend, maar installeeren behoeft niet. U weet wel, ik werk het liefst op den
grond. Dan heb ik alles om mij heen. Als ik alleen maar een paar oude couranten
mocht hebben, want de tuin is gecimenteerd en mijn ‘petite cuisine’ zoû misschien
het cement kunnen bederven....
- Hier zijn een paar couranten....
Ik heb ze nog niet gelezen, maar wat doet het er toe.... Trofime grijpt dus de
openbladsche couranten en spreidt die zorgzaam uit, ze belastende met een paar
steentjes, opdat ze niet zullen wegwaaien.
Hij spreidt op de couranten den machteloozen Faun ter neêr, en gespt zijn
geheimzinnige kist los van zijn rug.
Wat mij betreft, tevreden en ge-amuzeerd, strek ik mij lui uit over mijn langen
rieten stoel, leun met mijn hoofd in mijn naar achter geslagen handen, en zie
glimlachende toe. Hoe zoû het nu mogelijk zijn zich te vervelen, wanneer er zóo vele
mij geur toewaaiende rozen rondom mij bloeien in razernij, en wanneer ginds voor
mij neêrhurkt op den grond, Trofime, die mijn Faun weêr terug tot den dans gaat
roepen?
Ik ben tevreden lui, en daarbij ge-interesseerd, en zoo is Imperia, die heel wijs en
voornaam toekijkt naar Trofime.... Hoewel ik overtuigd ben, dat zij zich niets meer
herinnert van hare zeldzame onhandigheid, die den Faun op den grond neerstortte....
- Ik geloof, dat alle stukken er zijn, zelfs die van het armpje.... zelfs àl de
vingertjes.... monsieur le prince!! zegt opgetogen Trofime, wiens knoestige, maar
teedere vingers scharrelen tusschen de stukken. Ik denk dus wel, dat ik den Faun
weêr zal kunnen laten dansen....
- O Trofime! zeg ik. Dan zal ik zóo gelukkig zijn, want ik hou erg veel van dat
beeldje....
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- Het is antiek, niet waar, monsieur le prince?
....Want, lezer, ik heb mijn hoogsten titel erlangd. Hooger dan ‘prins’ kom ik niet.
‘Altesse sérénissime’ zal Trofime, tot mijn diepe, stille smart, mij nooit en nimmer
noemen. Laat mij niet ondankbaar zijn. Dankbaar te zijn met wat men erlangt, is het
geheim van ons aardsche geluk.
- Het is een kopie, naar een antiek bronzen beeld, in Napels, verbeter ik. En als ik
eens verdrietig en treurig was, Trofime, dan keek ik wel eens naar dat beeldje, en ik
weet niet waarom, maar dan kwam er iets over mij van pleizier en pret in het leven,
trots alles wat ik voor verdriet en treurigheid had, en....
Trofime glimlacht een beetje ironiesch, en terwijl hij een komfoortje voorzichtig
vult met spiritus, - hij heeft, uit zijn kist, allerlei fleschjes en potjes en doosjes gehaald
en ze netjes om zich geschikt op de uitgespreide couranten: net een klein apotheekje
- zegt hij:
- Wat zoû monsieur le prince nu ook voor werkelijk verdriet en werkelijke
treurigheid kunnen hebben...? Hij woont in een prachtige villa, hij is schatrijk....
....Waarom denken ze toch allemaal, dat ik schatrijk ben, ik arme....??
- Hij is gezond en jong (merci, Trofime!) en madame la princesse is àllerliefst....
Mooi zoo, mijn vrouw krijgt dadelijk, zonder de hierarchie op te klimmen, den
hoogsten titel....!
- Kò;m.... kòm.... Wat zoû monsieur le prince dan voor verdriet en treurigheid
kennen! Dat maken de groote meneeren zich wel eens WIJS, dat ze kennen!.... Maar
dat kènnen ze niet, dat kennen alleen WIJ, monsieur le prince: wij, arme duivels....
WIJ kennen verdriet en treurigheid.... Want kunstvoorwerpen.... die zijn bijna àllen
te repareeren, ziet u, als de stukjes niet ontbreken, maar als je léven gebroken is, ook
al verzamel je nòg zoo zorgzaam de stukjes er van, dan kàn je het niet repareeren....
neen, meneer de prins, dan repareer je het niet....
- Geloof je, Trofime.... zeg ik, bedeesd en angstig.
Wat heeft hij gehad, de oude Trofime, dat zijn leven gebroken zou zijn? En
plotseling, terwijl ik lui lig in mijn langen stoel, tusschen de rozen, die uitbladeren
over mij heen, en kijk naar Trofime, die in een pannetje op zijn komfoortje een
alchymistiesch
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mengseltje maakt van gele en bruine poeiertjes, welk mengseltje hij aandachtig
telkens vergelijkt met de tint van mijn gebroken Faun, en waarin hij roert met een
porceleinen staafje.... ziè ik.... zie ik, hoewel ik niets weet, dat oude Trofime's leven
gebroken is....! Door wie, door wat? Ik weet het niet. Misschien zal ik het nooit weten
en gij, lezer, als ik evenmin. Misschien is Trofime's leven gebroken door een vrouw,
door een vriend, ik weet niet door wie en door wat.... maar gebroken, gebroken is
het zeker! Want zie dien ouden man, in zijn oude, vuile, blauwe blouse.... Zijn kop,
nu hij aandachtig in zijn pannetje roert, is fijn, als van een artiest, met die lange,
grijze haren, - de oude hoed ligt op den grond, - met dien langen, grijzen baard.
Alleen een artiesteziel, - die van een beeldhouwer, die van een schilder, weet ik het
precies! - maar alléen de ziel van een artiest kan zóo vol liefde uit doffe, glanslooze
oogen neêrkijken op een gebroken beeld.... Alleen artiestevingers kunnen zoo vol
liefde de verspreide stukjes van een gebroken Faun pogen samen te voegen.... En als
een artiest héel oud is, met grijze haren en grijzen baard, en iederen dag de stad
dóorloopt, een zwart kistje gesnoerd om de schouders, waarin tal van geheimzinnige
potjes vol kleursel en fleschjes vol lijm, en dan uitroept, dat hij àlles herstelt wat
gebroken is - porcelein en albast, aardewerk en juweelen, goud en kostare oudheden
- dan móet wel zijn leven gebroken zijn, onherstelbaar gebroken, zijn leven het
allereénigste, dat, onherstelbaar, hij niet meer kon samenvoegen tot éen geheel van
schoonheid en vreugde, tot éen geheel van edele lijn en van mooie kleur....
Ik ben heel stil geworden en lig onbewegelijk, in onveranderde houding, te kijken
naar Trofime. Imperia soest en de twee jonge katjes sluimeren in hare omhelzing.
Om mij is het stil, de rozen geuren, de zon is warm en goud, kleurige vliegjes zoemen
rond.... Het is alles stil, ik ben stil, en ook Trofime spreekt niet meer. Hij manieert
een kwastje, dat hij gedoopt heeft in zijn pannetje.... Hij smeert met het kwastje over
en langs de stompjes van de faunevoeten, die vreemd rythmiesch van beweging
bleven op het vierkante voetstukje. En plotseling.... schrik ik blijde op, trots den
weemoed van zoo even.... Want Trofime heeft het faunelichaam voorzichtig, o zoo
voorzichtig, gezet op de stompjes van voeten.... laat zijne handen los.... èn.... mijn
Faun staat....
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mijn Faun dànst.... hoewel zijn arm nog vermorzeld ligt op de uitgespreide courant.
- Daar staat hij, monsieur le prince!! zegt Trofime.
En de anders altijd in grauwen baard wat bitter getrokken lippen van den ouden
man, openen in een zachten, blijden glimlach.... Ik zeg niets.... Was ik zoo even, na
mijn verveling, ge-amuzeerd, ik ben nu, na mijn lichten weemoed om Trofime's
gebroken leven, aangedaan en ontroerd, en mijne stemming wisselt en wisselt.... Ik
ben ontroerd, en tevens héel blij, omdat ik mijn Faun weêr zie dansen.... En ik zeg
niets, en zie toe hoe, met zijn kwastje, Trofime het vermorzelde armpje tot een héel
en gezond armpje samen toovert.
Het armpje moet even droogen, en hij legt het in de zon, op de courant. En hij ziet
mij aan en zegt:
- We moeten even wachten.... voor we het armpje lijmen aan den schouder,
meneer....
Ik ben geen ‘prins’ meer, maar het kan me niet schelen: ik ben veel te blij, dat
mijn Dansende Faun herleeft! En Trofime, ook blij om zijn tooverkunst en
wonderwerk, zegt, glanzend:
- Meneer houdt véel van kunst, niet waar?
- O ja, Trofime, zeg ik. Daarom hou ik zoo veel van Italië, daar zijn schatten en
schatten....
- Ik was er nooit, zegt Trofime; maar òok bns land is rijk.... ook ons land heeft
schàtten.... Ik was in Parijs, ik zag het Louvre....
Er glanst een herinnering in zijn doffe oogen....
- Het is lang.... héel lang geleden, zegt hij. Ik herinner mij, meneer, vroeger, in
vroegere jaren.... hield ik.... als u, véel van kunst, van alles wat móoi was.... en tevens
was ik héel vroom opgevoed door mijn moeder. En omdat die mij verteld had de
legende van mijn patroon, van St. Trofime.... ben ik, later.... ik was een jongmensch,
meneer.... en ik was in Parijs.... en hield héel veel van kunst,.... opzettelijk de Venus
van Arles gaan zien.... in het Louvre.... Die is móoi, niet waar, maar mijn patroon,
St. Trofime, vond dat niet, en....
- Wat is dan die legende, Trofime? vraag ik, vol belang.
- Kent u die niet, meneer? Wel, St. Trofime was eenleerling van den apostel Paulus
en kwam van Efezus, in Klein-Azië.... Hij wilde het Christendom verbreiden, en
landde hier in Nice, en

Groot Nederland. Jaargang 8

384
hij ging verder, naar Arles.... En toen hij te Arles kwam, was het, als nu, in de maand
Mei, de maand van de rozen, en al het volk was blij om de lente en om de rozen en
het leven en danste, danste, in lange rijen elkander houdende aan de hand. Vrouwen,
mannen en kinderen dansten, met rozen bekransd, zoo als ze toen zich bekransden
in de Oudheid als ze vroolijk waren en blij: ze dansten met lange, lange rijen en
schaarden zich zingende en dansende om het met rozen bekransde beeld van de
Venus, die in hare eene hand den appel houdt en in de andere den spiegel: de Venus
van Arles: ze stond in een open tempel, zoo een ronden tempel van zuilen, meneer
weet wel, en ze dansten òm den tempel en òm de Venus, haar dankende voor de
heerlijke Mei, voor het leven en voor de rozen.... Toen kwam St. Trofime aan, met
zijn volgelingen, want hij had al velen bekeerd. En toen St. Trofime het volk daar
dansen en zingen zag, met rozen bekransd, strekte hij de armen uit....
Trofime is opgerezen, hij is zilvergrijs van baard en van lokken, hij is lang en
knoestig in blauwe kiel, en hij strekt de armen uit naar mij, waar ik steeds lig op mijn
langen stoel, onder rozen....
En het is mij of ik niét Trofime zie.... maar zijn patroon zèlven.... den heiligen
Trofime....!
- Hij strekte de armen uit, vervolgt Trofime, en zijne oogen bliksemen; en hij
vloekte.... hij vloekte met imprekatie op imprekatie het dansende, zingende volk....
Hij vloekte het, omdat het zòndig was te zingen en te dansen rondom de Venus, die
den appel hield, daar zij de schoonste was geweest van drie godinnen.... Hij vloekte
het zondige volk met al de kracht van zijn stem en zijn woord, met al de macht van
zijn nieuw geloof.... en toen, toen verzamelde zich een donderend onweêr boven de
stad, en het volk ontzette van angst en vluchtte weg naar alle zijden. Maar St. Trofime
ging door met zijn vervloekingen, die hij nu richtte tegen de Venus zelve, de Venus,
die glimlachend, met rozen bekransd, steeds in den spiegel zag, en toen, meneer,
toen sloeg de bliksem uit den donkeren hemel neêr en trof het heerlijke beeld, zoo
dat het neêrstortte in verbrijzeling.... En het volk vluchtte, vluchtte weg ontzet,....
maar wie niet vluchtte, verzamelde zich om St. Trofime, en knielde neêr, en smeekte
erbarmen en hij bekeerde die allen tot het Christendom: hij bleef te Arles en was er
de eerste bisschop....
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- Het is een mooie legende, zeide ik; en je hebt ze mij mooi verteld, Trofime. Ik wilde
alleen nog maar weten, hoe het beeld van de Venus van Arles, als het dan door de
imprekatie's van jou patroon, die haar door den bliksem deed treffen, verbrijzeld
werd.... tòch weêr tot schoonheid en leven werd teruggeroepen, zóo dat het nu nog
steeds, tot een altijd durende vreugde, staat in Parijs, in het Louvre.... Kan je mij dat
niet vertellen?
- Neen, meneer, glimlacht fijntjes Trofime; dat kan ik niet.... En hij hurkt weêr,
na zijn profetische voordracht, neêr, en, zorgzaam, zie ik, dat hij het Faune-armpje
past aan het beeldje, dat daar, op de courant, al scheen te herleven en meer en meer
te herleven....
- Dan zal IK het je zeggen, Trofime, zeg ik, blij, lui en door tal van rozenbladeren
- want bries waait - overwerneld. Dan zal iK het je zeggen. De blanke godin van
Arles, hoewel de bliksem haar trof, herleefde uit hare verbrijzeling, zonder éenige
repareerkunst van welken collega van jou, alléen.... omdat de goden onstèrfelijk zijn,
omdat zij zijn de eeuwige schoonheid, die geen profetenwoord en geen bliksemslag
ooit heeft kunnen vernietigen. Zij is van zèlve weêr opgerezen uit haar gruis....
De oude Trofime kijkt mij aan en zijn bittere mond glimlacht zacht.
- U kan wel gelijk hebben, meneer, zegt hij nadenkend. Ik geloof, dat ik....
vroeger.... ook wel zoo heb gedacht.... als u nu.... Wat mooi is, vergaat niet, ten zij
woeste barbaren.... en onverschillige katten het vernietigen. Gelukkig is de oude
Trofime uw trouwe dienaar, om ten minste, wat Madame Pouce heeft omver gegooid,
te herstellen.... U ziet: uw kleine Faun dànst.... Hij danst weêr..... met zijn zelfde
gebaar....
En Trofime, teeder, schetst het gebaar met zijn armen in blauwe, vuile
kielsmouwen....
- En als IK hem nu brengen mocht op de plaats, waar u hem zet in uw kamer, om
naar te kijken als u wat treurig is of melancholiek, opdat u weêr vroolijk wordt....
dan zoû ik dit een gróote geruststelling vinden, want gedróogd is alles nog niet, en
een ander zoû misschien mijn werk te niet kunnen doen....
Trofime is opgerezen. Hij toont mij, in liefhebbende handen, mijn Dansenden
Faun. Mijn Faun danst wéér! Alleen een vochtige tint verspreidt zich nog aan enkels
en schouder: verder danst mijn
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Faun als weleer! Ik ben zoo blij: als een kind ben ik blij, dat een stuk speelgoed terug
krijgt! Trofime klimt op een stoel; Trofime zèlve zet den Faun te dansen op de punt
van de fries, luchtig, lùchtig, de armen omhoog....
Imperia is nader gekomen en kijkt op, nieuwsgierig, wijs, en toch indifferent.
- Pas op, jij, hoor! dreig ik haar. Als je ooit weêr op de fries klimt!!
Zij spint, en wrijft even tegen mijn knie. Mijne bedreiging maakt géen indruk....
O, wat ben ik blij! En wat zal mijn vrouw, als ze straks binnen komt, klaar met
hare geheimzinnige huiselijke bezigheid, verrast zijn als ze den Faun daar weêr zal
zien dansen! Kijk hem dan toch ook vroolijk en gratieus en toch krachtig zich
bewegen, in zijn roerloosheid!
- Dank je, dank je Trofime! zeg ik en druk hem zijn beide knoestige handen, handen
van een artiest, die een werkman werd.
- Te veel eer, meneer! Te veel eer! zegt Trofime, ook blij om wat zijn kunst tot
het leven terug kon roepen....
Hij slaat een laatsten blik naar den Faun, en hij ook, hij dreigt de altijd
onverschillige Imperia. Hij pakt nu zijn ‘petite cuisine’ weêr in het zwarte kistje, en
de bezoedelde couranten verkreukelt hij tot een prop en keilt die over mijn rozenhek.
Hij heeft zijn kistje weêr vast gesnoerd om zijn schouders en zijn flambard weêr
opgezet. En nu, tevreden en zacht, blij hij ook, omdat hij iets moois, dat gebroken
was, repareerde, bedankt hij mij en geeft mij mijn eerste titels weêr, met die ijdele
zwakheid, om alleen voor de ‘aristocratie’ te werken:
- Te veel eer, monsieur le comte! Et merci, merci, monsieur le baron!
Hij groet nog, met een sierlijk gebaar van zijn hand. Ik zie zijn laatsten glimlach
door de rozen.... Zijn baard golft.... hij verdwijnt....
En plotseling hoor ik, sonoor en plechtig, als de roep van een profetenstem, als
een zich verwijderend orakel, Trofime het galmen over de straat:
- Je raccommode.... le verre.... la faïence.... et la porcelaine.... l'orrr.... les bijoux....
et les précieuses antiquités.... Je raccommode....
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De roep galmt weg, de stem sterft weg....
Ik lig tusschen de rozen en glimlach en mijn oog voelt een beetje vochtig. Waarom
-? Ik weet het niet....
Daar verschijnt mijn vrouw op het perron van mijn kamer. Zij glimlacht omdat
zij zoo lui mij ziet.
- Wat heb je gedaan? vraagt zij, welwillend.
- Ik? zeg ik, een beetje verlegen. Niets.... Ik heb van morgen niets gedaan.... Maar
Trofime.... diè heeft wat gedaan! Kijk eens op de fries!
Mijn vrouw wendt zich om, en ziet den Faun; hij danst; zij is blij, zij is blij als
ik....
- Trofime is heél knap, zegt mijn vrouw; alles.... àlles repareert hij.
Ja, alles repareert Trofime: goud en juweelen, marmer en albast, porcelein en
kunstvoorwerpen....
Alleen, zijn eigen leven, helaas.... zijn èigen leven, zijn leven, dat, ik weet niet wie
of wat heeft gebroken, heeft Trofime nooit repareeren kunnen....!!
Arme, oude Trofime....!
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De rechte lijn Tooneelspel in drie bedrijven
Door Fabricius.
Dramatis personae:
WILKO DE HOND.
DOLLY, zijn vrouw.
DIEUWKE EYLINGA.
MARY, haar zusje.
MR. HARDIUS, Directeur van de Nationale Bank.
KRANECK, makelaar.
KOERT FALK, infanterist.
STEVEN TIJSSEN, zendeling-leeraar.
LOUIS VOLDERS.
VAN BUUREN.
Het stuk speelt in Nederlandsch-Indië.

Tijd: de tegenwoordige.
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Nadere Persoonsomschrijvingen.
WILKO.
Krachtige, robusie figuur. Zeer bedaard. Onder schier alle omstandigheden zich volkomen
beheerschend. Rossig haar; NIET ‘hatelijk’ rood. Hoewel uit zijn scherp geteekenden kop een vaste
wil en groote intelligentie spreken, beweegt hij zich in gezelschap toch eenigszins ‘hoekig’. Van tijd
tot tijd onderstreept hij de scherpte eener opmerking door bliksemsnel een doordringenden blik te
richten op den persoon, tegen wien hij spreekt. Dadelijk daarop krijgt zijn gelaat weer het gewone,
bewustkalme voorkomen. Soms staat hij midden in het gesprek plotseling op en loopt op en neer,
zonder evenwel iets van zijn uiterlijke kalmte prijs le geven. Den heel enkelen keer, dat zijn drift hem
meester wordt, verschijnt op zijn gelaat een angstwekkend-lachende trek. Hij heeft een zwaar
stemgeluid. Zijn woorden komen vaak als regelmatige mokerslagen neer.

DOLLY.
Aardige brunette. Hartstochtelijk. Winkelmeisjesmanieren.

DIEUWKE
(Spreek uit: Djoeke). Eenvoudig-gracieuze verschoning. Heel mooi.

MARY.
Loshangend haar. Pikant gezicht. Resoluut.

HARDIUS.
Gedistingeerde figuur. Intelligent gezicht. Boog voorhoofd. Vaste oogopslag. Ook in zijn gesprekken
met Wilko blijft hij onder alle omstandigheden: gentleman. Geen oogenblik verliest hij het voorkomen
van een zéér beschaafd, energiek man, die gewoon is te bevelen.

KRANECK.
Onberispelijk en naar de laatste mode gekleed. Een vroegoude jongeman. Fatterig kneveltje. Gelaat
noch oogen nemen deel aan het korte, droge lachje, dat hij van tod tot tijd uitstoot. Sluw zakenman.

KOERT FALK.
In zijn voorkomen en optreden onmiskenbaar iemand van goede familie. Wanneer hij beschonken is,
glijdt over zijn lippen onophoudelijk een stereotiep glimlachje, waarmee hij zich ‘goedhoudt’.

STEVEN.
Een man, ‘dienende den Heere met BLIJDSCHAP’. Zijn oogen schitteren levendig achter de glazen van
een gouden bril. Glad gezicht.
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LOUIS VOLDERS.
Burgerlijk Don Juan-type.

VAN BUUREN.
Middelbare leeftijd. Een zorgelijke trek op het gelaat.
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Eerste bedrijf.
Het tooneel verbeeldt eene Indische voorgalerij, gezien van den grooten weg. Links ziet men
een stuk van den zijtuin. Van deze zijde komen ook de bezoekers binnen. Aan weerszijden van
dezen ingang staan een paar palmen in potten. Met een dubbele, in het midden aansluitende,
gordijn kan deze ingang worden afgesloten. In het midden van den achtergrond bevindt zich
een hooge, dubbele jalouzie-deur, die geheel open staat en waarboven zich een door latten
doorkruiste opening, in den vorm van een liggenden rechthoek en ter breedte van de geheele
deur, bevindt. Links en rechts van die deur een venster, waarvan eveneens de twee
jalouzie-helften zijn opengeslagen, zoodat men duidelijk de daarachter liggende binnengalerij
ziet, in welker achtergrond zich in het midden een doorgang bevindt, waardoorheen men den
tuin ziet. In het midden van den rechter wand een deur als die op den achtergrond, waarvan
alweer de twee jalouziehelften zijn opengeslagen, doch waarvan de glazen binnendeuren
(voorzien van vitragegordijnen) gesloten zijn. De rechter wand, de achtergrond, de achtergrond
der binnengalerij en het plafond zijn wit. De wanden in de voorgalerij zijn schaars, doch
smaakvol behangen met enkele supports (waarin plantjes) en papieren ‘zwaluwen’, welke
laatste in een flauwe bocht tegen den wand zijn gespijkerd. Links op den voorgrond een groote,
ronde tafel met marmeren blad, waaromheen staande stoelen. In den linker hoek op den
voorgrond een porte-manteau. Rechts op den voorgrond een rieten ameublement. Boven beide
tafels electrische kroonlampen. Rechts op den achtergrond, schuin in den hoek, een rieten
rustbank. De dubbele gordijn links is geheel opengetrokken. Het vertrek biedt een helderwitten
aanblik.

WILKO
(gekleed in witten pantalon en gesloten witte jas. Hij draagt zwarte kousen en zwart gelakte schoenen.
Uit den rechter jaszak hangt een zakdoek, waarmee hij zich nu en dan het voorhoofd afwischt. Hij
staat op een stoel en speldt een ‘zwaluw’ tegen den wand. Loopt eenpaar passen achteruit en beziet
fluitend zijn werk. Neemt van de tafel rechts een waaiertje, klimt weer op een stoel en speldt den
waaier tegen den wand. Gaat dan, den stoel meedragende, naar het midden van het vertrek, zet zich,
met de rugleuning van den stoel voor zich, daarop neer en bekijkt dan zijn werk, zachtjes zingend:)
‘Ik heb gezworven over land,
Gezworven over zee....’
(Bij neemt zijn stoel weer op; grabbelt wat in de versierselen op de tafel. Neemt een hamer in
de hand.)

STEVEN
(komt op van links en blijft bij den ingang staan. Hij draagt een gekleed pak en een gewonen, zwarten,
slappen hoed.)

WILKO
(bekijkt de versierselen stuk voor stuk, het onderbroken liedje van herhulst vervolgend:)
‘Mijn beurs is plat aan allen kant,
‘Mijn jas is kaal, mijn vel verbrand,
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‘Maar 'k ben Godlof nog d'ouwe klant
‘En 'k bracht m'n hart weer mee,
‘Ik bracht m'n....’
(Hij ziet Steven.)
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STEVEN.

Goeie morgen!
WILKO
((zwaait den hamer omhoog).

Gedenk den Sabbath-dag, dat gij dien heiligt!
STEVEN.

Waarom profaneer je dat?
WILKO.

Is het profaan om mezelf te tuchtigen met 'n Bijbelwoord?
STEVEN.

Als je 't voor de grap doet, ja.
WILKO.

Steven, zendeling, eerwaarde heer, ik ben in 'n stemming om allen heiligen ernst uit
m'n huis te bannen. Maar daarom mag jij wel binnenkomen. Hier, ga zitten.
STEVEN
(hangt zijn hoed, naar de zijde van het publiek, aan denportemanteau).

Wilko, ik herken je niet!
(Hij gaat naar de tafel links. Legt daarop zijn kerkboekje. Veegt, al sprekend, zijn brilleglazen
schoon.)

WILKO.

Kom je uit de kerk?
STEVEN.

Ik kom uit de kerk.
WILKO.

Vestig dan nu even je aandacht op aardsche zaken. Je ziet dien rommel?
((Wijst op de tafel rechts.)

STEVEN
(knikt).

WILKO.

En dien wand?
STEVEN.
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Den wand zie ik.
WILKO.

Je begrijpt, dat ik dien niet voor niets zoo mooi maak?
STEVEN.

Ik begrijp, dat die mooi wordt gemaakt ter eere van Dolly's entrée hier als mevrouw
De Hond.
WILKO.

Precies. Maar dat Dolly al op weg hier naar toe is, weet jij niet.
STEVEN.

Wèt zeg je?
WILKO.

Ze is gister in Amsterdam scheep gegaan. Ga zitten.
STEVEN.

Och!
(Neemt plaats.)

Ja, dan begrijp ik je vroolijkheid.
WILKO
(schuift met armen en bovenlichaam over de tafel heen naar Steven).

Tegen jou gezegd, héél zachtjes tegen jou gezegd: M'n vrouw zal 't goed bij me
hebben! Maar als je dat ooit aan 'n ander overbrieft, neem ik 'n keisteen en gooi hem
dwars door de ruiten van je zendelingenkerk.
STEVEN.

Dus Dolly is over vier weken bij je.
WILKO.

De volgende maand kan ze hier zijn; ja.
(Hij haalt een brief te voorschijn.)

Hier in dezen brief staat 't. In dezen prachtigen brief vol spel- en taalfouten.
STEVEN.

Nou, nou, nou. D'r breekt nu wel 'n heel ander leven voor je aan, jongen!
WILKO.

'n Ander leven? Neen, nu b e g i n t hier in huis pas het leven. Dat wil zeggen: ik
beklaag me de vijf jaar niet, die ik bij mevrouw Eylinga in 't paviljoen woonde. De
ouwe mevrouw en haar beide dochters Dieuwke en Mary hebben me die jaren prettig
genoeg gemaakt. Maar nu wordt het toch heel wat anders!
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STEVEN.

Mevrouw Eylinga zal jou missen. Jij was de eenige, die haar kleine Mary nog kon
regeeren.
WILKO.

Ja, 'n eigenaardig kind, die Mary. 'n Beetje ruw....
STEVEN.

Al te ruw!
WILKO.

Je had haar zuster Dieuwke moeten kennen. Die is nog 'n graadje erger. Toen die
naar Holland ging.... voor haar opvoeding, ha!.... beloofde ze me 'n rammeling, als
ze over 'n jaar of wat terug zou keeren. Ze komt nu gauw weer hier, hoor ik. 't Zal
me 'ns verwonderen wat daar in Holland uit gegroeid is.
STEVEN.

Hoe oud zijn de beide meisjes?
WILKO.

Och, 't zijn allebei nog kinderen, hè?
STEVEN.

Nou, kinderenl Hoe oud is Mary? Vijftien, zestien jaar?
WILKO.

Zoo iets, ja. En Dieuwke - laat 's kijken - die was achttien, toen ik haar voor 't laatst
gezien heb, en ze is nu 'n jaar of drie weg, dus dat brutale nest is nu al één-,
twee-en-twintig! En wil je wel gelooven: als ze op het oogenblik hier binnenstormde,
duurde 't geen twee minuten, of ze zat weer op m'n knie! En Mary op de andere!
STEVEN.

Mary zie je zeker nu niet zóó dikwijls meer als toen je nog bij haar moeder in 't
paviljoen woonde.
WILKO.

Wel ja, ze komt nog alle dagen hier.
STEVEN.

Nog altijd met haar schoolwerk?
WILKO.

Met haar schoolwerk, ja. Ja, dat kijk ik nog trouw na. Daarom noemt ze me ook
‘meester’! 't Gebeurt natuurlijk wel, dat ze met dingen bij me komt, waar ik zelf ook
voor sta, want ze leeren op school zoo'n ontzèttenden hoop rompslomp, maar ze is
toch niet tevreê voor ik gezegd heb, dat 't me wel goed lijkt.
STEVEN.

't Is jammer, dat het kind zoo driftig is.
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WILKO.

Ja, dat schijnt ze allebei in 't bloed te zitten.
STEVEN
(is opgestaan. Bekijkt de wanden).

't Is 'n wonderlijk kind, ja.
WILKO.

'k Heb overal nieuwe vogeltjes opgehangen.
(Hij wijst naar de deur rechts).

Alleen aan dat vertrek wordt niets gedaan. Dat moet Dolly's boudoirtje worden.
STEVEN.

Voor haar alleen.
WILKO.

Ja, dat is haar heiligdom.
STEVEN.

Is dat 'n reden om er niets aan te doen?
WILKO.

Ja, dat moet ze zelf opknappen.
STEVEN.

't Is 'n opvatting.
WILKO.

't Is niet goed, het heele huis voor 'n vrouw pasklaar te maken. Ze moet zelf wat te
doen houden.
STEVEN.

Ik kan me je verlangen naar de volgende maand zoo voorstellen.
WILKO.

Kerel, schei uit. Ik heb vanmorgen al gezongen.
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STEVEN.

Je deed 't nòg, toen ik binnenkwam.
WILKO.

Je houdt er je mond over, maar....
(ingehouden)

ik kan het me nog maar nauwelijks voorstellen, dat ze hier al zoo spoedig komt....
als m'n eigen vrouw. Ik durf het woord nog niet goed uitspreken.
STEVEN.

Als ik bedenk, hoe jij, de vroegere smidsjongen, al de jaren, die je in Indië bent, hebt
gewerkt; hoe je nacht en dag hebt gestudeerd en hooger en hooger bent geklommen....
groote gunst, dan vraag ik mij af: Wie had kunnen bevroeden, toen wij met z'n tweeën
van de lagere school kwamen, dat jij....
WILKO.

't Rooie jong!
STEVEN
(glimlachend).

Ja, ‘'t rooie jong’! Dat 't rooie jong zich nog 'ns zou opwerken tot zoo'n man in de
maatschappij!
WILKO.

En jij dan! De schrik van heel de buurt! ‘Steven-van-'t-hooge-land’! Weet je 't nog?
STEVEN
(knikt lachend).

Ja-ha!
WILKO.

Die Zondagsmorgens voor dag en dauw met mij ging appels stelen uit den tuin van
den afgescheiden dominé.
STEVEN.

Schandelijk, ja!
WILKO.

En die door den cathegiseermeester werd uitgemaakt voor heiden, omdat hij van z'n
Nieuwe Testament 'n gewetenloos prikboekje had gemaakt!
STEVEN.

Schei uit, zeg!
WILKO.
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‘Wie-had-toen-kunnen-bevroeden’, dat die voorbeeldelooze strop 'n kleine vijftien
jaar later, met zoo'n planken jas aan, in mijn huis z'n bril zou zitten af te vegen. De
gouden bril van Steven-van-'thooge land.
STEVEN.

Och, och, och!
WILKO.

Zoo moest Dolly ons 'n bij mekaar zien zitten!
STEVEN

Wit en zwart.
WILKO.

Kwik en kwak.
STEVEN.

Ze zal wèl vreemd opzien.
WILKO.

Hier, wil jij ook 'ns vreemd opzien? Lees dit briefje 'ns even.
STEVEN.

Van wie?
WILKO.

Van Fawkner & Company.
STEVEN.

Van je directie.
WILKO.

Nou, lees maar 'ns.
STEVEN
(leest).

‘De Directie deelt den Heer De Hond mede, dat zij zijn buitengemeene werkkracht
op hoogen prijs stelt en besloten heeft, zijn voorbeeldige plichtsbetrachting te beloonen
door van heden af zijn salaris met honderd gulden 's maands....
(hij ziet Wilko aan)

te verhoogen.’ - Daar ben ik heel blij om, Wilko. Héél blij!
WILKO.

Ik heb ze niet aangenomen.
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STEVEN.

Niet wàt?
WILKO.

Ik heb geweigerd.
STEVEN.

Je hebt g e w e i g e r d ?
WILKO.

Ik ben met dien brief naar m'n directeur, meneeer Fawkner, gegaan. Ik zeg: ‘Mag ik
u 'n contra-aanbod doen?’
- ‘Zeker!’ zegt ie.
- ‘Dan stel ik u voor, m'n salaris met laten we zeggen vijftig gulden 's maands te
verminderen.’
STEVEN

Te verm....
WILKO.

‘Maar u belooft me, dat ik over 'n jaar, over twee jaar, over drie jaar, dat kan me niet
schelen, uw mededirecteur ben.’
STEVEN.

En toen?
WILKO.

Dat kon hij me zelfs in p r i n c i p e niet beloven.
STEVEN.

En toen?
WILKO.

Toen heb ik hem m'n dienst opgezegd.
STEVEN
(staat op).

Dat is - dat is grove ondankbaarheid.
WILKO.

Ik wil worden wat ik worden kan. Minder om het te z i j n dan om het me niet te laten
belètten!
STEVEN.

Wat-ben-jij-hàrd.
WILKO.

Als het mes er in moet, zet ik het er in.

Groot Nederland. Jaargang 8

STEVEN.

O, dàt waardeer ik in jou! Ik zou al heel ondankbaar zijn, als ik niet erkende dat, als
jij het mes er in zet, 'n waràchtig goed dokter aan 't werk is. Dikwijls heb ik m'n taak
als alleenstaand prediker al te zwaar voelen worden voor mijn zwakke krachten. Ik
ben wel 'ns - wankelmoedig geweest, Wilko! En w i e was het dan, die mij staande
hield? Wie nam mij bij de schouders en schudde me wakker en gaf den twijfelaar
weer vasten grond onder de voeten? Wie was dat?
WILKO
(glimlachend).

Aan de manier waarop je 't vraagt zou men zeggen dat i k 't geweest ben.
STEVEN
(ernstig).

Dat zou men zeggen; ja. Soms ben ik niet bij machte, uit mijn heilig geloof de groote
kracht te putten, die noodig is om groote moeilijkheden te overwinnen. Dàn ga ik
naar j o u toe. Naar jou, die beweert 'n vrijdenker te zijn. Dan heb ik angst in het hart,
want ik wéét, als ik naar jou ga, dat jij iets zult breken van wat ik heb gemeend dat
mooi was. Maar m'n onrust drijft me naar je toe. En dan b r é é k jij! Stùk voor stùk!
Dan schijnt het me éérst alsof je 't er op gezet hebt me met je woorden te vernietigen.
WILKO
(glimlachend).

Als je iemand wilt rècht zetten, moet je 'm goed aanpakken; anders valt hij je weer
uit de handen.
STEVEN.

Maar juist als ik meen, dat ik n i e t s meer overhoud, dat ik alles verloren heb, geef
jij me met 'n ènkel woord weer 'n heel nieuwe richting aan.
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WILKO.

Ik haal je zèlf maar even bij je ooren naar je e i g e n richting!
(Glimlachend)

En als ik je daarbij wel 'ns zeer moet doen.... je weet:
(hij klemt de tanden op elkaar)

ik houd van den kòrtsten weg. Dat is de rèchte.
STEVEN.

Als jij me wat jij noemt de rechte lijn weer hebt gewezen, is 't weer helder om me
heen en ik ben weer volmaakt rustig. Als jij me zeer doet, weet ik dat 't om m'n
bestwil is. - Maar hier! Hier in dit geval met je directeur was er geen reden om iemand
zeer te doen. Hier heb je iemand, die 't goed met je voorhad, g e g r i e f d . Hier gold
't j o u belang; jou e i g e n belang en niets anders.
WILKO.

Dat is geen reden om er niet voor op te komen.
STEVEN.

Natuurlijk niet. Maar als er ooit aanleiding voor je was om 'n zaak wat minder hard
te behandelen, dan was 't nú!
WILKO.

We verstonden mekaar zóó 't best, en bovendien: als ik wat anders gezegd had dan
ik méénde.... ja, of jij nou al met je hoofd schudt, dáár komt 't toch op neer!.... iets
anders gezegd dan ik méénde, dan zou mij dat méér gehinderd hebben dan hèm mijn
botweg afslaan. 'k Heb liever ruzie met 'n ander dan met me-zèlf.
STEVEN

....En wat nu?
WILKO.

'k Weet nog niet. Maar 'ns afwachten.
STEVEN.

Zoo-zoo-zoo.
WILKO.

Mr. Hardius komt me straks opzoeken. Hij heeft me zooeven getelefoneerd.
STEVEN.

Hé, waarvoor zou de groote Hardius jou komen opzoeken, zou men zoo zeggen.
WILKO
(haalt de schouders op).
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Die millioenenrekenaar is met z'n Bank bij zóóveel zaken geinteresseerd, dat ik me
maar niet in vermoedens zal verdiepen.
STEVEN.

't Zal me verwonderen wat hij van je wil.
WILKO.

Alles wat ik weet is dat van Buuren met hem meekomt.
STEVEN.

Welke Van Buuren? De advocaat?
WILKO.

Neen, de directeur van de Electrische. Nou ja.... de directeur! Hij heeft natuurlijk
niets te vertellen,
(vroolijk)

want Hardius is zijn gedelegeerde commissaris.
STEVEN.

Dat zegt alles!
WILKO.

Ja-ha.
STEVEN.

't Is goed, dat Dolly nog niet hier is.
WILKO.

Maak je je ongerust?
STEVEN.

Over jou? Neen, dat komt niet in me op. Neen, zij zou zich ongerust kunnen maken.
WILKO.

Geen kwestie van. We kennen mekaar!
STEVEN.

Dat is ook zoo. Ze weet wat ze aan jou heeft. En ze heeft bovendien nogal 'n
opgewekte natuur.
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WILKO.

Ja, wat wàs 't altijd 'n canaille, hè? Toen ze in dien heerenwinkel stond, heb ik me
arm moeten koopen aan dassen. Nou, dá's niet hard gevloekt, want ik had toen zeven
heele guldens in de week. Maar aan 'n dàs zat ik alle Zaterdagavond vast; daar ging
geen schaap van af. - Heeregod, dat is nog maar v i j f jaar geleden!
STEVEN
(knikt nadenkend met het hoofd).

In die vijf jaar, dat jullie mekaar niet gezien hebt, heeft zich bij jou heel wat gewijzigd.
WILKO
(scherp).

Bij mij heeft zich n i e t s gewijzigd!
STEVEN.

O, tòch! Tóch!
WILKO.

Wat ik wil, dat wou ik tien jaar geleden al, en wat ik tien jaar geleden wou, dat wil
ik nòg!
STEVEN.

O, ik wéét! Klimmen wil jij! Altijd maar klimmen!
WILKO.

B l i j v e n wil ik wie ik bèn! Precies dezelfde! Ik volg eenvoudig m'n programma.
STEVEN.

Je - programma?
WILKO.

Ja. Dat heb ik 'n jaar of wat geleden 'ns opgemaakt. Ik ging op 'n goeien
Zondagmorgen de deur uit, kocht voor 'n dubbeltje sigaren - van de acht; weet je 't
nog?
STEVEN.

Ja, nou! Dan moesten er minstens zes gespikkelden bij wezen, anders wouden we
ze niet hebben.
WILKO.

Toen liep ik zoo op m'n eentje 'ns langs de smederij en toen zag ik daar den ouwen
Beukers óók staan. Die was juist 'n dag of wat te voren g e t r a c t é é r d geworden,
omdat hij veertig jaar aan de fabriek werkzaam was.
STEVEN.

Ik herinner me dien Beukers.
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WILKO.

Véértig-jaar aan de smederij. De ouwe kon er eenvoudig niet meer buiten. Of 't
Zondag was of niet - hij moest de fabriek even zien. Hij was 'n stùk van de fabriek
geworden. In den loop van de jaren had hij zelfs de k l e u r van de fabriek
aangenomen: grijs, grauw, roeterig. De ouwe stond daar met z'n kromgetrokken
vingers op z'n kromgetrokken rug gevouwen tegen de smerige ruitjes van de fabriek
aan te kijken. Op dat oogenblik zag ik me-zèlf daar als 'n zestigjarige voor die fabriek
staan, met net zulke kromme vingers en met net zoo'n krommen rug als van ouwen
Beukers. Toen heb ik hardop tegen mezelf gezegd: ‘Dat verdòm ik!’
STEVEN
(fronst even de wenkbrauwen).

WILKO.

Ik ben regelrecht naar huis gegaan en heb tegen m'n vader gezegd: ‘Vader, ik heb
daarnet 'n klein plannetje gemaakt: Binnen 'n half jaar ben ik van de smederij weg;
binnen twee jaar trek ik manchetten bij m'n werk aan; binnen tien jaar ontvang ik
m'n loon voor wat ik met m'n hoofd verdien.’
- ‘Zoo, jongen,’ zeide-ie, ‘nou, je zegt het maar net zooals je 't hebben wilt!’
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-‘Wacht,’ zeg ik, ‘ik zal 't voor je opschrijven!’ Ik hèb 't voor hem opgeschreven en
ik verzeker je, dat jij je Boek der boeken nooit met heiliger ernst voor je hebt
neergelegd dan waarmee hij dat stukje papier tot 'n reepje vouwde en in z'n tabaksdoos
schoof.
(Ontroerd)

Het is er tot aan z'n dood in blijven zitten.
STEVEN

(drukt hem de hand). Jij kunt soms zoo meedoogenloos hard schijnen, dat 't goed
doet ook 'ns den zachten binnenkant te zien.
WILKO
(als 't ware nog doorgaande).

Maar 'n Streber ben ik niet! Ik wil géén plaats, die me niet toekomt! Het is niet alleen
voor jou, dat ik de rechte lijn zoek, maar ook voor me-zèlf! 'n Omweg heb ik nog
nooit gekozen! Ik wil
(hij neemt glimlachend Stevens spreekwijze over)

met gerechten blik gemeten worden!
FALK
(gekleed als infanterist in groot tenue; d.w.z. zijn helm is voorzien van koperen ‘piek’ en over
de borst draagt hij tressen. Is bij de laatste woorden schoorvoetend binnengekomen. Aan zijn
gedwongen stijve houding ziet men, dat hij te veel heeft gedronken. Hij salueert).

STEVEN.

Pardon, daar is bezoek voor je.
WILKO
(keert zich om).

Hé, wat eh, wat wenscht u?
FALK.

Is u niet meneer De Hond? Wilko de Hond?
(Bij werpt een blik op Steven).

WILKO.

Die ben ik; ja.
FALK
(met een zijdelingschen blik op Steven).
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Ik zou u wel even willen spreken.
STEVEN.

Ik zal maar even naar binnen gaan?
WILKO.

Neen, pardon, blijf zitten.
STEVEN.

Nee-nee-nee!
(af door de deur op den achtergrond. Men ziet hem langs de achterzijde van het rechter venster
gaan).

FALK
(salueert opnieuw).

Ik eh WILKO.

Geneer je niet. Heb je 'n boodschap?
FALK
(neemt den helmhoed af).

U herkent mij zeker niet.
WILKO.

- Neen - ja, wacht 'ns - Neen, dat kan niet!
FALK.

Koert Falk!
WILKO.

Maar meneer Falk! Heeregod, hoe is dat mogelijk! Ga zitten. Laat mij Uw hoed even
nemen.
FALK.

Pardon, ik houd hem liever bij me.
(Hij gaat zitten).

WILKO.

God-God! U als soldaat hier!
(gaat zitten).

FALK.

Doe mij één genoegen, bitte.
WILKO.
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Als ik kan, heel graag.
FALK
(gaat in de houding staan).

Noem mij geen meneer!
WILKO.

Maar meneer Falk; dat - dat kan ik niet anders.
FALK.

De rollen zijn nu omgekeerd, menéér De Hond.
(gaat zitten).

WILKO.

Ja, neem me niet kwalijk - ik zit wezenlijk te kijken.
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FALK.

In dit pak had u me vroeger in Holland zeker niet gedacht.
WILKO.

Eerlijk gezegd: neen.
FALK.

Ik ook niet.
WILKO
(merkt eerst nu Falk's dronkenschap op)

Hm.
FALK.

Maar 't is m'n eigen schuld!
WILKO
(koeler).

Is u al lang - soldaat?
FALK.

Soldaat! Ruim vijf maanden! Maar geen èchte! Ik ben baantjes. gast! Dà's voldoende.
WILKO.

Zoo. Tja.
FALK.

Ik ben de vorige week al twee maal uw huis gepasseerd. Maar ik durfde niet
binnenkomen. U is nu le grand seigneur!
WILKO.

En durfde u nú wèl binnenkomen?
FALK.

Driemaal is scheepsrecht; dà's voldoende.
WILKO.

Ja! Ja, dà's voldoende.
FALK.

Ik heb dien meneer, die hier zooeven bij u was, ook wel herkend.
WILKO.

Zoo.
FALK.

De blikken dominé.
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WILKO.

Hm.
FALK.

Stevenovan-'t-hooge-land!
WILKO.

Die is 'n f a t s o e n l i j k man gebleven, vindt u niet?
FALK.

Hij loopt geen mensch in den weg.
WILKO.

Precies. Hij hindert niemand.
FALK.

Dat kan ie ook niet. Daar is ie te veel plebejer voor.
WILKO.

Neen, dat is hij niet! Trouwens: Wat weet iemand als u daar eigenlijk van?
FALK.

't Is 'n blikken dominé. Dà's voldoende.
WILKO.

Hm. Ja-ja.
FALK.

Ik heb in de courant gelezen, dat u getrouwd is.
WILKO.

Ja, ik eh, ik ben getrouwd.
FALK.

Zou ik mevrouw even kunnen complimenteeren?
WILKO.

Mijn vrouw is nog niet hier,
(hij ziet Falk met donkeren blik aan)

en bovendien FALK.

Pardon! Mevrouw en ik hebben mekaar heel goed gekend.
WILKO.

Wil ik u eens wat zeggen?
FALK
(gaat in de houding staan).

Present!
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WILKO.

U is dronken.
FALK.

Pardon! Dat is 't woord niet. Maar ik hèb iets gedronken; dà's voldoende.
WILKO
(staat op).

Ik wil open kaart met u spelen. FALK (salueert blootshoofds). Koert Falk!
WILKO.

Het spijt me, dat ik u zóó voor me moet zien, en als mijn vader niet twintig jaar lang
den tuin had schoongemaakt bij uw vader,...
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FALK.

Daar verhef ik me niet op!
WILKO.

Neen, daar behoeft u zich ook niet op te verheffen; daar is geen enkele reden voor.
Overigens verzoek ik u, me even te laten uitspreken, al was 't alleen maar om de
vòrmen in acht te nemen, die u nog wel niet gehéél kwijt zult zijn.
FALK
(salueert blootshoofds).

WILKO.

Ik zeg: als uw vader niet zoo lange jaren de broodheer van mijn ouders was geweest,
dan joeg ik u als 'n schooier m'n deur uit.
FALK.

Dà's voldoende.
(Zet zijn helmhoed op.)

WILKO.

Wegjagen doe ik u nii óók, maar ik noodig u meteen uit om weer terug te komen,
als u nuchter is. Ik wil wel 'ns met u praten, maar op dit oogenblik niet. De uitgang
is daar.
FALK.

Meneer, de eer van mijn vader...
WILKO

Ja, ik zou de eer van mijn vader er maar buiten laten. Ik groet u.
FALK
(reikt Wilko de hand, welke deze veinst niet te zien).

Sans rancune, Wilko! Je bent nog de ouwe keisteen van vroeger!
(Salueert.)

Meneer, ik heb wel de eer.
(Gaat naar den uitgang.)

MARY
(gekleed in een eenvoudig wit japonnetje met half langen rok en dito mouwen. Ze draagt lage, verlakte
schoentjes en lage kousen. Ze is blootshoofds en heeft een paar schoolboeken en cahiers in de hand.
Ze komt op van links).
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FALK
(blijft halverwege staan. Maakt front. Salueert Mary, die hem met een knikje voorbij loopt. Daarna
af).

MARY
(ziet Falk na; keert zich naar Wilko en salueert).

WILKO
(opgewonden).

Deugt niet! Die hand moet vlakker! Nòg vlakker!
(Hij stapt naar den uitgang. Met bevende stem:)

Ploert-van-'n-vent!
MARY.

Tegen wie hèb je 't, meester?
WILKO
(gaat naar haar toe. Glimlachend:)

Ze zeggen, dat ik 'n hart van steen heb, niet?
MARY.

Dat zeggen ze.
WILKO.

Ik heb met geen sterveling medelijden.
MARY.

Neen.
WILKO.

Ik voel niet wat andere menschen voelen.
MARY.

Neen.
WILKO.

Niemand mag me lijden.
MARY
(klemt de lippen op elkaar).

WILKO
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(keert zich van haar af. Grabbelt schb;nbaar onverschillig in de versierselen op de tafel).

Ik zeg, dat niemand me lijden mag!
MARY
(neemt hem bij den arm. Keert hem naar zich toe).

Is 't nou uit? Denk je, dat 't me 'n steek kan schelen wat ze zeggen? Heb ik jou niet
altijd verdedigd zoolàng als je bij ons in 't paviljoen woonde?
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WILKO.

Vijf jaar lang, Mary.
MARY.

Heb ik jou niet altijd gevraagd om me bij m'n werkte helpen?
WILKO.

Altijd. Maar bij 't Fransch krijgen we ruzie.
MARY.

Ja, bij 't Fransch krijgen we ruzie.
WILKO

En toen je zusje Dieuwke, dat prachtevenbeeld van je, drie jaar geleden nog thuis
was, hadden zij en ik ook ruzie. Maar alleen bij 't rekenen, want - Fransch kende ik
toen nog niet veel. Zeg 'ns, wat sta jij te giechelen?
MARY.

Je hebt 't immers over Dieuwke?
WILKO,

Ja, en wat zou dat?
MARY.

Nou, daarom giechel ik.
WILKO.

Ik begrijp niet wat daar voor belachelijks aan is.
MARY.

Daar is ook niets belachelijks aan.
WILKO.

Waarom lach jij er dan om?
MARY.

Zóó maar. Ik lach zóó maar. Daar hoef je toch niet altijd 'n reden voor te hebben!
WILKO
(haalt de schouders op).

MARY.

Kom nou 'ns hier. Help me maar 'ns even bij m'n werk. Heb je 'n potlood voor me?
WILKO
(geeft haar 'n potlood).

Asjeblieft.
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MARY.

Dank je.
(Slaat een cahier open).

Wat is 'n prozaschrijver?
WILKO
(plagerig).

Dat is iemand, die proza schrijft.
MARY.

Ja, in 't Fransch natuurlijk!
WILKO.

O, Fransch. Willen we nu 'ns probeeren er geen ruzie bij te krijgen?
MARY.

Och toe, vooruit nou. 'n Proza-schrijver.
WILKO.

Un prosateur.
MARY
(vult in).

Un prosateur.
WILKO.

Met 'n s!
MARY.

O, wéér wat nieuws!
(verbetert)

..... De aantrekkingskracht?
WILKO.

L'attraction.
MARY
(vult in).

Ezel, dat wist ik toch zèlf ook wel.
WILKO.

Dat zou ik ook denken; ja.
MARY
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(geïrriteerd).

Nou, dat zèg ik toch ook!.... Een panische schrik?
WILKO.

Une panique.
MARY.

Une panique? Dat is een paniek. Ik moet panische schrik hebben! De aardbeving
veroorzaakte een panische schrik.
WILKO.

Dat is: une panique.
MARY.

Nou, mij best. - De overgave?
WILKO.

La reddition. Maar dat lijstje had je toch ook wel in je woordenboekje kunnen naslaan!
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MARY.

Op school vergeten.
WILKO
(over haar schouder kijkend).

Wat heb je nou geschreven?
MARY.

L'areddition, zeg je toch? L-apostrophe-a-r-r....
WILKO.

Neen, waràchtig niet. Rèddion. La - rèddition!
MARY
(slingert het cahier door het vertrek).

Zeg dat dan eerder! Kan ik zoo'n knoeiboel mee naar school nemen?
WILKO
(neemt haar bij den arm).

Raap op!
MARY.

Laat me dan eerst los.
WILKO.

Raap op!
MARY.

Au, je doet me pijn.
WILKO.

Raap op!
MARY
(doet het).

WILKO.

Ziezoo, en hoe eerder je nu wegbent, hoe liever ik het heb.
(Gaat met den rug naar haar toe zitten.)

MARY.

't Kan me niet schelen, of je boos bent....
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(Gaat op zijn knie zitten).

Ben je boos op me?
WILKO.

Ben je nog niet weg?
MARY
(springt op).

Dan boos. Mij best.
(Bij den uitgang blijft ze staan. Kleine pauze. Dan, driftig:)

Als ik vergeving vraag, is 't dan goed?
WILKO
(rustig).

Dat hoor ik dan wel 'ns.
MARY.
(haalt driftig de schouders op. Kleine pauze. Gaat weer op zijn knie zitten).

't Was leelijk van me. Is 't nu goed?
WILKO.

Ik dacht, dat wij kameraden waren, Mary.
MARY.

Nu, dat zijn we toch ook.
WILKO.

Luister 'ns, kind, en laat nu 'ns goed door je hoofd gaan wat ik je nu zeg: Als jij en
Dieuwke je aard niet verandert, zul je er zoo lang als je leeft, allebei verdriet van
hebben. Zeg 'ns, waarom lach jij toch iederkeer, als ik 't over Dieuwke heb?
MARY
(wiegelt zich op zijn knie).

WILKO.

Ja, dat er bij jou weer wat broeit, hoef ik niet te vragen, maar ik ben er nog niet achter
uit welken hoek de wind zal waaien.
MARY.

Word je bang?
WILKO.

Ja! Kijk! Zie je me bleek worden?
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MARY.

Kom hier. 'k Zal 't afzoenen.
(Zoent hem op de wang.)

Asjeblieft.
WILKO.

Mooi.
MARY.

Nou is 't heelemaal weer goed tusschen ons, niet?
WILKO.

Ja, dat moet dan maar weer. Maar eh, jij moet nòg wat afleeren, Mary.
MARY.

O, ja?
WILKO.

Ja. Jij moet niet meer zoo.... zoo op m'n knie gaan zitten. Daar wordt jij nou zoo
langzamerhand toch te groot voor.
MARY
(springt op).

O, mag dat óók al niet meer? Och, och, wat zal
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i k nog 'ns 'n dame worden! - Ach, wat kan 't mij schelen wat mag of niet mag!
(Ze springt weer op zijn knie en woelt met haar vingers door zijn haar.)

Vroeger vond ik jou wel aardig, maar tegenwoordig niet meer.
WILKO.

Ben ik dan veranderd?
MARY.

Ja, ik mag je natuurlijk wel lijdèn. Jij dùrft tenminste! 'n Man, die bang is, kan ik
niet uitstaan. En liegen doe jij ook nooit. Maar dat trouwen van jou vind ik zoo
dégoûtant.
WILKO
(lacht in stilte).

Dégoûtant!
MARY.

Z o e n jij je vrouw, als ze hier is?
WILKO.

Ik denk 't wel, ja. Als ze 't hebben wil!
MARY.

Heerejé, dus dan ga jij lief doen!
WILKO.

Misschien wel! Zou je dat zoo vreeselijk in mij vinden?
MARY
(springt van zijn knie af).

Jasses, ik kan niet uitstaan. Dan ben jij geen haar beter dan alle andere mannen. Ik
kan me niet begrijpen wat zoo'n vrouw toch wil! Als 'n man lief tegen me dee, zou
'k hem 'n slag in z'n gezicht geven.
WILKO.

Nou, je hebt gelukkig den tijd nog.
MARY (gaat weer op zin knie zitten en woelt de vingers door zijn haar). Zeg! Ik
vind jou om mee te trouwen heelemaal geen ideaal. WILKO. Niet?
MARY
(schudt ontkennend het hoofd).

DIEUWKE
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(gekleed in licht wandel-costuum, is bij de laatste woorden, waarnaar zij heeft staan
luisteren, van links opgekomen en slaat nu haar Japansche parasol dicht).
WILKO.

Wacht even. Ga 'ns opstaan, Mary.
(Gaat Dieuwke een paar passen tegemoet.)

DIEUWKE.

Pardon, mag ik even vragen: ben ik hier terecht bij meneer De Hond?
WILKO.

Dat is u.
DIEUWKE.

Is u mijnheer De Hond zèlf misschien?
WILKO.

Die ben ik. Komt u binnen. Mary! wil je m'n groete aan je ma doen?
MARY.

Hè, moet ik nu weg?
WILKO

(werpt haar een betralenden blik toe. Zacht:) Mary!
DIEUWKE.

Mary, wil jij wel 'ns bliksems gauw naar huis gaan?
WILKO
(ziet verbaasd naar Dieuwke).

MARY
(heeft achter Wilko's rug stille pret en knikt tegen Dieuwke, die haar negeert)

Hè, dat is ècht flauw van jullie.
WILKO

(nog verbaasder. Ziet dan Dieuwke scherp aan). God-in-den-Hemel!
MARY
(dansend).

Hoera, hoera, hoera!
DIEUWKE
(steekt hem de hand toe, die hij met beide handen grijpt).
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BEIDEN

(maken een spontane beweging, als wilden zij elkaar een zoen geven).
WILKO
(bedenkt zich).

Dieuwke! Waar kom jij vandaan?
MARY.

Je wou haar 'n zoen geven. Waarom doe je 't niet?
WILKO
(geeft haar beschroomd een zoen op de wang. Schudt zwijgend haar hand).

MARY

(walst, de armen wijd uitgestrekt, het vertrek rond).
DIEUWKE.

Is 't hier staande receptie?
WILKO.

Ga zitten, ga zitten. God, God, is me dat 'n verrassing!
DIEUWKE
(tot Mary).

Ga jij tegenwoordig zoo maar op de knieën van de heeren zitten?
MARY.

Heb jij dat vroeger nooit gedaan?
DIEUWKE
(lachend).

Dat weet ik niet meer.
WILKO.

Kom, ga zitten, kinderen.
ALLEN
(nemen plaats).

WILKO.

Hoe komt--t u zoo opeens weer terug? U zou immerst eerst in 't najaar komen?
DIEUWKE.
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‘U’ zou in 't najaar komen, maar ‘u’ kon met 'n familie meereizen en daarom kwam
‘u’ onverwacht en vier maanden eerder.
MARY.

Zoo zit dat, ziet u?
WILKO.

Ja, hou jij je maar stil.
(Tot Dieuwke).

Zal ik maar weer ‘jij’ zeggen?
DIEUWKE.

Hè, wat flauw.
MARY.

Maar gerust, hoor.
WILKO
(werpt een afwerenden blik op Mary).

DIEUWKE.

En? Hoe heb je 't al dien tijd wel kunnen stellen zonder mij? Je hebt me natuurlijk
vreeselijk gemist.
WILKO.

Wat ben jij allemachtig mooi geworden!
DIEUWKE
(tot Mary).

Complimentjes maken - daar doet ie niet aan. Waar heb jij dat geléérd?
WILKO.

Je bent mooi en daarmee uit.
MARY
(danst, zittend op haar stoel).

Hij is verlegen! Hij is verlegen! Hij is voor het eerst van z'n leven verlegen!
WILKO
(staat knorrig op).

Ik? Heelemaal niet! Waarom?
(Tot Dieuwke)

Bliksem, 't is toch waar!
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DIEUWKE
(maakt lachend tegen Mary een wanhoopsgebaar).

MARY.

Ja, Dieuwke, dat meent hij oprecht, want hij sprak zoostraks nog van jou als mijn
pràchtevenbeeld.
DIEUWKE.

Och kom!
MARY.

Zeg, wat doe jij met 'n kerkboekje?
DIEUWKE.

'n Nieuwe verrassing!
MARY
(leest voorin het boekje).

‘S. Tijssen’. O, 't is van den zendeling. Is die hier geweest?
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WILKO
(glimlachend).

Die heb ik in al die drukte vergeten. Die zit nog in mijn kantoor. Waarschuw jij hem
even, Mary.
MARY.
(Loopt op de teenen door de deur op den achtergrond. Men ziet haar langs de achterzode van het
rechter venster verdwijnen).

WILKO

(met het hoofd haar nawijzende). Daar zul je weer grappen van beleven
DIEUWKE.

Kom nou 'ns hier. Laat ik je 'ns even goed bekijken. Je haar is 'n beetje....
WILKO.

Rooier geworden.
DIEUWKE.

Neen, blonder.
WILKO.

Rooier.
DIEUWKE.

Blonder.
BEIDEN

(steeds vlugger). Rooier-blonder-rooier-blonder-rooier blonder. (De dialoog lost zich
op in 'n gezamenlijk lachen.)
WILKO.

Jij zult weer 't laatste woord hebben.
DIEUWKE.

Omdat 't blonder is.
WILKO.

't Is rooier.
DIEUWKE

(knipt Wilko in het oor). En ik ben 'n prachtevenbeeld, hè? 'n Prachtevenbeeld, hè?
WILKO.

Ja, dat zei ik, omdat je me 'n rammeling wou geven, als je terugkwam.
DIEUWKE.

Die zul je ook eerlijk hebben, mannetje! Vraag vergeving!
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WILKO.

Je trekt me m'n oor uit het lid!
DIEUWKE.

Vraag vergeving!
WILKO.

Als ik 't niet doe, wat dan?
DIEUWKE.

Vraag vergeving!
WILKO.

Nou, in Godsnaam dan, vergeving.
DIEUWKE.

O zoo.
WILKO
(gaat achter een stoel staan).

Als we aan 't rekenen komen, word ik vermoord.
DIEUWKE.

Ik ben sterk geworden, hè?
WILKO.

Asjeblieft! Je bent goddorie 'n volwassen vrouw, als ik je zoo zie.
DIEUWKE.

Vind je niet?
WILKO.

Ja.
DIEUWKE.

Geef me nu nog 'ns 'n hand van je. Neen, wees maar niet bang; ik zal je niets doen.
(Ze drukt Wilko's hand).

Wat zeg je nu, hè?
WILKO.

Al waar ik op gerekend had, maar dáárop niet.
DIEUWKE.

Is dat alles?
WILKO.

Wat moet ik dan nog méér zeggen?
DIEUWKE.

Ben je niet 'n héél klein beetje blij, dat ik terug ben?
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WILKO.

Klein beetje wèl; ja.
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DIEUWKE
(draait hem een keer in het rond. Blijft plotseling staan).

Wat heb je gezegd, toen ik drie jaar geleden weg ging?
WILKO.

Wat ik toen gezegd heb?
DIEUWKE.

Ja. Wat waren toen je laatste woorden?
WILKO.

Dat weet ik niet meer.
DIEUWKE.

Je weet 't wèl.
WILKO.

Jawel, maar ik zeg het niet.
DIEUWKE.

‘Dieuwke, ook de mooiste vrouw is leelijk, als ze ruw is!’ - Is 't woordelijk?
WILKO.

Woordelijk.
DIEUWKE.

Waarom wou jij 't niet zeggen?
WILKO.

Omdat je je gebeterd hebt.
DIEUWKE.

Hoe weet je dat?
WILKO.

Omdat je m'n woorden zoo goed onthouden hebt.
DIEUWKE.

Er is geen dag voorbij gegaan, of ik heb er aan gedacht.
WILKO.

En ik zie het aan je oogen en aan je heele manier van doen.
DIEUWKE.

Mijn manier van doen van zooeven.
WILKO.

Van zooeven; ja. Toen je probeerde me zand in de oogen te strooien.
DIEUWKE.
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Wel, Godallem....
(slaat de hand voor den mond).

Ik ben tòch nog dezèlfde.
WILKO.

Minus 'n paar kleinigheden.
DIEUWKE.
Alléén maar MINUS?
WILKO.

En ook plùs 'n paar kleinigheden.
DIEUWKE.

Maar overigens toch dezelfde.
WILKO.

Overigens wèl, gelukkig.
DIEUWKE
(neemt hem bij beide handen).

Wil je me nu nòg anders hebben?
WILKO.

Vervloekt zoo mooi als jij geworden bent.
DIEUWKE.

Ik wil weten, of ik nu nog wat aan me veranderen moet.
WILKO.

Neen, zoo op 't eerste gezicht lijkt 't me nu vrij goed.
DIEUWKE
(keert zich koket om, de handen om het achterhoofd geslagen).

WILKO.

Wat zei je ma wel, toen je zoo als 'n bom weer in huis viel?
DIEUWKE.

Dat begrijp je. In de wolken natuurlijk.
WILKO.

Kon je van te voren niet even schrijven?
DIEUWKE.

Jawel, maar ik wou niet.
WILKO.

Net wat voor jou.
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DIEUWKE.

'n Paar maanden geleden had ma me geschreven, dat ik maar 'ns moest uitkijken of
ik niet met 'n goeie familie kon samenreizen, en nu trof 't heel toevallig, dat er met
deze boot menschen gingen, die me wel mee wouden hebben.
WILKO.

Kennissen.
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DIEUWKE.

Kennissen van de directrice van de huishoudschool. Oom heeft toen dadelijk plaats
voor me besproken - et me voilà!
WILKO.

Dus ben je nu volleerd.
DIEUWKE.

Ja, mijn hoofd is propvol. Er kan niets meer bij.
WILKO.

En nu heb je natuurlijk heel veel te vertellen.
DIEUWKE.

'n Heeleboel. Wanneer kom je bij ons?
WILKO.

Wanneer je wilt.
DIEUWKE.

Nu dadelijk?
WILKO.

Neen, dat kan niet. Ik krijg zoometeen 'n paar heeren hier. Is je ma vanavond thuis?
DIEUWKE
(knikt toestemmend).

WILKO.

En jij ook?
DIEUWKE
(als voren).

WILKO.

Zal ik dan vanavond komen?
DIEUWKE
(als voren).

(Kleine pauze).

WILKO.

Waarom feliciteer je me niet?
DIEUWKE
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(ziet hem vragend aan).

WILKO.

Weet jij niet, dat ik de vorige maand - getrouwd ben?
DIEUWKE
(ziet hem met groote oogen aan).

WILKO.

Geloof je 't niet?
DIEUWKE.

Je bent getrouwd?
WILKO.

Hebben ze je dat thuis nog niet verteld?
DIEUWKE.

Neen.
WILKO.

Och neen, de tijd was ook nog zoo kort, hè? En er viel over jou zooveel te praten.
Nou, word nou maar niet verlegen!
DIEUWKE
(zich opgewekt toonend).

Ik ben heelemaal niet verlegen. Ik feliciteer je wel.
WILKO.

Dank je.
DIEUWKE.

Wanneer komt ze hier?
WILKO.

De volgende maand.
DIEUWKE.

Is ze mooi? Ja natuurlijk.
WILKO.

Gaat nog al. Maar héél eenvoudig. - Weet je wat ik nou graag zou willen?
DIEUWKE.

Neen.
WILKO.

Wil jij m'n vrouw 'n handje helpen?
DIEUWKE.
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Ik haar helpen? Waarmee?
WILKO.

Ze heeft niet zoo heel veel geleerd.
DIEUWKE.
(Ironisch).

O, en omdat ik nu volleerd ben WILKO.

Juist. Omdat jij nu volleerd bent, moet jij wat van je overvloed aan haar overdoen.
DIEUWKE
(knikt).
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WILKO.

Zul je 't doen?
DIEUWKE
(knikt).

WILKO
(aarzelend).

- Want ze heeft dat wel 'n beetje noodig.
MARY
(uit de verte).

Wilko!
DIEUWKE.

Je hoeft het me niet te zeggen. Ik begrijp 't wel 'n beetje.
MARY
(verschijnt aan het rechter venster).

Wilko! Kom 'ns hier!
WILKO.

Wat is er?
MARY.

Toe, kom 'ns even hier?
(Vroolijk af, als ze ziet dat Wilko toegeeft).

WILKO
(tot Dieuwke).

Die ligt natuurlijk weer overhoop met den zendeling.
(Af langs de achterzijde van het rechtervenster).

DIEUWKE
(alleen. Gaat bij een tafel zitten, het hoofd op een hand gesteund. Ze demonstreert volstrekt
geen ‘liefde-op-het-eerste-gezicht’, maar ze ziet toch een enkelen keer eens even om naar de
deur, waardoor Wilko verdwenen is).
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Getrouwd!
WILKO, MARY en STEVEN
(komen op van den achtergrond).

WILKO
(tot Dieuwke, die opstaat).

Dieuwke, mag ik je even in kennis brengen met 'n ouwen schoolvrind van me?
Meneer Tijssen. Juffrouw Eylinga.
DIEUWKE
(neigt vriendelijk).

STEVEN
(buigt, een beetje onhandig).

MARY
(heeft onder de bedrijven een Japansch waaiertje van de tafel rechts genomen en zet dat op
Stevens hoed op den porte-manteau).

WILKO.

Nu geef ik je in zessen te raden wat die twee daar samen uitvoerden. Dat is nou 'n
dominé! Die zit op Zondagmorgen met je schat van 'n zuster MARY.

Hij bedoelt mij!
WILKO.

Op Zondagmorgen te - nou, wat dacht je?
DIEUWKE.

Ik weet 't niet.
MARY.

Te domineeren!
WILKO.

Ja. Te domineeren.
STEVEN
(verlegen).

Ik hoorde van uw zusje, dat u pas hier was, en toen wou ik niet storen.
DIEUWKE.

Dat is erg vriendelijk van u en ik vind uw dominopartijtje heelemaal niet erg.

Groot Nederland. Jaargang 8

WILKO.

Nu wil ie 't bij jou weer goed maken. Maar je ziet nou toch wat er in de tropen van
'n zendeling terecht komt.
STEVEN
(tot Dieuwke).

Meneer De Hond is vandaag wèl vroolijk, vindt u niet?
MARY.

't Komt voor 'n dominé niet te pas.
WILKO.

Menschen, ik moet jullie wegjagen.
DIEUWKE.

Mary, je hoort 't. Ben je klaar?
MARY.

Ik ben altijd klaar. Nietwaar, meester?
(Ze geeft Wilko de hand).
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WILKO.

Om 'n kwajongensstreek uit te halen; ja.
MARY.

Dag meester!
WILKO.

Laat ik geen klachten over je hooren.
MARY.

Daäg!
DIEUWKE
(geeft Wilko de hand).

Dag vrouwenkenner!
WILKO.

Dag prinses!
DIEUWKE.

We zien je dus vanavond? Want we zullen heel wat te bepraten hebben.
WILKO.

I hope so.
DIEUWKE.

Meneer Tijssen!
(knikt hem vriendelijk toe).

WILKO
(begint de papperassen van de tafel op te ruimen. Hij brengt ze in het vertrek rechts).

STEVEN.

Juffrouw! M'n respect aan uw mama asjeblieft.
DIEUWKE.

Dank u.
MARY
(geeft Steven de hand).

Dag meneer. Gaat u nog 'ns weer met me domineeren?
WILKO.

Op Zondag?
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MARY.

Ja.
STEVEN.

Ik hou me aanbevolen.
MARY.

Daäg!
DIEUWKE en MARY
(af naar links).

STEVEN
(talmt nog met heengaan tot Wilko den boel heeft opgeruimd.)

WILKO.

Had jij nog wat?
STEVEN
(neemt zijn kerkboekje).

Ik had je eigenlijk nog iets te vragen.
WILKO. Dan moet je 't eigenlijk zeggen.
STEVEN.

Ja, het is 'n beetje WILKO.

Waarvoor moet 't geld dienen?
STEVEN.

Jij bent 'n menschenkenner!
WILKO.

Is 't voor je kerk?
STEVEN.

Je weet, dat 't altijd m'n hartewensch is geweest om 'n kleine toren op m'n kerkje te
hebben. Daar heb ik nu 'n loterijtje voor op touw gezet.
WILKO.

En nu moet ik 'n paar loten nemen. Goed. We helpen je met de werken van Satan
aan 'n toren op je Godshuis.
STEVEN
(retireerend naar den porie-manteau).

Met je verlof, niet elke loterij is.... hé, hoe komt die waaier op m'n hoed!
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WILKO.

Daar heb je 't rijtuig van Hardius al.
(Terwijl Steven hem het waaiertje aangeeft).

Wat moet ik met dat ding?
STEVEN.

Dat lag op mijn hoed.
WILKO.

O, dat is Mary weer natuurlijk!
STEVEN.

Ik weet het niet. Tot ziens dus, hè?
(Geeft Wilko de Kana).

WILKO.

Tot ziens.
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STEVEN
(af naar links, den hoed afnemend voor de binnentredenden, die ook hem groeten).

WILKO
(werpt het waaiertje op de tafel rechts).

HARDIUS en VAN BUUREN
(komen van links. De eerste is gekleed als Wilko en draagt een witten helmhoed. De tweede heeft bij
zijn witten pantalon een zwart colbert-jasje aan en draagt een zwarten hoed).

WILKO
(gaat de beide heeren tegemoet).

HARDIUS
(geeft Wilko de hand).

Morgen, meneer De Hond.
WILKO.

Morgen, meneer Hardius.
(Geeft Van Buuren de hand).

Dag, meneer van Buuren.
VAN BUUREN.

Meneer De Hond.
WILKO.

Mag ik even uw hoeden?
(Neemt Van Buurens hoed en hangt dien aan den porte-manteau).

VAN BUUREN.

Dank u.
HARDIUS.

De mijne hangt al; merci.
WILKO.

Neem plaats, heeren.
HARDIUS.
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Heel graag.
ALLEN
(nemen plaats bij de tafel links, Hardius met het gezicht naar den toeschouwer. Aan diens rechter
zijde zit Wilko, terwijl Van Buuren links van Hardius zit).

HARDIUS.

U is ook 'n zakenman. Als u 't goedvindt, vallen we maar met de deur in huis.
WILKO.

'n Oogenblik! Rooken de heeren?
HARDIUS
(neemt een sigaar uit Wilko's koker).

Merci.
VAN BUUREN.

Dank u, ik wil liever niet rooken, neen.
WILKO en HARDIUS
(steken op).

WILKO.

Ziezoo, nu ben ik geheel oor.
HARDIUS
(tot Van Buuren).

Wil ik maar even eh VAN BUUREN.

Ja-ja! Ja zeker, ja.
HARDIUS.

Ik hoor, dat u bij Fawkner en Company uw ontslag hebt genomen?
WILKO
(knikt toestemmend).

HARDIUS.

Is dat besluit - onherroepelijk?
WILKO
(als voren).

HARDIUS.
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Dat spijt me.
WILKO
(haalt bijna onmerkbaar de schouders op).

VAN BUUREN.

Ja, dat is heel jammer, ja.
HARDIUS
(gewild losjes).

Ik vraag 't hierom, omdat ik heel wèl ben met Fawkner. Ik heb hem ook ronduit
gezegd: ‘Ik vind 't niet verstandig van je, dat je meneer De Hond laat loopen!’ Vooral
ook omdat hij erkent, volmondig erkent, dat u van zijn fabrieken 'n modelzaak hebt
gemaakt. Enfin! Hij is nog jong! Maar hoe 't ook zij: U gaat weg!....
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Hebt u al 'ns rondgezien of er ergens 'n behoorlijke plaats voor u is?
WILKO.

Nog niet.
HARDIUS.

Jonge-jonge, en dat zoo kort op uw huwelijk? Mevrouw komt al spoedig hier, denk
ik?
WILKO.

Ja, maar dat kunt u in dit verband wel overslaan.
HARDIUS.

Meneer De Hond! Ik heb u in uw werk zoo nu en dan wel 'ns gadegeslagen en nog
al veel over u hooren spreken, en ik moet zeggen: altijd op hoogst gunstige wijze. U
moet wel 'ns wat, hoe zal ik zeggen, wat ongemakkelijk wezen, maar ieder heeft zoo
z'n eigenaardigheden; die heb ik ook. Nu doet zich het geval voor, dat eh.... laat ik
u eerst in vertrouwen vertellen, dat de ‘Electrische’, onder directie van hier meneer
Van Buuren, plannen tot uitbreiding heeft. U zult wel weten, dat ik gedelegeerd
commissaris ben en dat ons hoofddoel op 't oogenblik is: 'n spoorweg naar de kust.
Nu ben ik de voornaamste geldschieter en....
WILKO.

Pardon, dat ik u in de rede val: u bedoelt natuurlijk uw Bànk.
HARDIUS
(even verwonderd)

Ja! Ja natuurlijk! Ik heb er dus 't grootste belang bij, dat de zaak zoo vlug mogelijk
wordt aangepakt. Niet zoodra hebben we de concessie, of we gaan bouwen. 't Geld
is diponible.
WILKO.

En denkt u met geld alléén klaar te wezen?
HARDIUS.

Neen, dat is 't hem juist! U slaat den spijker op den kop. Er moet niet alleen frisch
geld in, maar
(tot Van Buuren)

ik zal nu maar vrijuit spreken....
VAN BUUREN.

Ja-ja! Ja zeker, ja.
HARDIUS.

Er moet, ronduit gezegd, ook frisch bloed in!
VAN BUUREN.
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Ja, dat is zoo, ja. Dat eh, dat is zoo.
WILKO
(rustig van den een naar den ander ziende).

Hm.
HARDIUS.

Om kort te gaan: nu hadden we aan ù gedacht! We meenen in u 'n goed
adjunct-directeur te zien. Van die functie wordt in de Statuten wel niet gesproken,
maar daar is wel 'n mouw aan te passen. U begrijpt: wat ik op de algemeene
vergadering voorstel.... of wat mijn Bànk dan voorstelt!.... dat gebeurt!
WILKO.

Ja, dat begrijp ik.
HARDIUS.

Vóór we nu bizonderheden bespreken, zou ik graag in drie woorden van u weten hoe
u over dat voorstel denkt.
WILKO
(Hardius zonder eenige uitdrukking aanziende).

Ik wil niet.
HARDIUS,

Sjonge, meneer De Hond, dat is jammer, héél jammer! Ik had me voorgesteld, dat
uw salaris....
WILKO.

Ja, dat kan me niet schelen.
HARDIUS.

Ja, als u zoo beslist weigert zonder er ook maar éven over te hebben nagedacht....
WILKO.

Daar hoef ik niet over na te denken.
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HARDIUS.

Is dat uw laatste woord?
WILKO.

Ik heb maar één woord en dat is altijd m'n laatste. Ik weiger.
HARDIUS.

Laat mij óók 'ns kort zijn: Waaròm?
WILKO.

Omdat de directie niet deugt.
VAN BUUREN
(tracht zich een houding te geven).

HARDIUS.

Aangenomen, dat dat juist is. Dan behoeft die directie een steun, en die zie ik in u!
WILKO.

Lapmiddel. U, mr. Hardius, weet dat net zoo goed als ik.
HARDIUS.

U hèbt gelijk! U hèbt gelijk! Maar (houdt zich met moeite in; kucht; stoot de asch van zijn sigaar).

VAN BUUREN.

Ja, feitelijk is het zoo; ja. Tja!
WILKO
(tot Hardius).

Uw maatschappij heeft één grooten vijand. Dat is de directeur.
HARDIUS
(tot Van Buuren).

Wat heb ik u gezegd?
WILKO.

Hebt ú dat óók al gezegd?
HARDIUS.

Woordelijk!
WILKO.
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Dan hadt u beter gedaan, u stil te houden, want ú hebt dien vijand binnengehaald,
toen u zijn kapitaal in de zaak stortte en er den directeur ‘bij’ nam.
HARDIUS
(driftig, doch zich beheerschend).

Meneer Van Buuren, 'n vraag op den man af: Hebt u verleden jaar, toen u benoemd
werd, de volle verantwoordelijkheid voor uw bekwaamheid op u genomen? Ja of
neen?
WILKO
(is opgestaan. Loopt op en neer).

VAN BUUREN.

Ja, dat is zoo, ja. En ik erken ook, dat ik niet heelemaal tegen mijn taak ben
opgewassen.
HARDIUS.

Hoort u het?
WILKO
(lacht binnensmonds).

VAN BUUREN.

Maar het is toch niet alleen mijn schuld, dat het met die spoorlijn niet vlotten wil.
Als u niet met alle geweld aan uw concessie vasthield, dwars tegen de wenschen van
de aandeelhouders in....
WILKO.

Hóórt u het?
HARDIUS
(tot Van Buuren).

Bedenk over wien u spreekt!.... Meneer De Hond, nu stel ik er prijs op om u in 'n
paar woorden te zeggen hoe de zaak in mekaar zit. Het is u natuurlijk bekend, dat
onze Maatschappij in 't begin de concessie heeft aangevraagd voor 'n spoorlijn linea
recta naar de kust.
WILKO.

Dat is me bekend.
HARDIUS.

Hebt u 't project gezien?
WILKO.

Neen, maar ik weet toch precies hoe die lijn zou komen te liggen.
HARDIUS.
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Rècht op de kust aan!
WILKO.

Ja, ik weet 't.
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HARDIUS.

Welnu, die concessie hebben we er bij de regeering nooit door kunnen krijgen.
WILKO.

Dat weet ik ook.
HARDIUS.

Wàt we ook hebben gedaan en betoogd.... de regeering wil er niet aan. 't Zit hem
voornamelijk op Oorlog vast. De leger-autoriteiten schijnen in die lijn nu eenmaal
'n gevaar te zien voor de lands-defensie.
WILKO.

De.... motieven daarvoor kent u niet?
HARDIUS.

Neen. Twee van ons, commissarissen, hebben heel wat persoonlijke pogingen gedaan
om de oorzaak van dat gevaar uit te visschen. Maar 't hoefde niet. Men kon zich daar
‘niet nader over uitlaten’. Er waren bezwaren, bezwaren, bezwaren.... en daar is alles
op afgestuit.
WILKO.

Ja, dan werd 't lastig.
HARDIUS.

Ik heb dat altijd heel jammer gevonden, want volgens m'n heilige overtuiging zou,
door 'n directe spoorwegverbinding, de kustplaats tot een van de éérste havens van
't land worden gemaakt!
(Hij staat, bezield door z'n gedachten, op).

Binnen 'n jaar nadat we de eerste rail op de dwarsliggers werpen is het aantal fabrieken
verdriedubbeld! De heele suikerstreek zou door die lijn tot bloei worden gebracht!
En onze residentie zou dè residentie zijn geworden! O, ik heb voor dat denkbeeld
gegloeid!
WILKO.

Laat het dan niet los, meneer Hardius!
HARDIUS
(sarcastisch).

Ja! - Ja! - Och, m'n waarde heer, zoo'n paar woorden zijn zoo gemakkelijk gezegd:
‘Laat het dan niet los.’ Dat heb ik toen ook honderdmaal, tot nijdig wordens toe,
tegen me-zelf gezegd: ‘Laat het niet los.’ Maar de bureaucraten hebben 't me wel uit
de handen geslagen....
(Bitter).
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Het is de eerste groote zaak, die mij.... mislukt is. - We hebben van die concessie
m o e t e n afzien.
(Tot Van Buuren)

Is dat juist of niet?
VAN BUUREN.

Ja, de rèchte lijn is onmogelijk, ja.
WILKO
(wrevelig).

Onmogelijk, onmogelijk.
HARDIUS.

Ja zeker, ònmogelijk. Daar is in één woord aan gedaan wat er aan gedaan kòn worden.
VAN BUUREN.

Maar voor mij is de moeilijkheid, dat u nu de lijn anders wilt leggen dan de meeste
groote aandeelhoeders. Tusschen die lui en u ben ik in de verdrukking geraakt.
WILKO
(glimlachend).

Ja, dat kan ik me denken.
HARDIUS.

Ja, wat kan ik daaraan doen? Toen de regeering voor de dèrde maal de linea recta
weigerde, heb ik natuurlijk dadelijk 'n nieuwe lijn geprojecteerd.
WILKO.

Langs ùw cultuur-ondernemingen!

Groot Nederland. Jaargang 8

413

HARDIUS.

Dat deed de rèchte lijn ook!
WILKO.

Ik constateer het feit alleen om aan te tonnen, dat u niet heelemaal onpartijdig in de
kwestie staat.
HARDIUS.

Nou, dien schijn trotseer ik met 'n gerust geweten. Als we tòch 'n bocht moeten
maken, lijkt mij d i e de beste. En daar komt nog bij dat ik al bijna kant en klaar ben,
zoodat we vermoedelijk de volgende maand de papperassen aan de regeering kunnen
opzenden, terwijl er van de plannen van die andere lui nota bene nog geen één is
geprojecteerd!
VAN BUUREN.

Ja, wie kan daar tegen op, als u aan het uwe met man en macht laat werken!
HARDIUS.

Goed, dat is dan toch mijn activiteit! Natuurlijk wijd ik me met hart en ziel aan wat
ik doe. Ik ben wèl tegen m'n taak opgewassen! Maar daarmee ga ik niet dwars tegen
de belangen van de aandeelhouders in!
VAN BUUREN.

Tegen hun wènschen, heb ik gezegd.
HARDIUS.

Ja, 't is goed. Als u de portée van uw eigen woorden niet snapt.... dáár staat 'n man,
die geen drie seconden noodig heeft om er gevolgtrekkingen uit te maken. Denkt u,
dat ik dupe wil worden van uw onbekookte argumentatie?
WILKO.

Wind u niet op, meneer Hardius. Mijn meening over u is geen andere dan toen u hier
kwam. Laat het u niet interesseeren welke gevolgtrekkingen ik maak.
HARDIUS.

Dat interesseert me wèl! Dat interesseert me zéér!
WILKO.

Goed; laten we de feiten dan even vaststellen: U wou eerst recht-toe recht-aan naar
de kust.
HARDIUS.

Ja. Ik en bijna alle commissarissen mèt mij.
WILKO.

Maar daar kreeg u geen concessie voor.
HARDIUS.

Die concessie krijgen we niet; neen.
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WILKO.

Dat weet ik niet; ik spreek nu alleen van de feiten. U kréég de concessie niet.
HARDIUS.

Neen.
WILKO.

Van toen af tot nu op dit oogenblik zijn de meeningen van u en de andere
commissarissen van de ‘Electrische’ verdeeld over de vraag: langs wèlke particuliere
landen de kustlijn nu zal worden geprojecteerd,
HARDIUS.

Ja.
VAN BUUREN.

En de partij van meneer Hardius is in de minderheid.
HARDIUS.

Wat doet dat er toe?
VAN BUUREN.

Daarom werd het voor mij zoo lastig!
WILKO.

Laten we even voet bij stuk houden. U, meneer Hardius, verdedigt het project - ik
zeg dat wèrkelijk zonder de minste bijbe-
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doeling, want ik kan me dat heel goed verklaren - verdedigt het project, waarin de
particuliere landen van uw Bank worden opgenomen, en de
(glimlachend)

de meerderheid van commissarissen in de ‘Electrische’ dient, laten we zeggen, andere
belangen.
HARDIUS.

Ik beschuldig niemand.
WILKO.

Ik ook niet. Ik constateer alleen, dat met ùw plan de belangen van ùw grondbezit
worden gediend en dat met het plan van de àndere heeren àndere grondbezitters
gebaat zijn. Of is dat misschien onjuist?
HARDIUS.

Neen, dat is natuurlijk juist.
WILKO.

Precies.
(Met nadruk)

Maar met dat al blijft de rèchte lijn dè lijn! Daarbij haalt geen ander plan. Ik zeg dat
zoo maar niet in 't wilde weg: ik praat er vandaag niet voor de eerste maal over!
HARDIUS.

Ja, lieve God, of we daar nu al over praten, dat geeft immers tòch niets!
WILKO.

Neen, dat is ook zoo.
HARDIUS.

Als u 'ns op mijn kantoor aanloopt, wil ik u met plezier de meest uitgebreide
inlichtingen geven over wat we nu bezig zijn te doen.
WILKO.

Het is heel vriendelijk van u, maar waartoe zou het dienen?
HARDIUS.

Dus u is niet voor die positie te vinden.
WILKO
(schudt ontkennend het hoofd).

HARDIUS.

Ik ken heel wat menschen, die gráág zouden aannemen wat u afslaat.
WILKO.
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O, tientallen.
HARDIUS
(denkt even na. Gaat dan voor Wilko staan).

Kort en goed: wil u d i r e c t e u r worden?
WILKO.

Directeur! U slaat op!
HARDIUS.

U dwingt me er zelf toe.
WILKO.

En eh, meneer Van Buuren dan?
HARDIUS.

Die treedt af. Uit eigen beweging.
VAN BUUREN.

Ja, dat zal wel moeten, ja.
WILKO
(gaat zitten).

U mag gerust zeggen: ‘'t Gaat je niet aan!’, maar: Hebt u, behalve uw aandeelen, nog
ander vermogen?
VAN BUUREN.

Neen. Anders heb ik niets, neen.
WILKO.

Dus: Als u geen directeur meer is, dan hebt u geen inkomsten meer.
VAN BUUREN
(houdt met moeite zijn tranen in).

Neen. Dàn niet meer.
WILKO
(tot Hardius).

En is dat óók ‘in orde’?
HARDIUS.

Ja, ik heb met meneer Van Buuren nèt zoo hard te doen als u, maar ten slotte blijft
dat toch een zaak, die eh WILKO.

Die onmiddellijk verband houdt met mijn lust om hem te vervangen.
HARDIUS.
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dat de directeur niet bij machte is gebleken om de zaken, in wèlke richting dan ook,
met krachtige hand te besturen.
WILKO
(met half gesloten oogen).

Wèlken directeur bedoelt u: den man, die
(met een blik op Van Buuren)

zoo héét of
(met een blik op Hardius)

den man, die het is!
HARDIUS.

Nú wordt het me toch àl te bar!
WILKO
(met een nijdige beweging opstaande).

Mij ook!
(Ironisch)

Vindt u 't wel wenschelijk om de ‘directie’ aan critiek te onderwerpen? Dan wil ik
u wel 'n handje helpen.... (Kort)

Ik heb 'n voorstel: Meneer Van Buuren treedt af als directeur, maar hij houdt in
't-kan-me-niet-schelen-welke-kwaliteit 'n salaris, waarover we nog nader zullen
praten.
HARDIUS.

Ik heb altijd gedacht, dat u geen man was om zwakkelingen op die manier te....
koesteren, had ik haast gezegd.
WILKO.

Als u en ik 'ns onder vier oogen zijn, wil ik u wel zeggen waarom ik meen, dat deze
man, wiens geld men vroeger heeft.... aanvaard, zal ik maar zeggen, niet zoo maar
aan kant kan worden gezet.
HARDIUS.

Men had werkelijk niet zoo'n ongelijk, toen men zei, dat 'n beetje....
WILKO.

Neen, daar heeft men wel gelijk aan. Maar dat went wel. Dat is morgen nog net zoo.
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HARDIUS
(vroolijk).

Ik moet zeggen: het onthaal is verràssend voor iemand, die zonder betrekking is en
wien 'n pracht van 'n positie wordt aangeboden.
(Gul spottend)

Hebt u nog méér condities?
WILKO.

Nog 'n kleinigheid. U is zeker gewoon, de zaken van de Maatschappij zoo'n beetje....
méé te doen?
HARDIUS.

Nu, dat is te zeggen: de directie behandelt de loopende zaken altijd eerst even met
mij.
WILKO.

Dat houdt op, als ik directeur ben.
HARDIUS.

Neen, dat houdt n i e t op. Daaraan ben ik van het begin af gewend geweest en daar
zou ik niet graag verandering in brengen.
WILKO.

Ja, dat kan wel. Dat zal wel 'n gewoonte van u wezen. Maar zult me toegeven, dat 't
'n verdòmde gewoonte is!
HARDIUS.

Dat zie ik heelemaal niet in. Héélemaal niet in!
WILKO.

Hé, dat verwondert me. Ik dacht, dat ú wel wist, dat 'n d i r e c t e u r zich de
dagelijksche beslommeringen niet door u uit z'n handen laat nemen.
(Met een sarcastisch glimlachje)

Ik bedoel natuurlijk 'n hééle directeur. De directeur, die niet wègloopt, als u 't werk
voor hem doet,.... dâ's 'n halve!
HARDIUS.

Kom-kom-kom, meneer De Hond, niet zoo somber. Men kan de zaken ook te schèrp
onderscheiden.
WILO.
(Vriendelijk)

Neen, dat ben ik niet met u eens.
(Met den vinger naar Hardius wijzend).
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En u is het er zèlf ook niet mee eens!
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HARDIUS.

Wel zeker! Ik vind zoo'n gang van zaken heel natuurlijk! Ik vertegenwoordig als
gedelegeerd commissaris toch het bestuur!
WILKO.

Dus: ik zou ‘directeur’ zijn en ú ‘bestuur’. Waar staat dat in?
HARDIUS.

In de statuten natuurlijk.
WILKO.

In welk artikel?
HARDIUS
(tot Van Buuren).

Is 't niet artikel 10?
VAN BUUREN
(kan niet spreken. Knikt).

WILKO.

Dan wordt artikel 10 van de statuten gewijzigd.
HARDIUS.

Of het wordt n i e t gewijzigd.
WILKO.

Dat kan ook, en dan word ik géén directeur. Ik heb nog nooit ergens voor spek en
boonen meegedaan. Wat ik bèn, dat bèn ik. Dat is al 't minste wat 'n arbeider van
zich zelf moet kunnen zeggen.
HARDIUS
(doet een paar passen op en neer).

Meneer De Hond! Dit is een van die weinige oogenblikken in mijn leven, dat ik mij
schijnbaar de wet laat voorschrijven. Maar al vind ik uw optreden niet in alle opzichten
sympathiek, het heeft mijn vertrouwen in u nog versterkt Ik zie in u de motor van de
zaak, die u dient. U spreekt de taal van 'n màn. Dat bevalt me. En dus: U solliciteert
naar de vacante betrekking van directeur van de ‘Electrische’?
WILKO.

Als ik 't n i e t doe, ‘bedankt’ meneer Van Buuren dan ook?
HARDIUS.

Ik spreek van de v a c a n t e betrekking. Het spijt me, dat ik 't zeggen moet.
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WILKO.

Dan heb ik in beginsel geaccepteerd. U kent mijn voorwaarden.
HARDIUS.

Die ken ik. Alleen zou ik willen, dat u, bij uw begrippen over gezagshoogte, die ik
in 'n man als u kan billijken, nooit zult vergeten, dat ik de oudste oprichter van de
zaak ben en dat mijn Bank er aanzienlijk bij betrokken is.
WILKO.

O, natúúrlijk kunt u elken dag over alles met me praten en ik verzeker u, dat ik goed
zal luisteren, maar: Ik doe! En als ik ooit iets doe wat u of 'n ander zegt, dan is 't
omdat ik er mee accoord ga!
HARDIUS
(kort; kregelig).

't Is goed.
WILKO.

En meneer Van Buuren wordt onder dak gebracht?
HARDIUS.

Ja. Wil u 't op papier hebben?
WILKO
(langs zijn neus weg).

Neen, ik ben met het woord van mr. Hardius tevreden.
HARDIUS.

Welnu: ik, Hardius, beloof het!
WILKO.

All right.
HARDIUS.

Wanneer gaat u weg bij Fawkner?
WILKO.

De datum is nog niet bepaald. Maar dat vinden we wel. Ik ben heel wèl met meneer
Fawkner.
HARDIUS.

U!?
WILKO.

Wel ja! Waarom niet?
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HARDIUS
(heeft stille pret).

Zoo! Ja! Nu, we zullen zoo spoedig mogelijk even vergaderen en u voorloopig op
'n commissarissenvergadering aanstellen. Onder nadere goedkeuring van de algemeene
vergadering natuurlijk.
WILKO
(ironisch).

Als die 't maar goedvindt!
HARDIUS
(ironisch).

Ja, stellen we ons dat 'ns voor!
BEIDEN
(lachen).

VAN BUUREN
(droogt steelsgewijze zijn tranen).

HARDIUS.

Kom!
(Haalt zijn hoed).

Meneer De Hond, ik groet u.
WILKO.

Bonjour, meneer Hardius.
HARDIUS
(wendt zich, na Wilko een hand te hebben gegeven, tot Van Buuren).

VAN BUUREN.

Ja, ik wil nog wel even blijven, ja.
HARDIUS.

O, blijft u?
(Drukt hem de hand.)
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Nu, meneer Van Buuren, dat was vandaag voor u 'n gewichtige dag. U wist, dat 't
vandaag of morgen op 't een of ander moest uitloopen. Ik durf aannemen, dat deze
eindoplossing u nog meevalt. Zooals de zaken nu staan, geloof ik, dat we elkander
kunnen feliciteeren. Vindt u ook niet?
VAN BUUREN
(richt het hoofd omhoog. Spreekt moeilijk).

Mijn dank zult u wel niet verwachten.
HARDIUS.

Ja, het is en blijft voor u 'n onaangename geschiedenis. Keerpunten in het leven,
meneer Van Buuren. Dat moet tijd hebben om te bezinken. Enfin. Dag, heeren!
WILKO
(knikt).

VAN BUUREN
(blijft in zijn bravour-houding staan).

HARDIUS
(af naar links).

(Kleine pauze.)

WILKO.

Ziezoo. Nu staat u steviger in uw schoenen dan toen u hier kwam.
VAN BUUREN
(neemt Wilko's hand in beide handen. Snikt).

WILKO.

Hallo, wat is dàt nou?
VAN BUUREN.

Ik heb zoo'n angst uitgestaan. Al maanden lang zoo'n angst uitgestaan.
WILKO.

Kom-kom-kom.
VAN BUUREN.

Ik heb mijn laatste cent in die zaak gestoken.
WILKO.

Ja, dat was misschien niet verstandig van u, maar daar is nu niets meer aan te doen.
In elk geval houdt u nu fatsoenlijk uw brood.
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VAN BUUREN.

Dat heb ik aan u te danken, want hij zou me hebben laten gaan!
WILKO.

Och, dat weet ik nog niet. Laten we ons daar nu maar niet in verdiepen. U moet maar
denken: het had nog erger gekund. Kom-kom-kom.
VAN BUUREN.

Ik ben u zoo innig dankbaar.
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WILKO.

Malligheid. Dat sprak immers allemaal van-zelf.
VAN BUUREN.

Maar ik zèg u: Neem u in acht voor dien man!
WILKO.

Wees gerust. Gewoonlijk ben ik wakker.
VAN BUUREN.

Hij is zoo hàrd. Zoo hard.
WILKO.

Nou ja, hij heeft u niet gespaard. Daar was reden voor.
VAN BUUREN.

Hij spaart niemand. Hij zal ook u niet sparen.
WILKO.

Natuurlijk niet. Waarom z o u hij ook.
VAN BUUREN.

Ja, u is sterk! Maar mr. Hardius is machtig en onbetrouwbaar.
WILKO.

O, neen! Hij is absoluut betrouwbaar! Als hij 't n i e t was, zou hij minder sterk zijn.
Alleen: hij is een van die menschen, in wien dikwijls de zakenman t e g e n o v e r
den mènsch staat.
(Met een glimlachje)

't Zou wel de moeite loonen er bij hem den ‘mensch’ eens onderuit te halen!
(Ingehouden)

Heel gemakkelijk is dat vermoedelijk niet!
VAN BUUREN
(keert het door droefheid vertrokken gelaat naar de zijde, waardoor Hardius is vertrokken. Dan:)

De groote Hardius zal zijn spoorlijn leggen p r e c i e s z o o a l s d e g r o o t e
Hardius wil!
WILKO
(zich even vergetend, rukt met één ènkele beweging een paar stoelen naar zich toe).

VAN BUUREN
(kijkt verschrikt om).
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WILKO.

Dat zullen we afwachten!
Doek.
(Wordt vervolgd.)
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Maart
Door Jan Walch.
De witte zonnestraat is leeg-verlaten,
maar boven hoor ik vogels overal
in tjatrend pijpen van de lente praten -:
de lente, die nu dra wel wezen zal!
In 't bosch staan stil de boomen, die gelaten
de wintervlagen en het stormgeschal
voelde' om zich slaan; nú drage' een delicate,
een rillig-teere vreugd de luchten al!
De twijgen staan zoo zacht-gedwee genegen daarover zeeft de zachte warme zon,
en vult het wijde woud met zoelen zegen Dat zulk een blijheid toch weer komen kon!
Ze voelen 't kome' en staan zoo stil, de boomen....
zoo staat een meisje van 't Geluk te droomen.
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Gedichten1)
door P.N. van Eyck.
I.
In de Nevels.
Waar gij met hem te zamen zijt,
Hangt achter 't neergedaald gordijn
Rondom de vlam de zuivre schijn
Van uw gedempte vredigheid.
Daar hoedt de blanke schemerlamp
Met ongerimpeld avondlicht
Uw droomen voor den donkren damp,
Die grauw op weide en huizen ligt.
En in het geel en guldend mat
Geglimlach van de lampe leeft
Het nooit volpeinsde wonder dat
Der ziel haar eeuwig leven geeft.
Gij droomt in vrede's week verband,
Dat alles om u heen vereent,
Van 't dauw-bewaasde morgenland,
Waar brooze blijheid lacht noch weent.

1) Deze verzen maken deel uit van een bundel, die onder den titel Getijden in het najaar bij
C.A.J. van Dishoeck te Bussum verschijnen zal.
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Maar hier, langs 't natte nevelpad
Gaat mijn verstooten smart alleen,
En klaagt van wat zij nooit bezat,
Van wat háár armoe nooit bescheen.
O kind, ook hier is eenigheid,
Maar eenigheid van grauwe damp,
Van tranen uit gemis geschreid,
Van rege' en wrange smartenkramp.
Al is 't met pijn en bittren schroom,
Ook hier bepeinst een ziel één ding:
Den zwaargewonnen kommerdroom
Van wanhoop en vertwijfeling.
Hier torst een ziel langs 't eenzaam pad,
Waaraan geen eind noch rustplaats is,
Van ongebroken schreien mat,
Haar zware last vermoeienis.
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II.
Gij moogt mijn wilder kus niet vreezen,
Noch 't fonklen dat mijn oog doorvuurt!
Welk zoet kon mij de hartstocht wezen,
Wiens drift mijn ziel niet had gepuurd?
Ik proefde ná 't vermoeide glippen
Der laatste lust, die reutlend waakt,
Dan huivrend op mijn dorre lippen
Den walg die lauw en bitter smaakt.
Als ééns - o droom! - ons jonge leven
Den schoonen brand droeg van die nacht,
Waarin, tot heller glans verheven,
De liefde ons lichtende eenheid bracht.
Dan straalde langs de stille wanden,
Die ons geluk tot woonplaats nam,
Het innig-week en eeuwig branden
Van ziels verklaarde vredevlam.
Wij hebben met té zware zuchten
Het lijden onzer ziel beweend,
Dan dat zij onzen droom kan vluchten,
Als ons beminnen ons vereent.
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III
Rust.
Gij bloeit toch érgens in den hof
Van aardes land, o vreemde bloem:
Ik vond uw schoonheid en uw lof
In liedren van ondoofbren roem!
Uw bladen dragen 't sneeuwig licht
Der sterren die geen mensch aanschouwt,
Daar om hun lelieblank gezicht
Een ongekende hemel blauwt.
Wanneer in 't zoele windgeruisch
Der nacht uw kroon zich samenvouwt,
En om uw schemerkoele huis
De zilvren mist der lente dauwt,
Draagt ge in uw broos gebouwde hal
Die eeuwige geheimenis,
Wier taal mijn ziel niet kennen zal,
Voor dat haar dood genaderd is.
Gij bloeit in 't verre bergravijn,
Dat geen dier stille Minnaars vond,
Die, moe van 's werelds vreugde en pijn,
Uw koelte zochten voor hun mond,
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Uw glans begeerden voor hun oog,
Uw blankheid voor hun grauw gewaad,
Uw stilte die nog nooit bedroog,
Tot heul voor hun vermoeid gelaat.
Maar als ik Háre handen nam,
Als Zij mij leidde en met mij zocht,
Misschien dat dán de stonde kwam,
Die ons uw troostende aanblik brocht.
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IV.
Een Voorzang van Geluk.
‘Zij heeft door mij gelukkig kunnen zijn,
Zij vond door mij verlichting van haar juk,
Mìjn woord ontnam haar àl haar leed en pijn,
Zij vond door mìj een stonde van geluk!’
Ik ben alleen, maar als een juichend lied
Doorzingt mij nòg uw stille erkentenis:
‘Ik voelde één uur het eind van mijn verdriet,
Ik leed voor 't laatst mijn wreede rustgemis.’
Ik ben alleen, maar sneller stuwt mijn bloed
Zijn vlugge tochten door mijn blijde hart,
En als een echo van zijn ruischend zoet
Klinkt langs mijn oor dit stervenslied der smart:
‘Gij zijt nog moe? Gij zijt nog droef en bang?
Zoo vlei u, lief, op mijn bedauwde land,
En, luistrend naar mijn luiden liefdezang,
Zie ginds, ter kim, dien laten zonnebrand.
‘Daar ver in 't Westen gloeit en vonkt de zon,
Hij geeft de rijke schijnen van zijn pracht;
De lucht blauwt als een frissche waterbron
Hoog boven u en wacht den praal der nacht.

Groot Nederland. Jaargang 8

426
‘Straks storten hare waatren om u heen,
En iedere druppel blinkt gelijk een ster!
Gij zijt nog droef? - zoo wacht: hun hel geween
Drijft àl de schaduws uwer droefheid vér.
‘Gij zijt nog moe? O sluit uw vochtig oog
En lig daar stil in 't zijïg lentemos, De zangboom mijner liefde wast omhoog,
Hij loovert reeds en laat zijn geuren los.
‘Hij breidt zijn zware takken vol en jong
En glimlacht als zijn groen uw voorhoofd kust,
Hij zwijgt, zoolang een nevel hem doorzong,
Hij schut uw slaap, wanneer gij sluimrend rust.
‘Maar in de nacht zult gij ontwaken, kind:
Dan blinkt de wereld blank van sterrelicht,
In 't loover geurt de zoele zuiderwind,
De maan bepeinst een droom langs uw gezicht.
‘Dan zingt, mijn lief, wijl heel de wereld zwijgt,
Diep in dien boom, als in een heilig huis,
De vreemde vogel, waar uw liefde om hijgt,
Zijn ademzacht en eeuwig-rein geruisch.
‘Hoor hoe zijn lied uw drinkend hart doordringt
Met vlijmend heil dat eindloos heil belooft, Hoor hoe mijn ziel diep in mijn liefde zingt
En schoonheid spreidt rondom uw zalig hoofd.

Groot Nederland. Jaargang 8

427
‘Zijn jubel zwijgt. O kind, slaap thans weer in,
Gij zult nog droomen van een langen lach....
Nu weet gij zeker, dat ik u bemin,
Gij moogt nu slapen tot den nieuwen dag!’ Ik ben alleen, maar altijd ruischt mijn bloed
Langs oor en hart datzelfde vreugdelied:
‘Zij vond door mij één uur van vredig zoet,
Zij vond door mij het eind van haar verdriet.’
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Bina
Door Virginie Loveling.
Martinus Meerschaut was zijn naam. Waarom men hem achterrug in verkleining
Martjen Meerschaut heette, is niet te verklaren.
Hij was hoog, breed en kloek.
Zijn boerderij was de grootste van het dorp en 't omliggende: verre en wijd strekten
de landouwen, die hij in pacht had, zich vruchtbaar uit. Hij had ontelbare koeien,
kalvers, varkens, zeugen en steeds een twaalftal vette beesten op stal.
Paarden, hoeveel?
Dat kan ik niet zoo juist meer zeggen. Hij was weduwnaar, vader geweest van
veertien kinderen, elf leefden er nog.
Bina was de oudste: zes en twintig jaar. Het jongste - een knaapje - telde er zeven.
Het was een eigenaardig gedoe, waar ze woonden: het huis met den moestuin en
de zwijnskotten stond op een eilandje, heel door wallen omgeven; een houten poort
aan steenen pijlers, die overigens altijd openstond, en een steenen brug gaven vandaar
uit toegang tot den boomgaard met de stallen, het geheel door een doornhaag omringd
met een balie aan den straatkant, die een aardeweg was.
Hier en daar zijn er in Vlaanderen nog zulke boerderijen buiten. Bij gelegenheid
zeggen de menschen, die welweters zijn, er van:
‘Dat is nog Tempelgoed.’
Bina had het bestuur van 't huishouden op zich, het beheer van wat den melkkelder
heet en de zorgen voor al ‘het klein goed’, zooals zij hare broertjes en zusjes noemde.
Wel waren Marie en Lietje ook reeds volwassen meisjes, haar boven 't hoofd zelfs
gegroeid; de eene verstandelijk, de andere in werkelijkheid, maar Bina bleef de
erkende, gevreesde en gehoorzaamde meesteres.
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‘Vraag het aan Bina,’ plach Meerschaut te zeggen, na den dood zijner vrouw, als een
der kinderen met een verzoek afkwam.
‘Ga bij Bina,’ als er een in verlegenheid verkeerde.
‘Bina, Tone slaat mij,’ of ‘Irma treitert mij,’ gingen de klachten op, en de
verongelijkte vluchtte bij de groote zuster en stak schreiend het hoofd tegen hare
heup.
‘Bina, mag ik op 't ijs gaan?’ als vader gezeid had ‘ja’.
En Bina kon zeggen ‘neen’ en het bleef ‘neen’, ondanks gesmeek of gemop. Vader
trok het zich niet meer aan.
Het was ook zij, die opbleef, als er een ziek kind lag; die de zorg van 't
medicijn-toedienen aan niemand overliet; die zonder klacht noch gemor, na een
slapeloozen nacht, des morgens haar gewoon huiswerk verrichtte zonder schijnbare
vermoeienis.
Het was Bina, die de thuiskomende scholieren, nat en vuil van regen en modder
bij winterdag, voor het vuur deed zitten om hun kleederen te drogen; zij, die hun
klompkens ‘rokkelde’ met warme asch, zij die het reine linnen en de kousen voor
elk des Zaterdagsavonds gereed op stoelen legde.
Maar zij was het ook die strafte bij gelegenheid en tuchtte zonder woordverspillen:
die een huilenden verbreker brutaal in 't ledig varkenskot sloot; die de marbollen
afnam, zoodra twist onder de spelers ontstond; en die zonder genade de kleinen naar
bed stuurde, als het uur van slapengaan sloeg in 't midden van een kaartpartij.
Zij was het, die de kleinen hun zondagcent en aan de grooten hun zakgeld gaf.
Verhooging vragen voor een uitstapje of inleggeld voor een kampsstrijd met de
krullebol baatte tot niets.
Hier was ook het geduchte ‘neen’ te vreezen; eens uitgesproken, bleef het vonnis
onverbiddelijk.
‘Onze ezel, onze koppige ezel,’ zei wel eens een misnoegde van de grooten
achterrug van Bina.
Zij was een stugge meid, vroeg ietwat verouderd, steenrood, als door de zon
geblakerd, ofschoon ze geen veldarbeid deed en weinig blootstond aan lucht en wind;
plomp van voorkomen, had ze iets heel mooi: namelijk haar gebit, dat parelblank
tusschen haar grove lippen uitblonk. Die regelmatige witte tanden waren overigens
een kenteeken dier familie, de vader ook had nog al de zijne:
‘Ik kan, Godlof, altijd mijn haver breken, gelijk 't beste paard,’ pochte hij.
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Lietje en Merie geleken noch op Bina noch op elkander. Lietje was hoogopgeschoten,
slank, dun en bleek als een stadsmeisje, met een klein, fijn aangezichtje.
Merie, een jaar ouder, was spaarzaam gebouwd: ‘onderbleven’, zooals het heet.
Haar trekken waren scherp, hare oogen zwart, van die oogen als git, die het licht
afkaatsen in plaats van 't op te vangen. Zij droeg daarenboven een bril, wat haar iets
matrone-achtigs bijzette.
‘Mijn advocaat,’ zei Meerschaut van Merie.
Zij was de beleefdste, de welgemanierdste van de drie, als er heeren of dames
kwamen.
Zij was het, die vader met den toeziener vergezelde rondom den boomgaard en in
de stallen, en mede praatte over noodzakelijke herstellingen aan huis of schuur; die
vond dat het strooien dak - zoo heerlijk met groene mos en donderblad bedekt! gevaar voor brand opleverde; zij toonde aan, dat sommige oude appelboomen, heel
krom gegroeid, geen behoorlijk ooft meer opbrachten; dat de motworm in de groote
perestammen verwoesting aanrichtte, en dat het onbillijk ware van wege den eigenaar
te eischen, dat de pachter ze op zijn kosten door jonge plantsoenen verving.
Merie was meesteres in de zondagschool; zij stond aan het hoofd der Congregatie,
droeg, in 't wit gekleed, met een blauwen sluier om de lenden en een floers over 't
hoofd, met andere godvruchtige dochters het lievevrouwebeeld in de processie en
had dienvolgens nog nooit een vrijers-verkeer gehad.
Lietje, integendeel ‘ging’ bij Oscar uit den steenen molen.
Bina had geen tijd gehad om naar 't mannevolk om te zien, zei ze norsch, telkens
iemand, onbescheiden, zijn verwondering uitsprak, dat ze nooit ‘in de wereld’ was
geweest.
***
Het leven ging werkzaam en eentonig heen op die hoeve. In den zomer had men het
er heel druk, eerst met het wiedvolk - een talrijke bende, die bezweet, bestoven of
nat geregend, om twaalf uur aanzitten moest bij groote teilen pap en aardappelen,
met - een paar maal in de week destijds - een stuk varkensvleesch op een droge snee
roggebrood; wat, zoo gelijk mogelijk van hoeveelheid, op ieders plaats lag.
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Een warme, onverkwikkelijke walm ging van die onreine menschen en hun vuile
kleeren uit; zoodat Bina, die heel net was, zich gelukkig achtte, als het weêr gunstig
genoeg werd, om ze op den bogaard, onder de boomen aan lange planken op ledige
tonnen liggend, te doen zitten en daar ze te helpen dienen.
Later kwam de hooitijd, vervolgens de slijttijd en daarop de oogst.
Het was een lastig leven.
Gewend er aan voelden ze 't niet.
Lietje ging meest mede naar 't land, meer om toe te zien eigenlijk dan zelve te
aarbeiden; zij was niet sterk genoeg daartoe: Ofschoon ze ook op den vlasgaard lag,
trok ze niet veel onkruid uit. Daar werd al het nieuws van de gebuurte besproken,
afgewisseld met een gezang vol neusgeluiden, en het ronkend bidden van den
rozenkrans.
Merie kwam op gestelde uren af met de blinkende koperen koffiekan, en schonk
in, een waakzaam oog slaande op de grootte van den kruidhoop, en de breede,
verbleekte streep van 't neergedrukte vlas, waarover de knieën gekropen waren.
Met begin September: de aardappelen-oogst; de dagen korter reeds; de horizonnen
nevelig wordend; hier en daar op de akkers de lage roode gloed van de verbrandende
groezen, overwuifd door een ver zich uitbreidende wentelwolk van rook.
Vervolgens het plukken van het ooft; gelukkig was alles aan de kooplieden op de
boomen verkocht, dus geen ‘slameur’ daarmede.
Gauw daarop was bestendig het geklop van de vlegels te hooren op den dorschvloer,
en de talrijke korenschoven, staande in rijen buiten de omheining, verminderden bij
oogenzien.
Felix en Petrus, twintig en achttien jaar oud, hielpen reeds terdege mede in stal en
schuur; de kleinere knapen wachtten de koeien in de meerschen bij zomertij; de
meisjes gingen naar school, heel het jaar door; de jongens alleen des winters.
Ja, Martinus Meerschaut was een goede boer; hij wist beter dan iemand, waar hij
haver of tarwe moest zaaien in de ‘bulkelanden,’ dat zijn akkers van zwaren grond,
met elskanten meestal omzoomd; waar hij op de kouters - lichtere, drogere landouwen
- vlas met rogge of andere vruchten ‘de vrome’ noemde hij dat, mocht doen
afwisselen.
En.... zijn triomf en zijn glorie, dat was ieder jaar zijn vlasgaard: groot, effen,
groen uitgestrekt, zonder dunne plaatsen,
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zonder brandplekken, wekte die voortdurend den nijd en de bewondering van minder
door 't lot of 't kundig beheer begunstigde boeren op.
Hoe fier was Meerschaut niet, als er nog nergens kooplieden waren geweest, in 't
midden van zijn nauwelijks met bloesem overblauwden vlasgaard een beblaarden
tak te kunnen steken, ten teeken, dat hij dien reeds verkocht had!
Tusschen den Donderdagnacht en den Vrijdag werden de vette beesten - als er
veilbare waren - uit hun heete stallen gehaald en met stokken, in den donkeren, naar
Gent ter markt gedreven; en Meerschaut kwam met zware beurzen vijffrankstukken,
of een dikke portefeuille met banknoten blij en soms ietwat aangeschoten thuis.
Des winters zaten allen in de groote keuken vereenigd. De koeier en de meid
schilden aardappelen; de ketel met rapen, schillen en beeten kookte - zijn
eigenaardigen reuk verspreidend - over 't vuur en werd door de knechts aan een stok
naar de stallen gedragen in 't licht eener handlantaarn.
Bina verstelde kousen, dicht bij de lamp gezeten op de beste plaats; Lietje breide;
Merie maakte stropkant op een kussen, wáar, op de noodige plaats van 't werk, de
klaarte viel door een glazen bol met water gevuld. Bij middel van haar bril, ondanks
haar slecht gezicht, kon ze dat; soms zette zij het kussen neer en een broertje of zusje
- eerste-communicant voor de volgende lente - moest zijn catechismusles komen
opzeggen.
Op een blauwen vloersteen speelden een paar kleine meisjes met een bolket met
de pikkelbeenen en de jongens wierpen met de dobbelsteenen op het ganzenspel.
Felix las soms voor uit den almanak van Snoeck, wat den lachlust opwekte en
Petrus rookte evenals vader de eene pijp na de ander in den hoek gezeten.
De bedrijvigheid van deze twee bestond in het opsteken of opblazen van 't
haardvuur, want in dien tijd maakten de Vlaamsche boeren nog enkel bij uitzondering
van kachels gebruik.
***
Aldus scheen alles daar blijvend ingericht.
Er scheen geen verandering te kunnen komen; maar het geschiedde toch; het was
reeds geschied, iedereen in de wijk wist
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het, voordat de huisgenooten het vermoedden: Bina had een vrijer gekregen.
Zij zelve en allen hadden den tijd voor haar daartoe als vervlogen gerekend.
Zij verborg dat, met haar ‘bedoken’ karakter.
Maar Merie was er toch achter gekomen en had het aan de anderen verklikt!
Het was met Deodaat Buylle!
Dat verklaarde waarom Bina nu altoos zoo laat van de vespers thuis kwam!
Ze zat met hem in ‘'t Vierweegsche’ bij baasken Van Dorpe, die immers ‘zate
gaf.’1)
En ofschoon het in een herberg gaan met een minnaar voor een boerendochter
niets heeft, dat blaam wekt, sprak Merie er over als van een schanddaad voor hen
allen.
Moest ze daarom zoo oud geworden zijn?
Nu nog zoo zot loopen! Zij die niet kon gemist worden op 't hof!
Meerschaut dorst zijn strenge dochter niet tegenspreken en haalde eens de schouders
op:
‘Wat doet ne mensch aan zulke dingen!’
Lietje verheugde zich over dat nieuws:
‘Bina komt in mijn straatje,’ zei ze lachend.
Aan Bina zelve sprak geen der huisgenooten daarover. Merie gaf steken onder 't
water, die Bina onbeantwoord liet.
Voorzeker was Meerschaut een welstellend man; er hoorde een beduidend kapitaal
toe om een dergelijk pachtgoed te bewonen, maar.... elf kinderen! voor elk zou 't na
zijn dood niet veel zijn; geen dezer zou genoeg bezitten om er op te kunnen blijven.
Zie, dat verwonderde alle menschen, dat geval met Bina; want Deodaat was zooveel
beter dan zij, zeiden degenen, die enkel den geldelijken toestand op het oog hadden:
Deodaat was namelijk een eenige zoon. Wel is waar hadden zijn ouders slechts een
klein gebruik: drie koeien gingen er uit; maar 't was hun eigen en bovendien hadden
ze nog een paar kortwoonsten2) in bezit en den naam, dat daar geld in huis was.
‘Bina schiet een oppergaai af, ze mag met twee kaarsen eten,’ zei haar broeder
Felix, liefderijk.

1) Samenkomst van vrijers.
2) Woningen van geitenboeren.
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‘Een appel voor haar alleen, of een stuk van een appel in elf gesneden, daar is nog
veel verschil in,’ zei Petrus, met een zweem van afgunst.
Deodaat was een breedgeschouderde man, een jaar jonger dan zij, en even plomp
van voorkomen, met strooblond haar, een blonde snor, die laag afhing en een gezonden
blos.
‘Hij heeft nen nek lijk ne stier,’ zei zijn vader, Deodaat met fiere bewondering
nakijkend, als deze des Zondags van den boomgaard weg ging.
‘Met Bina? Vrijde hij met Bina?’
‘Hewel, ja, ze is een braaf vrouwmensch, en wij hebben ook onze goest gedaan;
zin is koop,’ meende zijn moeder, ‘en met schoonheid gaat ge niet naar de markt.’
‘'t Is precies dat,’ antwoordde de vader.
Des Zondags, na afloop van verspers en lof, was Deodaat Bina altijd vooruit. Hij
zat reeds aan 't raam achter 't gordijntje in de kroeg aan 't Viegweegsche te loeren
naar haar komst, en ‘snokte haar in’, dat is: hij klopte op de ruit en zij trok binnen,
omkijkend of niemand het zag.
‘Wat wilt ge drinken?’ was zijn eerste; want Van Dorpe gaf niet voor niet ‘zate’,
er moest een gelag gemaakt worden.
En Bina zei: ‘munte’, of ‘haver en hooi’, dat is een mengsel van franschen en
punch of iets dergelijks.
Veel drinken deed ze niet, meer dan éen borreltje was er niet in te krijgen; maar
Deodaat zei: ‘'t is voor de varkens niet gemaakt,’ en hij bestelde meer en meer voor
zich.
‘Ge drinkt te veel,’ waarschuwde Bina.
‘We kunnen hier toch zoo droog niet zitten en wat ik betaald heb, laat ik niet staan,’
verklaarde hij.
Als ze na een half uurtje of meer buiten kwamen, was zijn lichte roes aldra in wind
en kou opgelost.
Zij gingen hand aan hand, loslatend zoodra ze iemand van verre zagen komen.
Weder handen aaneen gestrengeld, zoodra die voorbij was.
De dagen waren allengskens langer geworden; - de vrijagie was begonnen in het
najaar. Duisternis omhulde hen niet meer als in het begin.
Het vlas stond vergeeld, in ippens (zaadbuisjes); het koren helde neder, zwaar van
graan, met de blauwe bloemen en de paarse
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kreeften1), van belemmering bevrijd, deze hoog er boven uit. Zwaluwen schoten hen
voorbij, met open bekjes, laag bij den grond, jacht makend op aas; warme
zomerwalmen omzweefden hen; muggen gonsden hun lied om hen heen.
Hoogrood, heel verhit, glommen hun aangezichten in het avondrood: ‘Bina, wat
zie 'k u toch gaarne,’ zei Deodaat, een arm om haar middel slaande. ‘Er bestaat maar
een vrouwmensch op de wereld voor mij en gij zijt het.’
En Bina lachte hem aan met haar mooie glinstertanden en een lodderlijke
uitdrukking in het blijde oog: ‘Dwazerik!’ vleide zij.
‘Ik zou den dood voor u sterven,’ hernam hij.
‘En ik voor u,’ antwoordde Bina.
Maar zij wrong zich los: ‘Zot, die ge zijt, moest iemand dat zien!’
Merie was eens achter hen gekomen, had het bespied en zij zei het aan vader.
Hij haalde weder de schouders op: ‘Ge moet de zon in 't water kunnen zien schijnen,
mijn advocaat.’
‘Maar, vader, peinst ge toch niet, hoe onbetamelijk dat is?’
‘Lietje is niet beter,’ was zijn antwoord. ‘En ge weet wel, dat Bina een kop op
heeft; wie dien zou kunnen breken, kan meer dan ik.’
Bina's stijfhoofdigheid en onbuigzaamheid waren haar gekende eigenschappen
van al wie met haar omging.
***
Zonderling, Merie zoo streng oordeelend over het gedrag harer oudste zuster, had
steeds onverschillig toegezien op het gevrij van Lietje. Maar Bina, dat was een prooi
van zelfopoffering, die haar ontsnapte. Bina had geen recht op eigen levenskeuze,
Bina moest verzaken wereldsch verkeer, liefde en huwelijk.
Merie verzaakte dat alles wel.
‘Zoek zelve ook uw ‘gerand’ zei Felix haar eens, als zij in zijn bijzijn er opnieuw
van begon, ‘want ge zit er te fel mee in,’ verweet hij haar.
‘Stoute zegger,’ was haar gebelgd antwoord, met een blik van haat op hem.
Felix was anders een zachte jongen, ietwat vreesachtig zelfs. Hij moest wel gebelgd
zijn op dat oogenblik; want hij hernam:

1) Naarduskruid.
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‘Bina heeft nog nooit een stroo in uwen weg gelegd en gij geeft altijd op haar af.’
‘O natuurlijk,’ schimpte Merie, ‘ge trekt partij voor haar; ge hebt het immers altijd
gedaan; 't is niet te verwonderen ook, ge zijt haar suikerkind.’
Het was waar, dat Felix en Bina elkander goed verstonden en er groote sympathie
tusschen beiden was, hoe ongelijk van karakter zij ook waren: Bina stuursch, kortaf
en bruusk, Felix al stille, zoete gevoeligheid.
Uiterlijk zou ook niemand vermoed hebben, dat zij broeder en zuster waren: hij
was heel slank, een weinig voorovergebogen, als een te zwakke widauwscheut. ‘Hij
is te gauw gegroeid,’ zei zijn vader; ‘hij is te jong groot geweest.’
In zijn kindsheid had hij wat gesukkeld, veel voedsel noodig gehad en het niet
genoeg gekregen; want voor geen der kinderen werd in dat huis uitzondering gemaakt,
wat den kost betrof. Het eten stond op tafel; brood lag in de kast, met de smoutteil
en het groot mes er bij; wie eten wilde goed, wie het niet deed, ook wel.
Bina echter, zorgde heimelijk voor hem: zij roerde hem een pan eieren in 't geniep
of klutste een ei in een glas bier en deed hem dat uitdrinken.
Nu was Felix ten minste gezond, zoo niet kloek als Petrus - een stoere,
kortgestuikte, breedgerugde kerel, reeds naar de rechterzijde hellend van
zwaargedanen arbeid. Deze geleek op Bina van uiterlijk.
Felix had een fijn gelaat, dat klein scheen op zijn lange gestalte; blauwe oogen
vol kalme ingetogenheid, golvend blonde haren, die hij te lang droeg naar den zin
van Merie, en een altijd gereeden glimlach, die vaak heel vluchtig zijn blank gelaat
overglansde als een lentezonnestraal, die door de lichte wolkensluiertjes breekt en
weder plots daarachter verdwijnt.
Lietje had gehoord, wat hij antwoordde aan Merie. Zij vond het grappig:
‘Goed zoo, Felix, jongen, dat deed mij nu eens pleizier! Die overdraagster ook!...’
En Lietje verstoutte zich, zij de eenige van heel de familie, Bina uit te vragen over
haar verkeer en hare inzichten:
‘Bina, wanneer?’
Zij doelde op het huwelijk.
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‘Dat weet ik niet,’ zei Bina. ‘Een occasie hebben1), daarin zit het, niewaar?’
En het was zoo. Een landman, zelfs een, die veel geld heeft, kan geen huishouden
inrichten, als hij wil: hij moet wachten tot er een boerderij ledig komt, en dezer getal
is en blijft van lieverlede beperkt; dan moet hij nog afwachten of de keuze des
eigenaars op hem valt.
‘Ge zijt er van ingenomen, van Deodaat, is 't niet zoo?’ onderzocht Lietje.
‘Jong, ik ben er van betooverd,’ zei Bina, meteen verlevendigd gelaat.
Bina, de in zich zelve opgeslotene, die iets vertrouwelijks zich ontsnappen liet!
***
Zoo kwam de tweede winter aan.
Zoo ging hij heen zonder merkbare verandering, maar met de lente gebeurde er
iets nieuws:
Buylle, de vader van Oscar, had een beroerte gehad. Wel was of scheen hij
heelemaal hersteld; maar hij had genoeg van al het ‘slameur’, dat affairens
meebrengen, zei hij. Met zijn vrouw en zijn dochter, een braaf, stil kwezeltje, was
hij als ‘karnemelk-rentenier’ op het dorp in een klein huis gaan wonen. Oscar
verheugde zich uitermate over dat vertrek: de molen was voor hem! En Mijntje, zijn
zuster, verblijdde zich niet minder: nu was ze dichter bij de kerk. Geen duisternis,
geen slechte wegen, geen ‘sneeuw en slegge’2), wind of regen meer te duchten, als
de winter aanbrak.
Oscar was met Meerschaut komen spreken over 't huwelijk met Lietje.
Meerschaut krabde in zijn haar, een aanval op zijn geldbeurs duchtend.
‘Ja, ja, zeker Oscar, jongen, er valt niets op u noch op uw familie te zeggen; Lietje
heeft haar jaren om te trouwen; ze moet niet opschieten voor zaad.’
‘En?... En?.... vroeg Oscar.

1) Hoeve kunnen huren.
2) Regen en sneeuw.
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Meerschaut verstond hem:
‘De “hangel” is gehangen bij u,’ meende hij.
‘Mijn ouders hebben 't meerendeel van de meubels mee,’ zei Oscar, ‘en van den
dauw kan men niet leven. Het gelden 't goed kan niet gewogen zijn; maar gij, rijke
boer, zult toch uw dochter in haar hemd niet laten gaan.’
‘Neen, zeker niet.’
Die eisch van hulp voor de inrichting van 't jonge paar was billijk en Meerschaut
stemde toe een uitzet te geven.
Eens op dien weg, wilde hij meer doen: het was eerst geschikt alles in stilte te
laten gebeuren; maar eensklaps scheen hij gesteld op een trouwfeest:
‘Het is alleenlijk op een uitvaart of op een huwelijk, dat heel de familie eens te
gader komt,’ zei hij, ‘ik zal het doen volgens staat.’
En kosten ontzag hij nu niet.
Een zwartzijden kleed was op het dorp voor Lietje in de maak. Kippen ‘zaten op’,
dat is te vetten elk in een kleine ren, in een donker kot. Een kalf zou geslacht worden;
en de laatste appelen waren bespaard voor taarten.
Op de ‘zekering’, dat is ondertrouw in de kerk, had een groote wafelbak op het
Tempelgoed plaats gehad.
De mulder was er met vrouw en dochter op geweest. Met verbaasde belangstelling
waren allen - door het mestsop stappend - in de stallen rondgegaan; hadden vernomen
hoeveel liters melk deze en geene koe gaf, welke koe onlangs ‘vernieuwd’ had of
welke vaarze ‘haar rekening’ hebben zou.1)
De vette beesten vooral trokken de aandacht, in de heete atmosfeer van hun kribben,
waar hun ruggen blonken van den damp hunner adems.
‘Ja, Martjen Meerschaut zit er goed in, heel goed’, knikte Buylle achter dezes rug
tegen zijn vrouw.
***
Op den dag der bruiloft was het wat anders nog: een der knechts had, in overleg met
Petrus, een oud kanon weten te leenen en - als een verrassing - knalden vóór het
krieken van den dag

1) Kalven.
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schoten de opschrikkende huisgenooten wakker, deden de ganzen schreeuwen en de
eenden uit het water vliegen.
De steenen pijlers aan de poortbrug op het binnenhof waren met bloemenkransen
versierd en twee pektonnen stonden er boven op, wachtend op de hand, die er des
avonds het vuur der vreugd aansteken zou.
Een kokin, geholpen door Bina en Merie, zou heerschen over het bereiden van dat
reuzenmaal.
Meerschaut was een ‘sjees-boer’, dat is: hij bezat een gerij, ten dienste der
huisgenooten; maar daarin was enkel plaats voor vier personen, inbegrepen den
koetsier.
Het bleef in de loodse staan.
Twee groote wagens, met hagelblanke wijt - huif - stonden gereed; de sterke
paarden hadden bloemen rondom hun ooren en linten wuivend aan hun staart.
De zweepen kletsten, bruid en bruidegom stegen in; de genoodigden, in feesttooi,
volgden de een na de anderen.
Bina en Merie waren buitengekomen, zagen toe en glimmende aangezichten, met
blinkende oogen lachten hen aan, vaarwel en tot weerzien knikkend, en de gespannen
zetten zich in beweging, log en zwaar op den oneffen boomgaardgrond.
Het bruidspaar was daags te voren voor de wet getrouwd, nu moest nog enkel de
zegening in de kerk plaats hebben, het eenig belangrijke bij een huwelijk voor een
geloovige.
Deodaat, een schoolkameraad en vriend van Oscar was getuige - bruidsknecht, dit moest een verrassing wezen voor Bina; want hij zou mede ter tafel komen
aanzitten. Mijntje was ook aanwezig in de kerk; haar lipjes bewogen in 't stil gebed
voor haar broeders geluk; en bevend van angstige verwachting volgde zij al de
bewegingen van het rechtopstaande bruidspaar en van mijnheer den pastoor, die den
ring aan den vinger van Lietje schoof; maar vooral, vooral, hetgeen van zoo groot
gewicht was voor de toekomst, namelijk van wiens hoofd het eerst een pand van de
opgelegde stool vallen zou.... want deze was het eerst aangewezen voor den dood.
Het was alsof het toeval of de voorzienigheid haar aandoeningen besparen wilde,
juist op het beslissend oogenblik verschoof degene die voor haar zat zijn stoel om
plaats te maken voor de geldinzamelende stoeltjeszetster, zoodat Mijntje met een
breeden rug voor haar, niets had gezien.
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Het was al een goed eind op den namiddag, toen de wagens weder in triomf kwamen
aangereden; Bina en Merie hadden ontelbare malen aan het hofgat, met de hand
beschuttend voor de oogen er naar uitgezien.
‘Waar bleven ze toch?’
De kookvrouw stond te trippelen van ongeduld, jammerend, dat het vleesch
uitdrogen zou....
Eindelijk, ja eindelijk waren ze daar. Geen der gasten scheen het minste vermoeden
te hebben van vertraging in de aankomst of er zich over te bekommeren.
***

Bina zette groote oogen, toen ze Deodaat mede afstappen zag:
‘Hier ben ik,’ zei hij lachend, van hare verrassing genietend.
‘Dag, Merie,’ hij scheen heel opgeruimd en trad minzaam op deze toe; hij kon
soms vriendelijk zijn, als hij wat gedronken had.
En Merie, Merie, die zich voorgenomen had Deodaat den rug toe te wenden, indien
zij hem ooit in bijzijn van anderen ontmoeten zou, was plots ontwapend door zijn
toeschietelijkheid en zei:
‘Welgekomen, Deodaat.’
‘Maar waarom toch zoo laat? waarom?’ vroeg Bina aan haar vader.
‘Ja, jong, men doet niet wat men wil, op zulk een einde. Overal moeten naspreken,
in alle kapellekens - hij meende daarmede herbergen; overal den wijn van eere moeten
drinken, en alzoo geraakt men niet voort.’
‘In 't Vierweegsche ook nog gestropt,’ zei Oscar.
‘In 't Vierweegsche ook nog,’ herhaalde Meerschaut.
Zij waren er fier op, dat een aldaar over den weg gespannen koord er hun van
lieverlede opgehouden had.
‘Aan tafel, aan tafel!’ en allen trokken binnen, waar in 't halfduister van een lage
boerenwoning in de keuken en de kamer gedekt stond.
Het was een mooie, heel warme Meische dag, in 't begin der maand. De hemel
helder, met groote wolken verzilverd - dondertorens - zooals men die hooggeklommen,
fantastische luchtgevaarten noemt, welke bij zoel weder opeengestapelde bolvormen
van glans en grijs en bijna zwart-grauw van schaduw aannemen,
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onschadelijk nog voor het oogenblik, maar geduchte dreigementen behelzend voor
wie ze bekommerd en ondervindingrijk aanblikt.
Overvloedig bloeiden de boomgaardkruinen als kussens zoo wit, afwuivende hun
tallooze bloemenblaadjes, als zoovele madeliefjes op het gras verspreid; lisch schoot
aan den oever uit het water op; de eendekuikens, als kleine gele balletjes van dons,
dreven de groote eenden op het spiegelvlak na; vinken sloegen in onverdroten
vroolijkheid onzichtbaar hun geijkt lentelied uit; en de koekoek riep van verre beangstigend en roofbedreigend - men wist niet van welken kant....
***
Bina en Merie hielpen dienen aan het maal, met groote schotels af en toe loopend,
inschenkend, waar een geledigd glas stond.
Een luid, onduidelijk geronk, waarin zelfs geen enkele klank te onderscheiden
was, zweefde over de gasten, nu hooger hier, dan stiller ginder, als het ongelijk
ruischen van een opkomend tij.
Boer Meerschaut had wijn besteld en tegelijk met de taart werd een groote korf
vol flesschen, in hooi liggend, binnengesleept. Deze kwam rechtstreeks uit het dorp
van den kelder des handelaars.
Dat hij van geen eerste kwaliteit was, en wat verontrust door het klutsen, hinderde
geen der aanwezigen; maar de geest, die in hem lag verborgen, wekte meer en meer
den geest der drinkers op:
‘Laat ons maar drinken,
Laat ons maar klinken,
En vroolijk zijn,’

zongen enkele der jongeren.
En dan sarde men guitig de gehuwden met hun vrijheids-verlies:
‘Ja, trouwen
Is houên,
Waar is mijn vreugd,
Als ik overdenke mijn jonge jeugd?’

En de roodparelende inhoud van al de glazen werd in eens op de gezondheid, verzeld
van niet immer heel betamelijke kwinkslagen, geledigd op het heil en den voorspoed
van het bruidspaar en hun talrijke nakomelingschap.
Gelukkig dat Merie juist uit de zaal was en het niet hoorde.
‘Allo, allo, geen papier scheuren,’ beval Meerschaut, ietwat ongeduldig, bevreesd
naar de deur omziende, of zijn welpeinzende, licht in haar kieschheid gekwetste
dochter niet binnenkwam.
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Dat de kleine kleuters het hoorden, kon hem niet schelen, daarenboven ze verstonden
het toch niet, zei hij aan zijn tafelbuurvrouw, de moeder van Oscar.
En om de overtreders weder op vriendelijke wijze tot de tucht en de
welvoegelijkheid te roepen, keerde hij zijn roomer, druipelend, het onderst boven
en bonkte dien met den rand op het tafelkleed, met hooge stem zingend:
‘Het glazeken heeft zijn werk gedaan.
Wat onder is, moet bovenstaan.’
Allen herhaalden het in oorverdoovend getier, hun bekers omkeerend, roode
uitloopende randen op het blanke linnen makend.
‘Dat doet er allemaal niets aan, vandaag is 't al ten beste,’ betuigde Meerschaut,
schouderophalend de bezoedeling vergoelijkend.
En nieuwe flesschen werden ontkurkt, en gedronken werd er nogmaals.
Het was zoo stikkend heet daarbinnen, dat de mannen zaten te blazen, hun halsband
loslieten en met een gejubel van verlichting het voorbeeld volgden van een vrijpostige,
die zijn frak uitdeed en zich, leuk glimlachend, en, rondkijkend of hij verwondering
en bewondering wekte, in zijn hemdsmouwen weder neerzette.
De vrouwen wreven haar rood-blinkende aangezichten met de zakdoeken af.
De dompige atmosfeer verergerde nog in benauwdheid, zoodra pijpen werden
gestopt en sigaren ontstoken.
Een dichte walm zweefde onder het laag gewelf en meer dan een begon te hoesten.
Toen kwam Merie voorstellen, dat men zich wat verluchten zou en koffie drinken
buiten, onder de boomen; alles stond er reeds gereed, zei ze, op de onderschraagde
planken, waar het wiedvolk gewend was te eten.
Misschien hadden de meesten wel liefst blijven zitten, waar ze 't ondanks alles
zoo goed vonden; maar geen dorst haar tegenspreken, en ze gingen op haar wensch.
Daar verkwikte hen de betrekkelijke frischheid; want er hing ook beklemmende
electriciteit in de lucht.
En nadat de koffie gedronken was, en de mannen met de jeneverflesch zaten,
verscheen een draaiorgel aan het hofgat.
‘Dansen, o dansen!’
Al het jong volk, dat zich begon te vervelen, stoof op en weldra
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waren de paren aan den gang en polkeerden lustig op de trippelende tonen, met het
bruidspaar voorop. Zelfs de kleinen, die nog niet wisten, wat op maat dansen is,
grepen elkander vast en sprongen mede.
Bina stond verdwaasd lachend toe te kijken, toen Deodaat ook zijn plaats aan de
planktafel verliet, haar in de lenden vastsnapte en met haar, die tegenstribbelde en
omkeek naar Merie, in zijn overmeesterende armen rondom den boomgaard vloog.
Bina had nog nooit gedanst en tot dusverre hadden zij en Deodaat, als door een
onuitgesproken overeenkomst, uit menschelijk opzicht, alle gemeenzaamheid met
elkander hier vermeden.
‘Laat los, laat mij los,’ gebood ze eindelijk en hij hield in.
Zij trok haar voorschoot recht en keek boos: ‘met zulke dingen ben ik niet gediend’,
zei ze, ook op haar hoofd voelend of de muts er nog opstond.
‘Allo, toe, toe, wat kwaad is daar nu in?’ zei Deodaat, haar minzaam van onderen
op in de oogen ziende.
Hij was volstrekt niet bang gemaakt door die oppervlakkige vertoorning, en hij
lachte haar aan, en Bina lachte tegen, al haar mooie blank-blinkende tanden toonend.
***

Het meerendeel der oudere gasten waaronder Buylle met vrouw en dochter, waren
te voet of in sjeezen van het hof gereden.
Petrus en Felix staken voortdurend op den rand van den vijver, met gelijke
tusschenpoozen, kanonschoten af.
De koeien waren, door de wachters voortgezweept, in de stallen.
De kippen lang reeds op hun roest. De schemering viel allengs. Het was alsof al
de bloeiende boomen hun geuren kwistiger uitstrooiden. De kruinen verspreidden
nog klaarte, toen het rondom de stammen reeds duister begon te worden. In 't westen
was de hemel nu onheilspellend zwart.
De twee groote broeders onderzochten de lucht, en zij, als alle bezorgde landlieden
steeds bevreesd voor onweêr en hagelvlagen, met het oog op verwoesting van
veldvruchten, dachten nu enkel, in hun halven roes, hoe spijtig het wezen zou voor
de pektonnen, moest het gaan regenen.
Ook verloren ze geduld: Petrus stak ze aan, een half uur vroeger
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dan geschikt was en het wenschelijk ware voor het volledig nachtelijk effekt, ondanks
het herhaald waarschuwen van zijn vader:
‘Petrus, jongen, 't is te vroeg, 't is te vroeg: wacht nog totdat het geheel donker is.’
Maar hij luisterde niet, wreef de een lucifer na den ander af en stak dien tegen de
tonnen en hetgeen een tegenslag was, werd een voordeel:
Het duurde een heelen tijd eer de pogingen gelukten.
De kunst bestond in het vinden van een licht ontvlambaar bestanddeel: in zulke
kuip of ton wordt alles mogelijke gegooid: versleten bezems, gebroken klompen,
oude schoenen, bodem-olie uit vuile oliepullen en wat niet meer, tot kleine pakjes
buskruid toe!
Het was, met behulp van den nu heel betrokken hemel volslagen duister geworden.
Op hun hooge palen stonden de pektonnen onzichtbaar aan den waterkant. Eerst
als onwillig rook verspreidend, misschien niet begrijpend, wat van hen werd geëischt;
het nauw aangestoken vonkje doofde evengauw weder uit; maar eindelijk bleef het
gloeien, het werd grooter en grooter, aarzelend en zoekend, rondtastend nog, dra een
zwak licht verspreidend, tot eensklaps heel het tuig vuur vatte en in gloed geraakte,
een gloed waaruit hooglaaiende vlammen opschoten, die kraakten, sisten en
sproetelden als een vuurwerk, in verwoed genot van baldadige vroolijkheid, gelijk
aan den vreesachtig terughoudende, die, in eens waaghals, zijn gespaarden en
jaloersch-verborgen schat in een aanval van plotse verspilzucht hartstochtelijk
verbrast!....
Alles stond daar in gloei en gloor: heel de boomgaard met zijn bloeiende kruinen,
waarvan elk takje nu een flonkerend brandeltje scheen; de schurendaken als hellende
vlakken van blinkend gepoetst rood koper; en de millioenen schubbetjes van den
rimpeligen vijver, die als zoovele wemelende goudvischjes schitterden. Hittewalmen
verzengden bronzend, in krullende foltering de spitse blaarkens op den te dicht
staanden wilgenstronk.
De stapel knarste en knetterde met ontplofgensters er uit opvliegend als glanskevers,
snel verdwijnend in het hooge zwart; gloeiflarden, dra uitgedoofd, wapperden als
hersenschimmige vledermuizen, vluchtend de duisternissen in; de vlammen sloegen
spits, kortflikkerend of breed op zij, omlaag kronkelend er uit, likkend in het ijle als
tongen van wangedrochten naar lafenis smachtend. De vuurschijn
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blekkerde als weerlicht op het gras; zelfs het somber blijvend getaand strooien dak
van het huis was door zijn talrijke, glansopvangende kussentjes van mos als met
karbonkels van tonder overvonkt.
Gloedvegen striemden de lucht.
De talrijke menschen tusschen de roodglimmende boomgaardstammen waren
rood, aan roodhuiden gelijk: de aangezichten blonken; aller blikken waren opwaarts
naar die twee ontzaglijke smeltkroesen gericht. Het wit der oogen zelf glom als
zoovele kolen uit den haard.
Het was éen vonkenspatting, éen geflonker van lichtspel, afgewisseld, weergaloos
van kleurenrijkdom!
Het leek wel een veropenbaring van de kracht van het vuur; 't was als een
zelfverheerlijking, als een zelfvergoding er van, en diep onder den indruk van die
apotheose, riepen de monden, met de roodglimmende tanden, in koor:
‘Vivat, vivat!’ en ‘O o, o, o!’

De kleinen juichten huppelend en opwippend mede, en een dezer, geen andere uiting
vindend voor zijn diepe gemoedsaandoening, zette op het schijnbaar gloeiend gras
den eenen ‘perelaar’1) na den anderen en bleef eindelijk, op de handen steunend, met
de voeten omhoog staan, terwijl een tweede, ook in een uitbarsting van vreugdezang,
begon te roepen als de koewachters:
‘Uila, hoe, hoe, hoe,
Uila hoe, uila hoe,
Uila hoe, hoe, hoe!’

***
Na het vertrek der gasten waren er enkelen, waaronder Bina en Deodaat, mede gegaan
om de jonggehuwden tot aan hun woonst uitgeleide te doen.
De molen zelf met zijne twee wieken, als armen in kruisgebed in de lucht, vierde
mede feest: een bloemenketen, 's nachts niets anders schijnend dan een donkerder
snoer op de algemeene donkerheid, verbond ze aan elkander.
De oude meid bood - op den drempel - hare jonge meesters den wijn van eer aan,
en zoo kwam het, dat allen van lieverlede

1) Tuimelsprong.
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mede binnengingen en opnieuw begonnen te drinken en te rooken met luid gebabbel.
Aldus had Bina het niet gemeend.
‘Laat ons naar huis gaan,’ had ze reeds een paar malen aan Felix en Petrus gezeid,
die, wat aangeschoten, een lei en krijt hadden gevraagd; ook een vuil kaartspel,
waarop de figuren nog nauwelijks te onderscheiden waren, kregen, en die zich met
twee kameraden aan het jassen zetten.
Donder begon te grollen in de lucht.
‘Laat ons naar huis gaan,’ herhaalde Bina, met bekommerd aangezicht, aan de
mouw van Petrus trekkend.
Maar deze, evenmin als zijn broeder, scheen heden tot gehoorzaamheid geneigd.
Hij antwoordde niet, zette integendeel een nieuw ‘boomken’ - een streep met vijf
dwarsstrepen op de schalie.
‘Ach, Heere, ach Heere toch!’ zuchtte Bina binnensmonds.
‘Op zulk een dag, allo, allo, Bina,’ zei er een.
‘Maar hoor toch eens, wat weêr het gaat worden,’ zei ze een nieuwe rateling
daarboven hoorend.
‘Och, indien vader toch hier ware!’
Deodaat zat in den hoek half ingedommeld, met roodbeloopen oogen keek hij op:
‘Nog,’ vroeg hij, zijn ledig glas uitstekend.
Maar Bina, heel misnoegd, nam 't hem af en hield het in hare twee handen
verborgen. ‘Gij hebt genoeg; naar uw huis moet ge gaan, naar uw bed, hoort ge 't?’
Hij weerstreefde niet maar verroerde ook niet, brabbelde iets tegen binnensmonds
en sloot de oogen.
Bina zette het glas op de tafel en deed een stap naar de achterdeur toe.
‘Dat gaat hier een nachtspel worden, ik trek er van door,’ fluisterde zij aan Oscar,
die er heel korzelig uitzag.
‘Alleen, in den donkeren?’ Hij verschrok er van.
‘Ik zal u naar huis leiden, ik,’ zei Deodaat met een dikke tong, opstaande. Half
slapend had hij het gevezel gehoord.
‘Gij niet,’ beval hem Bina, ‘zet u neer. Ik blijf ook.’
En hij zette zich, dadelijk weder indommelend.
Bina sloop weg.
***
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Een hevige wind woei haar buiten tegen en deed de as van den vastgelegden molen
onheilspellend kraken; de kruinen der ooftboomen werden onbarmhartig, als met
reuzenhanden geschud.
Zand en bladeren en kiezel van den landweg vlogen haar in de oogen; en al met
eens werd de hemel als een onafzienbare goudplaat, waarin de zon haar licht
weerkaatste, en die alles rondom haar zichtbaar maakte als bij klaren dag. Dat duurde
slechts een paar seconden en weder was het zware nacht en liep Bina voort met de
donderslagen uit de hoogte, als 't ware 't allen kanten krakend in het rond. Soms was
het een aanhoudend geratel, soms een enkele groote slag, als van een ijzeren gebouw
dat instort. Fantastische zigzagslingers vuur doorkliefden het zwart van den hemel,
en eensklaps begon het te regenen met het geweld van een wolkbreuk, haar
beangstigend omhullend als in een stortbad.
In een oogwenk was ze heel nat: hare kleederen kleefden op armen en schouders;
haar voeten waadden door de plassen van den aardeweg.
Erger werd het nog: hagelsteenen, zwaar en scherp als kleine keien, kwamen in
schuinsche vaart zweepend aangestoven, kwetsten haar aangezicht en hare handen
en lagen wit, ietwat lichtverspreidend op de baan.
En dàar op een kleine hoogte verhief zich in het donker een donkerder gevaarte
als een gebouw onder een groep hooge kaarspopulieren.
Een toevluchtsoord!
Zij kende 't wel, nu wist ze, waar ze was; ze meende eerst, dat ze, half verblind,
uit den weg was gedoold.
Maar neen, Godlof!
Het was eene nieuwe kapel van Lourdes, zooals er hier en daar gedurende een
aantal jaren in de beide Vlaanders verrezen zijn; waar de bedrukten troost gaan zoeken
en hopen op mirakels of op beterschap.
Het was een groote kapel, afgesloten door ijzeren staven; met een nog grooter
portaal, open langs den voorkant en waar de geloovigen, veilig, beschut voor regen,
en deels ook voor wind, hun gebeden, op houten knielbanken ten hemel sturen konden.
Het was alsof de woede van de orkaan nog verdubbelde; de boomen gierden als
in een laatste scheuring van hun wortels uit den grond.
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In haar angst kwam het Bina voor, dat de wereld ging vergaan:
‘Heilige Maria, moeder Gods, troosteresse der bedrukten, help mij!’ riep zij, er in
vluchtend.
‘Heilige Donatus, patroon tegen den donder, help mij, help mij!’ kreet ze met de
armen in de lucht.
Werd zij verhoord? hadden de elementen hun razernij uitgeput?
De hagelvlaag ging over bijna zoo schielijk, als ze opgekomen was; nu en dan nog
een verzwakt weerlicht en een zwakkere donderslag.
‘Godlof, Godlof!’ Bina waagde zich op den drempel, keek omhoog, hield een arm
tastend buiten:
Neen het regende niet meer....
Zij schortte haar rok op; nu was ze niet heel verre meer van haar huis. Moed gevat!
Zij zou het op een hollen stellen.
Maar wat was dat?
Langs het pad, dat opwaarts leidde naar de kapel, hoorde zij een geknars over de
hagelsteenen, als een onbeholpen stap, die inhield en weder aarzelend naderkwam.
Een hond, die snuffelend rondliep, misschien?
Neen, daar hoorde zij een kuch.... Een mensch was het dus.
Zij hoorde iemand spuwen.
De vare sloeg in hare beenen, wankelend deinsde zij achteruit en met verschrikte
oogen, zag ze, in een schielijke klaarte van den nogmaals als open en toegaanden
hemel, Deodaat voor haar staan!...
***
Merie zat nog op, toen Bina thuis kwam. Ze had de deur op de klink gelaten. Vader
en de kinderen waren reeds lang te bed.
‘Waar zijn de jongens?’ vroeg Merie, strak door hare brilglazen kijkend.
‘Ginder nog gebleven,’ stotterde Bina.
‘Waarom?’
‘Ik weet het niet, ze zijn aan 't kaarten geraakt.’
‘En zijt gij zoo alleen door dat weêr gekomen? vorschte Merie.
‘Heel alleen.’
‘Uw rok is gescheurd,’ zei Merie op een toon van verwijt.
Bina deed een greep in de plooien, die ze naar voren bracht, onderzoekend:
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Een winkelhaak gaapte er in.
‘Van de bramen, zei Bina,’ als een ontschuldiging.
Wat zag zij er uit! de linten van hare muts kleefden slap en nat op haar hoofd en
langs de slapen; haarklissen hingen er uit op den nek; haar kleed kleefde op hare
schouders, haar halskraag, ook slap, helde scheef op zij, en van onderen droeg haar
rok een breeden modderrand.
Zij zag er ook zoo zonderling uit in haar aangezicht, rooder nog dan altijd en met
verwildering of schrik in de oogen.
Zij huiverde en keek naar den haard, die uitgedoofd was.
Zij loosde onwillekeurig een diepen zucht.
‘In zulke waters vangt men zulke visschen,’ was de eenige opbeuring van Merie.
‘Och Heere!’ zuchtte Bina opnieuw.
En Merie, stouter tegen de heerscheres, sinds deze dien minnehandel met Deodaat
had aangeknoopt, en nu meer dan ooit haar zedelijk overwicht voelend tegenover
dat daar voor haar staande jammerbeeld, voegde er onverbiddelijk aan toe:
‘Wie op zijn tijd te bed is, beleeft zulk geen onweêrsavonturen op straat ten
twaalven van den nacht.’
Bina antwoordde niet, schuldbewust.
Merie nam de lamp op:
‘Laat ons gaan slapen.’
En Bina volgde haar langs de korte trap naar de vout.
Dat was boven den kelder: daar hadden de twee zusters elk een klein kamertje.
En elk trok in het zijne zonder goeden nacht te wenschen.
Bina's tanden klapperden.
Merie ook was ontdaan: vermoeid door het vele heen en weder loopen van den
drukken dag, misnoegd reeds in den vooravond over het een en 't ander, en erg
gebelgd over de lange eenzame waak- en wachturen.
Het onweêr had haar zenuwstel geprikkeld tot het uiterste; vrees had haar hart
bevangen, toen de knetterslagen over het huis dreunden en het vaatwerk in de
glazenkast rinkelen deden, toen de weerlichtschitters tusschen de gesloten luiken
dreigend binnendrongen, daar waar ze heel alleen zat.
En zij ook had den heiligen Donatus om erbarmen gesmeekt, gewijd water rondom
de keuken gesprenkeld en eindelijk
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hare toevlucht genomen tot het gebed van het rozenhoeiken.
Toen de orkaan zijn woede had uitgebruld, was ze half ingedommeld; maar nu dat
ze den slaap zoo noodig had, nu lag ze wakkerder dan ooit, en overdacht ze met
bitterheid al hetgeen haar verkeerd voorkwam om haar henen, met een diep bewustzijn
van eigen deugd en niet verdiende verongelijking.
***
Het was zoo, maar het duurde een heelen tijd, eer de huisgenooten 't opmerkten:
Het was uit met het verkeer van Bina en Deodaat.
Bina ging gedurende heel den zomer naar de vespers niet meer des Zondags,
voorgevend, dat er iemand van eigen volk op het hof moest blijven; dat vader gaarn
eens naar de herberg ging, en dat, nu Lietje weg was, die eertijds met Oscar
thuiswachtte, de beurt aan haar kwam.
Den eersten Zondag na Lietje's vertrek, was Bina nochtans, van den goddelijken
dienst terugkeerend, als naar gewoonte aan het ‘Vierweegsche’ voorbij gegaan.
Deodaat, hare verschijning beloerend, had op de ruit getikt.
Bina had niet omgekeken, zelfs den stap verhaast.
Daarop was hij buiten gekomen, en haar achterna geijld.
Maar voordat hij een woord uitbrengen kon, had Bina zich omgekeerd, hem
aangekeken met een boozen blik en een grijnzenden mond:
‘Achteruit, hondsvot!’ beval zij met een gebiedend handgebaar.
Zij leek op eene kat, in 't nauw gebracht, die blaast van woede, en haar aanrander
bespringen, en hem klauwen gaat.
En Deodaat, vernietigd van ontroering en van zijn stuk gebracht van verbazing,
Deodaat was blijven staan, als een beeld van steen, terwijl Bina met wuivenden
mantel in rassche schreden hem ontvlood.
Baasken Van Dorpe had het allemaal van op een kleinen afstand gezien; maar
Deodaat was een bemiddelde klant, die vertier deed in zijn kroeg, hij wilde diens
goede gunsten behouden en repte geen woord er over.
Ook toen, later, de een of ander zei: ‘Deodaat wil Bina niet meer,’ liet hij dat
zeggen, hoofdknikkend, zelfs toevoegend: ‘dat was geen meisken voor hem, alzoo
een leelijke en een stuursche daarbij.’
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De huisgenooten wisten 't evenmin, zij ook geloofden, dat de breuk van Deodaat
kwam.
Vader Meerschaut was onverschillig, Merie verheugde zich over 't vermeende
ongeval met leedvermaak.
***
Op een morgen, omtrent Sint-Pietersdag (29 Juni) verscheen de postbode op het hof.
Bina zag hem snel stappend naderen onder de boomen en over de brug.
Zij was alleen in huis, al wie kon was naar het hooi: in de Goormeerschen.
Hij trad binnen zonder verwijl en wierp een brief op de tafel:
‘Salut!’ zei hij. Dan bleef hij, wachtend staan. Hij was gewend een borrel jenever
te krijgen.
Bina nam de flesch en een groot glas uit de kast en schonk het boordevol in:
‘Gezondheid,’ zei ze; toen keek ze werktuigelijk naar den brief.
Zij dacht natuurlijk, dat hij voor vader was.
‘Pak maar aan,’ zei de bode.
‘Voor mij?’ vroeg ze verwonderd.
‘Ja, ja, voor u en 't is er een van de goede,’ voegde hij er aan toe, wetend, dat een
boerenmeid zelden ander brieven dan minnebrieven krijgt. ‘Gij moet niet vragen van
wien,’ en hij knipoogde oolijk.
Bina liet den brief liggen: hij was immers een grappenmaker, die postbode.
De man vertrok.
Toen keek ze toch van lieverlede; want, hoe ongeletterd of weinig geletterd zij
ook mocht wezen, was er iets in het geheel, wat haar waarschuwde, dat de brief noch
van een handelaar, noch van den toeziener kon komen: de kleine, slappe omslag, de
onbeholpen, hoog daarop staande letters, de rosse inkt.
Ja, hij was voor haar:
‘Om te bestellen aan Bina Meerschaut, woonachtig te Vroden,’ stond er op in
leesbaar schrift.
Van Deodaat!
Een grijns van afschuw trok de spieren van haar aanzicht pijnlijk saam.
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Zij wendde eerst het hoofd af, als bij den aanblik van een weerzinwekkend ongedierte,
dan werd zij weder er naar aangelokt, en keek van dichtbij er op.
Zij aarzelde om hem aan te raken.
Toen greep ze in eens de tang uit den hoek van den haard, schoof met de knijpers
den brief met een hoek over den kant van de tafel, vatte hem daartusschen en wierp
hem op 't vuur.
Blauw- en dofgele vlammetjes krulden er van onderen rondom uit, deden hem,
vaalwordend, met uitgezette letters, gefolterd, kronkelend, krimpen in hun vernielende
onvademing.
Niets dan een bruin, wuivend hoopje aschflarden bleef er van over, als vastklevend
op de brandels.
Bina was heel alleen in de keuken. Geen oog had het gebeurende bespied.
***
De zomer ging heen met droogte, hitte en onder zwoegenden arbeid.
‘Ga toch zelve eens uit,’ zei Meerschaut soms des Zondags aan Bina, ‘Merie kan
ook een keer hier blijven.’
‘Neen,’ antwoordde Bina, ofschoon Merie, heel tot bedaren gebracht, zelve
voorstelde: ‘ha ja.’
‘Ik wil niet,’ volgde daarop.
‘Ge komt mij nooit bezoeken, ge zijt nog op den molen niet geweest, sedert ik
getrouwd ben,’ zei Lietje, de zeldzame malen, dat ze zelve uit kon om haar vaders
erf te betreden. ‘Heb ik u wat misdaan, dat ge mijn huis ontvlucht?’
‘Bah neen gij,’ antwoordde Bina, zonder eenige verteedering in den toon, ‘wat
zoudt ge mij misdaan hebben?’
‘Niets dat ik weet,’ zei Lietje, onvoldaan.
‘Ik zal vroeg naar huis komen,’ beloofde Merie ‘dat ge ten minste ook eens al
ware 't maar tot aan 't kapelleken kunt gaan.’
‘'t Kapelleken!’ herhaalde Bina hevig, als een protest tegen een onmogelijk voorstel,
‘'t kapelleken!’ en zij griezelde onwillekeurig.
Marie keek ietwat verwonderd op bij het hooren van dien toon; maar zij kende
hare zuster: koppig, als geen tweede; wat die zich eens in het hoofd had gezet, was
er niet uit te krijgen.
Merie drong niet aan en Bina bleef heele Zondagnamiddagen alleen met de kleinen
op de hoeve.
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De herfst ging voorbij; de winter kwam met zijn korte dagen, zijn mist en zijn
somberheid en vòor Kerstdag lag de aarde met een dikke sneeuwlaag bedekt en reden
de kleinen op ijsstoelen en schaatsen over den vijver.
Bina had steeds geleden van den vorst aan de handen; maar aan de voeten vooral.
Dit jaar was het erger dan ooit: hare vingers waren dik en blauw en hare teenen
opgezwollen met groote blauwe bobbels er op.
Tevergeefs had ze de zeere plaatsen ingesmeerd met hondenvet, een remedie, zeer
geprezen te platten lande.
Voordeel had ze er niet bij gehad.
‘Waarom wilt ge toch al die ongemakken? Ge kunt ze immers kwijt zijn, zoodra
ge wilt,’ verweet haar Merie.
‘Ja, met ale (beer) meent ge?’ zei Bina, ‘maar loop daar achter, als ge bijna geen
voet kunt verzetten.’
‘Met ale?’ vroeg een der kleinen, die heel gedienstig meende te zijn, ‘onze put ligt
vol, wil ik er een lepel uitscheppen voor u?’
‘Bezie dien wijsneus daar eens! hij zou ale gaan scheppen, hij zelf! Hij is al zoo
oud, dat hij zijn eerste communie heeft gedaan, en hij weet nog niet, dat de ale moet
gestolen worden door den lijder, wil er beterschap mee te verkrijgen zijn,’ zei Merie.
De kleine zat beschaamd te lachen en de grooteren jouwden hem schertsend uit.
Bina had het steeds verschoven; maar op een dag jeukte en smartte het haar te fel
en met de schemering sukkelde zij van het hof af.
***
Fijne sneeuw, die den grond enkel nog met een doorzichtig gaas bedekte, was
begonnen te vliegen.
Bina had klompen aan. Zij wrongen schrijnend tegen hare wintergezwellen, zoo
dat ze meer dan eens moest blijven staan om te verademen.
De koeplaats van Jan Careel, degene harer keuze en de naaste, lag echter nog op
een vijthonderdtal stappen verre.
Daar was een kwade hond. Bina wist het en schoorvoetend trad ze op het erf door
't openstaande baliehek.
Een grijze mist hing onder de boomen van den bogerd en
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maakte 't bijna duister daar; de vallende sneeuwkorreltjes verblindden haar overigens
schier.
De hond begon vervaarlijk te blaffen, uit zijn kot gesprongen, rukkend aan zijn
keten, alsof hij de indringster vermoorden wou.
Bina aarzelde. Zoo ver gekomen en dan nog tevergeefs!
Een nieuw geblaf, dreigender nog, eenige wildere sprongen aan de rinkelende
keten in halven kring om zijn kot, deden haar verschrikt een schrede achteruit doen,
toen eensklaps hulp opdaagde.
Zij hoorde het handvatsel van een aker neervallen buiten de staldeur. Zij zag een
hooge mansgestalte, zeker iemand, die aan 't melken was geweest, een zwarte silhouet,
die zich op het lichter avondzwart afteekende.
Duidelijk zag ze 't. Het was Jan Careel zelf en nu herkende zij hem ook aan zijn
stem:
‘Sloeber,’ tegen den hond, ‘wilt ge wel zwijgen! Allo hier!’ zei hij.
Hij hield den hond vast, met den rug naar haar gekeerd.
Voorzeker had hij haar ook herkend, het doel van hare komst geraden.
En nu trad Bina stout vooruit.
Daar lag de put, een zwak hemelschijnsel weerkaatsend, iets fosfoorachtigs, dat
lichtgevend was.
Bina sopte door het natte stroo, boog neder en schepte vocht in hare schuin
gehouden kruik.
De reuk was stikkend vies. Zij wendde 't hoofd er van af, en vluchtte heen, zoo
snel ze loopen kon.
Wat deden hare voeten zeer! En in stede van langs den grooten aardeweg te gaan,
zooals ze gekomen was, waagde zij zich over een akkerstuk voor verkorting, wat
een onvoorzichtigheid was. Het land lag geploegd, maar nog niet ingeëgd. Zij
strompelde tegen zware tulken - aardklompen - aan, dreigde een paar malen het
evenwicht te verliezen en lag er ineens.
Haar eerste beweging was de kruik te beschermen: enkel ietwat zwanselde er uit.
Maar wat had ze zich zeer gedaan! Ze klauterde op. Hier was het, hier aan den
buitenkant van haar been, het was alsof er met een snijdend tuig werd ingestoken.
***
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De later gehaalde dokter kon niet begrijpen, hoe ze thuis was geraakt.
Het kuitbeen was gesplitst!
Zij moest heel stil zitten, zei hij, nadat hij het been met een windsel stevig
omwonden had.
‘Ik meende,’ sprak Merie, neuswijs, ‘dat een gebroken lidmaat in de gips hoefde
gelegd te worden,’ en zij kwam heel dicht bij, door hare brilglazen kijkend.
‘Niet in dit geval, de stukken zijn niet door 't vleesch geschoten, enkel hebben ze
't wat geknipt,’ verwaardigde de dokter zich te zeggen.
Hij zag en onderzocht tevens de winterbuilen. Ja, daarvoor zou hij ook een zalf
geven, een van de jongens, en hij keek eens zoekend rondom de keuken, mocht er 's
morgens om komen.
En hij vertrok met de belofte dra terug te keeren.
Hij was nog niet van het erf, toen Merie met een lapje en de kruik met ale bij Bina
kwam:
‘Wat spreekt hij daar van zalf! Wij weten beter toch!’
De bloote voet werd heelemaal oversmeerd, de kous van den anderen voet
uitgetrokken, en deze onderging dezelfde bewerking.
Nu zou alles aldra goed worden.
Maar in den nacht werd Bina wakker van de pijn: zij meende, dat ze 't vuur in haar
teenen kreeg, zei ze, jammerend.
Merie - gewekt - stelde voor de remedie nog eens aan te wenden, het was het
kwaad, dat er uittrok, verzekerde zij en reeds stond ze voor Bina met den pot.
‘Neen, neen, voor geen goed van de wereld!’ met beide handen weerde deze de
hulp af.
Van vòor het krieken van den morgen moest Felix om den dokter loopen, zoo erg
waren de nu afgewasschen voeten opgezwollen, blauw en rood uitgeslagen.
Hoofdschudden, zuchten van den arts: hoe was het mogelijk, dat verstandige
menschen tot zoo iets hun toevlucht namen!
Maar ernstig was hij bevreesd voor bloedvergiftiging en kwam eenige uren later
nog eens terug.
Merie had Belzemien, den ouden koewachter, naar Diependale gezonden, waar
men dient tegen het Sint-Antoniusvuur. Het duurde eenige dagen eerdat de dokter
was gerustgesteld; maar nog een tijd zou er geduld gevergd worden voor algeheel
herstel. Ook het
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gebroken of beter gezegd, het gesplitst been, hield Bina zittend.
En thans kwam de werkvrouw Treze tweemaal daags om de meid te helpen melken.
Van gansche dagen sprak Bina schier geen woord meer, stroef in zich gekeerd.
‘Ja, jong, ge zijt dat loopen gewend,’ zei Merie, die weder mild voor haar was
gestemd; ‘maar ge moet wat meer couragie hebben en den moed niet opgeven, zonder
moed leeft men niet. De heilige Antonius heeft het kwaad uit uw voeten verdreven,
hewel hij zal u ook wel weder op de been helpen.’
***
De beternis, indien er was, vorderde echter heel traag, of Bina liet zich aan luiheid
over. Zij stond 's morgens op, geholpen door Treze, die thans op het tweede voutje
sliep, haar eigen huisje opgesloten latend, terwijl Merie Lietje's benedenkamertje in
bezit genomen had. Zij zette zich op de gewone plaats aan 't raam, met het éene been
op een stoel gelegd, kreeg daar haar eten, en sukkelde 's avonds weder de enkele
trapjes op.
Bina zoo werkzaam, zoo waakzaam, scheen voor alles onverschillig thans!
Zij klaagde niet, zij scheen gelaten in haar lot.
Aldus was het Lichtmis geworden, een afgestelden heiligdag, waarop mishooren
niet verplichtend is, ofschoon het meerendeel der dorpsbewoners toch de goddelijke
diensten bijwonen.
Het was gebruikelijk op de hoeve, dat er dien dag heetekoeken werden gebakken.
Dat was telkens een feest, inzonderheid voor de kleinen, verlekkerd op dat gerecht.
Merie, die om niets ter wereld de vespers en daarna de zondagschool verzuimd
zou hebben, had Treze met het temperen belast, en omtrent valavond zat deze nu
met de koekepan in de hand voor het laaiend houtvuur.
Zoodra het vet in de pan siste, schepte zij een lepel deeg erin, liet dien over den
laai stijven en met een ijzeren paaltje gooide zij den koek om.
De kleinen stonden hunkerend te wachten. Eerlijk ging het er toe: elk werd bediend
om de beurt; wat niet belette, dat de grooteren wel eens rechtoverschrijdend de
kleineren wegstampten in hun gretigheid.
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Alsdan steeg er een luid geschrei op, eene aanklacht, een protest van de verongelijkten.
Waar was de tijd dat Bina het oppergezag hield over het troepje, de overtreders
terecht wees, de zwakkeren beschermde, ja, wel eens een verdienden klap uitdeelde?
Nu kon 't haar al niet schelen.
Ook keek zij niet eenmaal naar het spel, toen de verzadigden en verzoenden
‘Kaleken stekten.’ Dat is: elk geeft een cent, deze worden op den vloer gezet, een
stapel vormend.
Lot wordt getrokken wie het eerst en wie vervolgens van op een krijtschreef, met
een stekstuiver - een looden werpschijf - er naar gooien mag. Hem, dien 't gelukt den
cententoren om te slaan, mag 't al behouden.
Luidruchtig ging het er toe, met gebabbel, gejuich, gewemel en krakeel.
Vader was in de herberg.
Felix en Petrus evenzoo.
Het was reeds avond-etensuur, toen Merie thuiskwam. Niemand meer, die honger
had. Zij speelde breekspel: allen moesten naar bed. En heel de kleine bende trok
meesmuilend, met tegenzin, elk naar zijn hokje.
Toen vader en kort daarna Petrus, binnenkwamen, waren ze wat aangeschoten en
in vroolijke luim. Felix volgde. Felix dronk nooit te veel en behield steeds een
gelijkmatig, helder humeur.
Zij zaten nog een poosje gezellig rondom den haard, waarop Treze nog een paar
opflikkerende ‘scheien’ geworpen had, pratend, in een kring van huiselijken vrede.
Weinig vermoedde een hunner, wat er voor 's anderdaags boven hun hoofd hing.
***
Meerschaut stond het eerst op, hij was ook altijd vroeg uit het bed. Hij rekte eens
genoeglijk zijn armen uit, en toen gaf hij de groote beurtelings aankomende jongens,
die éen voor éen voor hem bogen een kruisken op het voorhoofd naar aartsvaderlijk
gebruik.
Dien morgen, toen hij aan 't ontbijt zat in de half door een kleine lamp verlichte,
nog kille keuken, waar nauwelijks 't vuur
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ontstoken was, kwam Treze de vouttrapjes afgedaald, omzichtig op hare toch
geruchtmakende klompen. Zij naderde tot dicht bij hem, geheimzinnige teekens met
de hand doende, en zij fluisterde schier aan zijn oor:
‘Baas, het is er.’
‘Wat, wat is er?’ zei hij opschrikkend, alhoewel hij niet begreep, wat zij bedoelde,
met het vleeschmes omhoog gehouden in de hand, ophoudend met eten.
‘Dat het er is,’ herhaalde Treze.
Zijn oogen sperden open, zijn mond vertrok; maar hij verstond het nog niet, schoon
met een beangstigend voorgevoel beklemd.
‘Dat Bina verrijkt is, van dezen nacht, baas.’
Nu was 't hem duidelijk.
Het scheen hem of het dak boven hem instortte:
‘Hoe, wat, wat zegt ge?’ schreeuwde hij en voordat de vrouw tijd tot antwoorden
had, ‘dat is niet waar, dat kan niet waar zijn,’ verweerde hij zich nog tegen het
overtuigende.
‘Een jongen,’ berichtte Treze onverstoorbaar.
‘Een jongen, een jongen!’ herhaalde Meerschaut, de twee armen in de lucht op en
neder slaande, ‘maar.... Treze, zeg ne keer, Treze.... hoe meent gij dat?’
En Treze, stout, verontwaardigd over zijn vermeende huichelarij, antwoordde:
‘Baas, allo toe, gebaar u niet onnoozel, ge wist gij toch heel goed, wat er te
verwachten was.’
En nu zette Meerschaut de klep van zijn miskenden waarheidszin open, het was
als een troost voor hem uit te vallen tegen haar:
‘Gij dwaashoofd, wat ge mij durft verwijten,’ en hij wierp haar scheldwoorden
toe, ‘ik mag verzinken, indien ik er iets van wist,’ en hij jammerde: ‘mijn reputatie,
mijn eerlijke naam!’ en ineens voor iets bedenkelijks beducht, ‘wat zal Merie zeggen,
Merie, dat braaf, treffelijk jong!’
Wat Merie zei, toen ze kort daarop binnenkwam, was te bevroeden. Zij ook viel
uit in haar verbazing, maar het was tegen Bina, die hen allen bedrogen had, die de
schijnheilige en de zieke uithing om hen te verschalken. Zij raasde als een bezetene
en begon ten laatste luid te schreien met de armen op de tafel en het hoofd er op.
Felix en Petrus keken wel verbaasd den berichtgever van 't geval
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aan, maar namen het zoo hoog niet op, ja Petrus lachte zelfs, toen hij zei:
‘Dat zijn toeren, dat zijn mij nu toch toeren!’
***
Toen de dokter later in den voormiddag kwam, daar Bina nog onder zijn behandeling
was, lachte ook hij tot groote ergernis van Meerschaut.
‘Man,’ zei hij, ‘waarom al dat gejammer nu, voor iets dat ge wist sedert lang.’
‘Weten,’ betuigde de boer met hevigheid, ‘ik dat weten, dokter, neen, ik ben voor
mijn bolle geslagen, voor mijn bolle geslagen,’1) herhaalde hij, en hij begon te zweren
op zijner ziele zaligheid, dat hij niet het minste vermoeden van de zaak had gehad.
Toen namen de zelfverheffing en het zelfmedelij de bovenhand en hij, die zich nooit
in het minst had bekommerd met hetgeen zijn meisjes deden of niet deden,
weeklaagde:
‘Zoo iets moet aan mij gebeuren, aan mij, die zulke strenge tucht uitoefende! Het
jaar telt driehonderd vijf en zestig dagen en zes uren; bewaak uw dochters drie
honderd en vijf en zestig dagen, op die zes uren bedriegen zij u!’
Maar men stond hier tegenover een werkelijkheid: er was een kind, het kind moest
bezorgd en gedoopt worden.
Bina had Treze een kast aangeduid, waar het luiergoed der jongsten was bewaard
geworden. Wel was het vergeeld en rook het naar verduffing, maar deed toch dienst.
Geen der volwassen huisgenooten wilde het schepseltje zien, geen behalve Felix,
die met de kleinen, welke zich verheugden over het 's nachts gebrachte broertje kijken kwam, toen Treze het in zijn doopkleeren beneden droeg.
Wat was het klein en rimpelig!
‘Ja, het zou in een kloef2) kunnen,’ zei Treze. ‘Maar gedoopt moet het wezen; want,
wie weet of het den avond krijgt.’
Merie stond aan de paptafel met de vuist steunend er op, de lippen dicht,
onverbiddelijk als een wraakgeest.
‘Allo, Merie,’ zei Treze om haar te tergen, ‘kleed u, ge moet meetje zijn.’

1) Ten uiterste verrast.
2) Klomp.
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Een verwoede blik was 't eenig antwoord.
‘Kom,’ zei Treze tegen Felix, ‘leg hand over hart, wij beiden zullen 't doen: ik
meetje en peetje, gij.’
Op weinig tijd had Felix zijn beste boven-kleederen aangeschoten en kwam
bereidwillig de zoldertrap af, en de twee trokken den straatweg op, overal beloerd
en nagekeken door de buren, reeds van het geval onderricht.
Er was geen warm water voorhanden in de kerk en het martelaartje schreeuwde
luid zijn leed uit.
‘Het zou beter nooit op de wereld gekomen zijn,’ zei de dienstdoende onderpastoor,
met een strengen blik op Felix.
Deze sprak met zijn zoeten glimlach, die het verwijtende zijns antwoords milderde:
‘Mijnheer de onderpastoor, laat het oordeel aan God.... Wij kunnen het toch niet
helpen, nietwaar, mijnheer de onderpastoor?’
Dat was alles.
De ceremonie liep ten einde.
Het kind heette Albinus.
Het kan toch niet zijn om van een doopsel terug te keeren voor boerenlieden zonder
in de herberg te gaan.
Het sprak dus van zelf, dat het tweetal, zonder elkaar daarover te raadplegen, in
‘Het Vierweegsche’ trok.
Felix trakteerde, en de baas moest mededrinken.
De twee oudste dochters kwamen kijken naar het kind en daar stormde Deodaat
binnen.
Hij was ontsteld, heel buiten adem:
‘Ik moet het zien,’ riep hij, ‘het is 't mijne, het is mijn kind!’
‘Ja,’ verweet hem Treze, ‘het is nog mooi ook voor u van een treffelijk meisje te
laten loopen.’
Hij wilde iets antwoorden, doch hield zich plotseling in. Hij scheen letterlijk te
schrikken bij den aanblik van het kind:
‘Alzoo een puidje,’ was het eenige, dat zijn teleurstelling hem ingaf.
‘Ja,’ zei Treze, haar deuntje aan hem ook herhalend: ‘het is zoo klein, dat het in
een kloef zou kunnen.’
***
Ofschoon elk het spoedig einde van het kindje had voorspeld, tot zelfs de dokter,
bleef het leven.
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Een wieg was van den zolder, waar ze vermurwde, gehaald en stond nu in de keuken.
Bina was weder ter been, doch tot den rang van slonsmeid afgedaald. Zij schilde
de aardappelen, melkte de koeien, schuurde den vloer als 't Zaterdag was en strooide
stroo er over.
Geldhandel bezat zij in het geheel niet meer.
Merie richtte nog enkel het woord tot haar, als het noodig was. Van het kind werd
nooit gesproken en geen der volwassen huisgenooten keek er naar. Bina zelf zag er
niet naar om, tenzij om hem de volstrekt noodige zorgen te geven. Soms schreide
het uren lang, en toen ontfermde een der kleinen zich daarover en wiegde 't met
geweld, op gevaar af het op den grond te gooien.
Nu werd het lente.
Meer dan eens had de brievenbesteller, met heimelijke opdracht gewis, Bina onder
vier oogen een brief in de hand geduwd. Zij nam die brieven aan, maar las ze niet.
De een na den ander werd ongeopend in het vuur geworpen.
Aldus duurde het een tijd.
***
Op zekeren dag verscheen Deodaat op den boomgaard. Hij keek schuw rond eerst,
en, niemand bemerkend, verstoutte hij zich binnen te gaan.
Meerschaut zat alleen in huis.
Niet weinig bevreemd keek hij op. Hij sprak niet. Zijn oogslag alleen behelsde
een verachtend verwijt.
‘Baas,’ zei Deodaat, die aan de deurlijst bleef staan.
‘Wat affairens hebt gij hier? zei de boer op boozen toon.
Deodaat vatte moed:
‘Baas,’ zei hij, ‘het heeft lang genoeg geduurd alzoo. Ik kom u vragen of Bina mij
ten langen laatste hebben wil?....’
‘Wat, wat zegt ge daar?’ stotterde Meerschaut, en Merie, die zeker aan de
kamerdeur geluisterd had, schoot toe:
‘Dag, Deodaat, zet u, Deodaat,’ en zij schoof hem een stoel bij.
‘Jongen, zei Meerschaut heel vermilderd, ‘zie, dat is wat nieuws voor mij. Willen?
vraagt ge, maar gij waart het, die haar verlaten hadt.’
‘Ik heb altijd gewild,’ zei Deodaat.
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Geen der twee, die er iets van begreep.
‘Roep Bina,’ zei Meerschaut ten laatste.
Merie ging haar roepen aan de staldeur en Bina verscheen op den drempel in haast.
Maar niet zoodra had ze Deodaat ontwaard, of onwillekeurig deed ze een schrede
achteruit, de handen uitstrekkend, als om iets af te weren.
‘Bina,’ begon de jonge boer, ‘geef een kruisken over het verledene. Mijn ouders
stemmen toe ons het hofstedeken af te staan. Zij zullen stillekens in het dorp op de
plaats gaan wonen, laat ons trouwen, Bina.’
‘Noch nu, noch van heel mijn leven niet, al stond gij van 't hoofd tot de voeten in
't goud,’ klonk haar antwoord en het was alsof een donderwolk haar stroef gelaat
betrok.
Meerschaut zuchtte, schudde het hoofd, was radeloos.
‘Schandaal!’ verweet haar Merie.
Deodaat smeekte:
‘Bina, vergeet het gebeurde; ne mensch moet eten en vergeten, gelijk het
spreekwoord zegt; ik zie u nog altijd even gaarne, Bina; laat ons samen gelukkig
zijn, sla toe,’ en hij hield den open, eeltigen palm voor haar.
‘Ik zou u nog liever in uw gezicht slaan; op u spuwen, op u schoppen,’ was het
antwoord.
‘Sla mij, schop mij,’ zei hij in ootmoed, het hoofd buigend.
Geen spier van haar bot gelaat vertrok nog.
‘Doe het voor ons kind, Bina.’
‘Wat kan dat kind mij schelen,’ bromde zij met minachtenden afkeer, een blik op
de overdekte wieg slaande.
Schoorvoetend vertrok Deodaat.
Ja, koppig was Bina, dat wisten zij, maar in dit geval! Wereldsche eerherstelling,
liefde, welstand, alles, alles wees zij af, zij de verworpelinge, die thuis het
genadebrood at!
De pastoor, op de hoogte gebracht, kwam er tusschen. Hij ook bezocht de hoeve.
Hij ging met Bina alleen in de kamer, hij vermaande haar, hij sprak van godsdienst
en van plicht.
‘Gij hebt gezondigd, Bina,’ zei hij, ‘gij hebt u aan ontucht overgegeven, uw ouden
vader en uw huisgenooten schande aangedaan. Onze Heer heeft u gestraft. Maar er
is genade voor ieder misdrijf. De man met wien gij u in het verderf hebt gestort, biedt
aan u te herstellen in uw eer; gij kunt niet onder het oog der
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menschen verschijnen zonder blozen; eens getrouwd, zal alles terecht komen en
vergeten en vergeven zijn. Doe het uit liefde voor uw jongen; wat is een kind op de
wereld, dat geen vader heeft!’
Zijn zwarte toga, zijn grootere beschaving, zijn blanke, opgeheven hand, de blaam
die hij op haar wierp, de waarheid zijner beweegredens, het oproepen van haar
moederlijk gevoel, hadden indruk hoeven te maken.
Hier niet.
Bina stond voor hem, hoogrood, met een kwade uitdrukking op het bot gelaat en
sprak geen woord.
Ten laatste vroeg hij haar vaderlijk, waarom zij den man ververstiet, dien ze lief
had gehad, die haar nog liefhad en trouw wou blijven.
Een zucht als een voorbode van ontspanning en verteedering ontvlood haar; zij
wrong de handen, schijnbaar in een laatste worsteling tegen de overwinnende macht
van het noodlot, en hij juichte reeds inwendig over de vermeende zegepraal, toen zij
op schorren toon uitbarstte:
‘Ja, mijnheer de pastoor, ‘ik zag hem gaarne, ik zou mijn leven voor hem hebben
gegeven, indien het noodig ware geweest.’
‘Welnu?’ onderbrak hij haar hoopvol.
Maar Bina vervolgde hare rede niet:
‘Die hondsvot, die sloeber, hem stom-zat drinken en een treffelijk meisje
overweldigen!’ en zij balde de vuist als eene furie in woest heropgewekten toorn....
***
Het was thans hoog zomer.
De kleine Binus was meer dan zes maanden oud en had nog niet gelachen, weinig
‘verzij’ getoond, zooals men 't noemt, 't is te zeggens teekens van vernuft gegeven.
Hij scheen niemand te kennen, stak geen grijpende vingertjes uit naar de voorwerpen
om hem heen; maar anders had hij zich ontwikkeld, lichamelijk was hij een dikke
jongen geworden.
Het was stikkend heet. Zijn wiegje, waarin hij altijd lag, stond in de keuken, waar
steeds gekookt werd. Het was Zondagnamiddag en alles bleef rustig en stil op de
hoeve. De runders liepen op den boomgaard;
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de eendjes dreven op den wal, de duiven zaten op het stroodak; de kinderen waren
naar de leering; Merie was ook naar de kerk; Meerschaut ging rondom zijn land en
Bina was niet te zien.
Felix had zich gereed gemaakt om naar een kampstrijd met de krullebol te gaan Petrus was reeds voorop - en hij kwam beneden in de keuken, zoo groot thans in hare
algeheele verlatenheid, die een aangrijpend contrast vormde met het drukke gewone
leven aldaar.
Het uurwerk tikte hoorbaar.
Felix bleef een wijle staan als geboeid door die akelige stilte.
Een nauw verneembaar gekreun ging op uit het wiegje.
Het stond daar gansch alleen aan 't vensterraam.
Felix trad er op toe.
Hij had evenmin als de andere huisgenooten ooit aandacht gewijd aan dat kind.
Nu stond hij daar en zag het aan: een dik, bleek aangezichtje; twee oogjes, die in
de lucht staarden met innig, doch onbewust heimwee, een arm verstooten schaapje,
liefdeloos zijn eenzaam leventje aflevend.
Een sargetje dekte het toe. Het had niet het verstand gehad dit af te spartelen of
kon het niet, ofschoon het wel moest lijden van de hitte, want zijn bloot hoofdje
zweette zoo, dat op het kussen daaronder een natte kring uitliep.
‘Arm schepselken, dat nog nooit is in de lucht geweest, dat nog nooit is door de
zon beschenen.’
Met moederlijke impulsie van liefde, hief de jonge man het kind uit de wieg en
droeg het buiten.
Hij toonde hem de zeug met hare biggetjes, die haar omgaven als een roze
lentewolk; hij wees hem de rijpende appelen op de lage takken; hij zei hem zoete
namen; maar de kleine deed geen beweging, gaf geen ander levensteeken, dan het
steeds kijken in de lucht met groote, starende oogen. Toch kwam een lichte blos op
het kleurloos aangezichtje.
Felix had Bina in huis zien gaan.
Hij zag ze haastig buitenkomen, rondkijken. Voorzeker was ze geschrokken het
wiegje ledig te vinden.
‘Daar zie!’ was het eenige wat haar verbazing uitbracht, toen ze hem ontwaarde.
Felix glimlachte, heel beschaamd geworden over de vertroeteling:

Groot Nederland. Jaargang 8

465
‘Neem,’ zei hij, haar onhandig het kind toestekend, dat zij aannam.
En van nu voortaan trok Felix zich den kleine aan, eerst heimelijk, als niemand
hem bespiedde bij de wieg staande, op zijn wangje tikkend, hem toelachend om
wederlach te wekken, zich verbergend achter de huif om opnieuw in eens uit zijn
schuilhoek te komen met: ‘Piep! piep!’
Weinig loon kreeg hij voor zijn bemoeiïng, het kind brabbelde nog niets, toen het
een jaar oud was; lachte het, of was 't een onbewuste grijns van pijn, wat soms om
zijn mondje verscheen?
Alleen dit teeken van herkenning gaf het: zoodra Felix naderde, stak het
hulpeloos-weifelend zijn armkens naar hem uit.
En Felix verstoutte in zijn liefkoozingen: in bijzijn der anderen, zelfs van Merie,
die hem haar spot niet spaarde:
‘Uw suikerkind schreemt,’ zei ze, als de kleine schreide.
‘Ga, bij uw moeder,’ en zij dreef hem naar Felix toe, als hij haar onbeholpen tegen
de knieën liep.
Binus was drie jaar oud, drie jaar voordat hij behoorlijk leerde loopen! Drie jaar,
voordat hij enkele klanken uitbrengen kon!
***
En dien zomer gebeurde het, dat Felix, in 't hooi werkend een verhitheid opdeed. Hij
had, heel bezweet, koud water gedronken; een siddering greep onverwijld hem aan,
hij sukkelde naar huis en bleef te bed liggen.
De ijlings gehaalde dokter schudde bedenkelijk het hoofd.
Bina moest te zijnent, in het dorp, een fleschje halen.
En zij ook sidderde, met verwrongen aangezicht en gebaren van jammer. Zij liep
als een wiel, zoo rasch, zij was langs de groote baan vertrokken; maar hulp hier spoed
vergend, keerde zij vlug langs de binnenwegen terug.
Daar stond het heugelijk kapelleken!
Zij had er niet aan gedacht, tot dusver was ze er nog niet voorbijgekomen.
Zij aarzelde eerst, of ze omkeeren en over de akkerstukken gaan zou, toen vatte
ze moed en klom de kleine helling op.
Aan het portaal zonk ze op hare knieën, met de armen in kruisgebed uitgestrekt
en zij snikte:
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‘Onze Felix, onze Felix! Heilige Maria, moeder Gods, troosteresse der bedrukten,
bermhertigheid, bermhertigheid!’
Helaas, haar bede werd niet verhoord.
Felix raaskalde. De koorts was hoog geklommen. Zijn gelaat was paarsrood, zijn
onrustig grabbelende handen, waar ze van tijd tot tijd aan voelde, gloeiden.
Merie bleef op tot middernacht en Bina waakte daarna alleen met Treze aan de
sponde. Deze viel weldra in slaap, met het hoofd op de borst.
Felix had niemand meer herkend, thans in eens, zei hij, zich overeind trachtend
te zetten, stil, hoewel verstaanbaar: ‘Bina.’
Bij dien oproep sprong ze toe, hare hand op zijn schouder, hem aanziende met een
uitdrukking van liefde op het bot gelaat:
‘Wat is 't jongen, Felix, wat wilt ge?’ hulpvaardig, hoopvol leniging te kunnen
aanbrengen.
‘Binus,’ zei hij ‘Binus.... Bina.... Binus....’
‘Ja, ja,’ knikte zij, heel ontroerd.
Was het een aanbeveling of dwaalde zijn geest?
Hij was weder achterover gezakt, een rocheling, een diepen ademtocht en zijn
kleur verschoot, zijn mond hing open, zijn oogen draaiden en bleven verglaasd staan
staren....
‘Treze, Treze!’ kreet Bina, de waakster wakker schuddend.
Dat wekte een gejammer, een luidruchtig misbaar in huis; men wist niet, wie het
meest, het hevigst om hem treurde.
***
Felix was afgelegd. Zijn wassen gelaat, zoo mooi in den dood als het in 't leven was
geweest, had het sereene van een engelenbeeld.
Het was ter streke uit het gebruik gegaan de overledenen in de keuken aan den
pompsteen op stroo te leggen; maar Meerschaut drong er op aan:
‘Ik wil 't,’ zei hij gebiedend, als boosaardig in zijn smart, en het geschiedde. Een
pakje stroo lag kruiswijs voor den ingang van de hoeve, vastgehouden door een
halven baksteen-emblema van een half voltrokken menschenleven....
Des avonds om zes uur, terwijl de verre dorpsklok den hoogsten dienst luidde,
kwam al wie kon uit de gebuurte den rozenkrans lezen.
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Allen zaten rond het met een laken gedekt lijk, dat op het vloerstroo lag. De vrouwen
hadden zwarte mantels aan. Het waren als zoovele nachtvogels.
Treze zei de Mysteriën op: de vijf blijde, de vijf droeve, de vijf glorieuse,
daartusschen werden, telkens de tientjes van den rozenkrans luid opgezegd:
‘Wees gegroet, Maria, vol van gratie....’
Dat zei Treze alleen, toen vielen al de anderen in, met verhoogenden toon die dra
weer neerzonk:
‘Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in de ure van
onzen dood, amen!’
Binus had heel den tijd tusschen al die donkere gestalten gezeten, niet begrijpend,
geboeid door de macht van het geheimzinnige om hem heen, de handjes gevouwen,
zooals hij de anderen zag doen.
In een luid klompengerommel stonden allen op en vertrokken, zonder goeden
avond te wenschen aan de huisgenooten.
Aldus verlaten de geloovigen den tempel Gods.
Meerschaut zat stil in den hoek van den haard. De kinderen waren stilzwijgendheid
opgelegd en hurkten rondom het vuur.
Binus had al een paar malen aan den eenen of anderen getrokken, speelziek, zijn
grooten kameraad kwijt, liefdeloos telkens achteruitgestampt.
‘Elix, Elix!’ stotterde hij.
Hij zocht naar hem nu als een hondje dat zijn verloren meester zoekt. Hij, ging in
het schotelhuis, in de slaapkamer, en strompelde de trapjes van het voutje op.
Toen keerde hij teleurgesteld weder. Bij het vloerstroo bleef hij staan, als ontdekte
hij voor het eerst iets nieuws. Hij hief het laken op, bekeek het bleek gelaat van den
doode. Herkende hij zijn vriend in dat onbeweegbaar wassen beeld, wilde hij het
wakker schudden? Ontstond er een vage herinnering in zijn beneveld breintje? ‘Piep,’
zei hij: ‘piep,’ het laken eenige keeren toedekkend en opheffend, terwijl iets van
levenslust zijn aangezichtje verhelderde.
‘Kijk eens, kijk eens naar Binus!’ riepen de kleinen, die ineens opgewekt, pret
hadden.
‘Stouterik!’ zei Merie toeschietend en, vrij ruw, trok zij den onbewusten
lijkontwijder weg.
***

Groot Nederland. Jaargang 8

468
Dien zelfden avond, zoodra de bidders heen waren, kwam een man ongevraagd de
keuken binnen.
Hij trad zacht vooruit, als een indringeling zou doen en sloeg de blikken eens rond,
als op een herkenningsterrein. Hij had een gluiperig, gerimpeld gelaat en glanzend,
sluik bruin haar. Zijn leeftijd was niet nauwkeurig te bepalen.
Hij droeg een korf aan den arm. Het duurde eene wijle, voordat Meerschaut hem
gewaar werd en opkeek.
‘Van wege de jonkmans,’ zei de bezoeker, met den vinger zijn korf aanduidend.
Nu herkende Meerschaut hem: het was de knecht uit het armengesticht, die zijn
vrijen tijd besteedde aan 't maken van heiligenbeeldekens en dergelijke.
‘Doe maar,’ antwoordde Meerschaut eenvoudig.
Merie bracht een stoel nader, ruimde weg wat op de tafel stond en de man legde
den inhoud van den korf daarop uit: al witte snippers papier sierlijk in krulstrooken
gesneden. Toen haalde hij van op den bodem een papieren duif, heelemaal wit, meteen
roze bekje en rooskleurige pootjes: dat verbeeldde den Heiligen Geest, die op het
graf van Felix in de te maken papieren kroon moest hangen.
En de man wachtte.
Hij wachtte niet lang: de voordeur ging weder open, schier zonder merkbaar gerucht
en een drietal jongelingen verschenen. Zij hadden teenroeden en stokken mede.
Zij zaten allen aan elk een kant van den vierhoekigen disch, onder het zwakke
licht der hanglamp en sneden, knipten, bonden en wonden, vlijtig de stokken
hanteerend, sprakeloos, met een hoofdknik of een hoofdschudden, een aanduiding
of een terechtwijzing, onder de benieuwde blikken der om hen heenstaande kinderen.
Merie kwam kijken insgelijks en vouwde zwijgend de handen in bewondering
saam, toen het tuig klaar was:
Het verbeeldde eene heelemaal met blanke dikstaande, donzige papierveertjes
omwonden berrie. Daarboven tusschen twee hooge stokken hing eene kroon, alles
even blank en puur en in het midden breidde de hangende duif hare vleugels open.
Dat stel zou 's anderdaags op het terpje van Felix in den grond gestoken worden
en de duif zou er klapwieken in regen en storm,
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totdat zij bevuild, aan flarden gereten, met al de overige tooisels haar eigen
doodendans rondom het kerkhof dansen zou....
De vier mannen namen het tuig aan de vier hoeken op.
Bina opende sprakeloos de deur en sprakeloos, met een hoofdgroet, trokken zij
de duisternis in.
***
Felix zou begraven worden met den hoogsten boerendienst, de uitvaart meteen.
's Avonds te voren waren de donkere metten in de kerk gezongen. Nu, om negen
uur stond de open wagen met twee paarden bespannen klaar op het hof. De
familieleden waren in de groote kamer verzameld, te voet gekomen of in tweewielige
rijtuigen, die, naar voren geheld, met de triemen op het gras van den bogerd rustten.
En nu kwamen de dragers-jonkmans aan.
Felix was den dag te voren in de kist gelegd; deze stond op twee stoelen in de
keuken.
Al de aanwezigen schaarden er zich rond. Meerschaut stond vooraan in zijn beste
pak.
Toen trad de oudste der dragers op hem toe en sprak met luide plechtigheid:
‘Baas Meerschaut, is het met uwen dank, dat wij uwen zoon Felix uit den huize
dragen?’
‘Doe maar,’ zei Meerschaut, evenals hij gezeid had aan de graf-versierders.
De kist werd opgenomen, recht op den grond voor den wagen gesteld. Twee der
dragers heschen ze op, twee reeds daarop staanden trokken ze omhoog.
Lietje en Merie namen plaats er nevens. Bina aan wie, als oudste dit recht toekwam,
had zich bescheiden achteruit gehouden.
Het gespan reed stapvoets van het hof. Meerschaut schreed er naast met het hoofd
in den grond.
Heel de bende, mannen en vrouwen volgde.
Het was een broeiïg warme morgen, die trillende hitte voorspelde.
De weg was lang.
Aan alle kruiswegen hield de wagen stil, elk knielde neder. Er
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werd een Onze vader gebeden om ‘het kwaad’, de tooverij te bestrijden.
Aan den ingang van het dorp kwamen drie pastoors, koster, kerkbaljuw, koorknapen
en zangers met zangboeken, kruis en van en den stoet tegen.
Vandaar af werd de kist gedragen. De blauwe pelder lag er over - degene, die voor
ongehuwden dienst doet.
De zilveren kroon der zuiverheid schitterde er boven in het zonnelicht.
En de dienst begon met zang en orgeltonen.
Een heer van waskaarsen flikkerde rondom de baar.
Weldra begon de offerande:
Al de naastbestaanden hadden elk een brandend waskaarsje gekregen en, op een
sein van een kerkbediende, trok Meerschaut daarmede de twee treden op naar de
communiebank toe, waar de onderpastoor gereed stond met een blinkende koperen
schijf - het kerkschoteltje, dat tegen zijn kaak gestoken werd en dat hij kussen moest,
terwijl zijn offerpenning klinkend in de gereed staande schaal viel.
De baljuw nam hem het brandend kaarsje af en stelde het in een kroes, dien hij in
den linkerarm hield.
De andere onderpastoor stond eveneens gereed met een heel pak ‘dood-santjes’ herinneringsbeeldekens aan den overledene.
Elk der deelnemers had recht er een te krijgen.
Degene, die de te kussen pateen hield, wiesch die met een wit doek af, telkens zij
gekust was; want Petrus, de kleinere broeders, de verwanten en daarna al de jonkmans
van de gebuurte al de mannelijke aanwezigen defileerden voor de baar met een
brandend kaarsje in de hand.
Daarna was het de beurt der vrouwen: Bina moest de eerste wezen. Doch in het
besef harer niets-waardigheid hield ze zich weder achteruit om Merie den voorrang
te laten.
Deze deed echter een afwijzend gebaar en Bina trok de treden op, gevolgd door
heel het vrouwenheer.
Het was nog niet gebeurd sedert haar ongeval, dat zij haar rang van oudste zuster
behield.
Allen kwamen weder naar hun stoelen, waar de kerkboeken als herkenningsteekens
op gebleven waren, elk met het rouwomrand beeldeken, dat een treurwilg over een
grafsteen han-
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gend, of een heiligen voorstelde en op welks keerzijde te lezen stond:
R.I.P.
Indien het verlies van die wij beminnen pijnlijk valt, hoe meer het
overwegen van hun eeuwig geluk ons moet vertroosten.
G. Joan d'Avila.
Bidt voor de ziel van mijnheer
FELIX ALOISÏUS MEERSCHAUT,
geboren te Vroden en aldaar godvruchtig overleden den 2 Juli 18.. in den
ouderdom van 25 jaren.
In het midden mijner dagen ga ik tot het graf.... er is mij geschied gelijk
het den Heer behaagde. Is. 38. Job 1.
Eenvoudig en recht van hart vreesde hij God en verwijderde zich van het
kwaad. Job 1.
Zoet hart van Jesus wees mijn toevlucht.
(300 dagen aflaat.)
Na afloop van de mis schaarden de koorknapen met de doodvanen en het kruis zich
op een rij in de middenbeuk. De deken met het dampend wierookvat in de hand, en
den rijk en zwaar geborduurden kazuifel door een der hulppriesters aan een hoek
achteruitgehouden, deed de ronde der lijkbaar tot driemaal toe, en de opwalmende
balsemgeuren verspreidden zich in wolken daaromheen.
‘Pater poster’ beval hij ook tot driemaal toe en al wie rechtstond knielde en bad.
‘Miserere mei,’ klonk het indrukwekkend onder het gewelf en op een sein van den
baljuw schoten de dragers toe, grepen onder den opgeslagen pelder de handvatsels
der berrie vast, traden omzichtig met hun last de trapjes af, en volgden heel het heer
van priesters, zangers, koorknapen en kaarsendragers daarmee rond de kerk, zooals
gebruikelijk is bij duurbetaalden, hoogsten dienst.
Toen werd daarbuiten op het kerkhof, aan het beenderhuis, de rustplaats der
bemiddelden, met voortdurend gezang en vernieuwd klokgelui, de kist in 't graf
neergelaten.
Aarde plofte er op.
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De aanwezigen moesten nogmaals knielen, op het bevel van Pater nosier; met een
grooten borstel werd gewijd water, in kringbeweging over de hoofden gesproeid.
Het kruis glinsterde in de hoogte weg; de vanen wuifden heen; witte priesterkleeren,
en roode rokken van koorkinderen verdwenen met spoed tusschen de zwartwemelende
menigte.
Er ontstond een oogenblik als van schorsing of afwachting....
Toen trad Meerschaut vooruit en verzocht de familieleden, degene, welke op de
hoeve tot den maaltijd genoodigd waren, in 't gemeentehuis met hem en zijn gezin
een verversching te gaan gebruiken; wat met hoofdgeknik werd begroet.
Daarna wendde hij zich tot de dragers en liet ook een blik waren over de talrijke
groep der net opgeschikte jonkmans, met het bericht, dat zij allen verwacht werden
bij Van Dorpe in de herberg ‘Het Vierweegsche’, waar de tafel voor hen was besteld.
En heel de bende der deelnemenden trok van het kerkhof af, langs het groote hek
of door de smalle ingangen van den ringmuur en verspreidde zich 't allen kant.
Het was twintig minuten na elf.
De gasten bezochten een drietal herbergen. Het was nagenoeg éen uur, toen men
op de hoeve aankwam.
***
Aan den disch ging het er luidruchtig toe, als daar steeds waar 't gezelschap talrijk
is: een echt bijengeronk. Er werd gesproken over 't weêr, de vette beesten, over een
landbouwtentoonstelling, over den prijs van de boter en het graan. Felix werd niet
meer genoemd. Wie onwetend van den toestand ware binnengekomen, zou nooit
vermoed hebben, dat de dood in dat familieleven een roovende greep had gedaan,
en de aanwezigen korts te voren het akelig schouwspel van een menschelijke in de
aarde-delving hadden bijgewoond.
De vorken en de messen kletsten om prijs, de wangen en de ooren gloeiden rood,
lach en scherts hadden de bovenhand.
Op het einde van den maaltijd tikte Marie, luid gezagvoerend, op het glas, dat voor
haar stond.
Plots hield al het gerucht op.
‘Laat ons een gebed doen voor den overledene,’ zei ze.
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De petten werden afgenomen, de handen gevouwen, de hoofden bogen.
‘Onze vader, die in de hemelen zijt,’ begon ze en voleindigde met het ‘wees
gegroet.’
Na de koffie, die met berghoogten van krentenkoekboterhammen zijn intrede deed,
hoogten die weldra ledige borden alleen nalieten, ontstaken de mannen hun pijp en
begaven zich eens naar de stallen om het vee te zien. De vrouwen bleven nog wat
praten ondereen.
En toen, toen werden de speelkarretjes aangespannen, toen werd vaarwel gezegd
en ‘goeden moed’ en ‘de gezondheid’ toegewenscht en de een na den ander ging of
reed van 't hof.
Zoo was 't allengskens omstreeks zes uur geworden. De groote, groene boomen,
vooral de notelaar voor het huis, het laag keukengewelf maakten 't vroeg duister
daarbinnen.
Het was alsof een floers van rouw er eindelijk over nederviel, de gedachten naar
dood en vergankelijkheid heendrijvend....
En terwijl Bina en Merie, die de van alle kanten bijgehaalde stoelen, schier
geruischloos hadden op hun plaatsen gedragen, en nu even stil, met nauw verneembare
metaalklankjes de tafelbenoodigheden in de kasten rangschikten, ging Meerschaut
zitten in den hoek van den haard. Hij stopte nog een pijp, schudde het hoofd herhaalde
malen zuchtend:
‘Alzoo ne brave jongen, alzoo ne brave jongen!’ murmelde hij in zich zelf....
***
Maar wat was dat, daar ginder op den straatweg?
Wat was dat voor een jubelgeroep en een getier, dat hem opstaan, en naar het
venster ijlen deed?
De jonkmans van de buurt, meest allen hoogrood, zichtbaar dronken, in dichte
groep, voorbijkomend met een gekroolde hesp-ham op een hoogen stok gehouden,
luid hun vreugde uit-schaterend.
‘Leelijke lawijdmakers, sloebers!’ riep Meerschaut uit en deed een beweging naar
de deur om hen te gaan tuchtigen, de vuist reeds ballend.
Marie schoot op hem toe, hield hem tegen:
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‘Vader, blijf, laat ze tempeesten, ge zoudt nog riskeeren van zottigheid te krijgen
toe.’
En lam en moedeloos vielen zijn armen neer.
Hij had het ook gedaan vóor zijn huwelijk, uitbundig feest gevierd op begrafenissen
van jonggezellen, ja, hij had het ook gedaan; maar nu gaf het hem een steek in 't hart!
Was het niet genoeg, dat zij eten en bier naar hartelust kregen? Was het niet genoeg,
dat baasken Van Dorpe ‘den penning werd gejond?’ Moest hij op zulk een dag een
hesp te ‘verbollen’1) geven om 't volk te zijnent te houden voor nieuw vertier? Want
Meerschaut begreep, hoe het gebeurd moest wezen.
Met weifelend oog zag hij de brullers na. Een traan rolde over zijn bruingetaande
wang:
‘Alzoo een brave jongen!’ kreet hij, ‘en waarom precies hier, hier voor de hofstee?’
***
Dat is eene ware geschiedenis.
***
Jaren waren verloopen. Sinds lang woonde ik niet meer ter streek en had die menschen
uit het oog verloren; ik weet niet of ik nog aan hen had gedacht, toen ik op een
morgen, na een belklank geroepen werd:
‘Er is daar iemand om u te spreken.’
‘Wie?’
‘Een vrouw, het ziet er een mensch van buiten uit, alzoo een groote, magere; zij
zegt, dat ge haar wel kennen zult.’
Dat was een vaag bericht.
Ik ging beneden en niet zoodra had ik de kamerdeur ontsloten of:
‘Lietje!’ riep ik uit.
‘Ja, jong, ik,’ was het antwoord.
Ik had ze dadelijk herkend, Lietje met haar fijn aangezichtje, ofschoon het nu nog
veel kleiner geworden was, gekrompen en gerimpeld, meer nog dan hetgeen de tijd
daarop alleen had vermocht.

1) Kampstrijd met de bol.
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Lietje had verdriet, groot verdriet, onverdiend verdriet, berichtte zij met verkropte
stem; denk eens, haar oudste zoon, haar Medard, werd valschelijk beschuldigd van
op de kermis van Vroden een messteek aan een kameraad te hebben toebediend!
‘Wel, Lietje,’ riep ik uit, ‘hebt gij al kinderen, die groot genoeg zijn om met messen
te vechten!’
En ik berouwde dadelijk 't ongunstig veel-omvattend oordeel over boerenzeden.
Maar zij merkte het niet op.
‘Ho!’ zei ze, ‘ik heb al twee dochters getrouwd en mijn jongste jongen moet
toekomend jaar al loten.’
Waar de tijd toch was heengegaan!
En Lietje vertelde, dat zij om het adres kwam van een neef van mij, advocaat, die
hem verdedigen moest; hij had het beste hart van de wereld, haar Medard, hij zou
geen vlieg kwaad willen doen, en daar zie! door valsche aantijgingen moest hij komen
voor 't gerecht!
‘Is het de eerste maal, dat hem zoo iets overkomt?’ vroeg ik, onvoorzichtig.
Lietje aarzelde:
‘De eerste keer en de eerste keer niet; eenige jaren geleden heeft hij een jongen,
die met zijn duiven liep, een schop gegeven op zijn been, dat het brak; maar dat is
“geblindpot” met wat geld aan de ouders, die heel arm waren,’ bekende zij.
‘En de jongen heeft er niets uit gehouden?’
‘O.... hij is koeier bij ons, hij mankt hij nog wat, zie ik, anders niet.’
Zij vroeg mij een recommandatie, aan den advocaat, waarop ik schrijven moest
‘dat zij de moeder was van dien zoon van dat ongelukkig proces’ en ik hem verzekeren
kon van Medard's onschuld.
Ik zou dat mondeling wel doen, beloofde ik, en schreef haar een adres, anders niet.
En nu wilde ik weten, hoe het thuis ging.
‘Vader is zoo oud, heel caduc, heel sukkelachtig; de jongens en de meisjes zijn
allemaal getrouwd.’
‘Merie ook? En Bina ook?’
‘O, weet ge 't niet? Merie is non geworden, al zoo lang, in 't klooster van
Mortelbeke.’
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‘En Bina?’
‘O Bina is nog altijd Bina zooals ge haar hebt gekend,’ met een geheimzinnigen
glimlach.
Maar in eens ernstiger en als weerlegde zij een tegenspreekster: ‘Wat zou vader
doen zonder Bina? zeg mij eens, wat zou hij doen zonder haar? met vreemde
menschen alleen huishouden op alzoo een hof! Onmogelijk; Bina is zijn rechterarm,
wij weten 't allemaal wel.’
‘En haar jongen?’ vroeg ik, ietwat talmend.
‘Binus? Dat is een dragonder, alle mannen sterk, een felle werker, maar,’ en zij
wees met den vinger naar haar voorhoofd, ‘niet heelemaal juist dáar.’
‘Onnoozel toch niet?’
‘Neen, noch zot noch wijs.’
‘En Deodaat?’
‘Die is naar Amerika vertrokken; het schijnt, dat hij ginder een groote boerderij
heeft, maar veel bescheid kan ik er toch niet over geven’, zei Lietje, ‘want sedert
jaren heeft Oscar nu geen tijding meer van hem gehad.’
GENT, 15 Mei '09.
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Dramatische kunst.
Tooneelkroniek
Door Frans Coenen.
De Tweelingzusters } bij Het Ned. Tooneel.
De Onbekende Gast } bij Het Ned. Tooneel.
Zeventien Jaar } bij Het Ned. Tooneel.
Tante Leontine } bij Het Tooneel.
De Dierbare Afgestorvene } bij Het Tooneel.
Wat iedere Vrouw wel weet } bij Het Tooneel.
Het Nederlandsch Tooneel heeft zijn poorten reeds in Augustus opengezet naar het
komend seizoen. Elk jaar doet het zoo, ‘om repertoire te maken’, gelijk de term luidt.
Eer het eigenlijk, druk speelseizoen begint, met zijn rusteloos trekken van Noord
naar Zuid, worden in betrekkelijke kalmte een vijf-, zestal stukken ingestudeerd, die
dan de voorraad vormen, waarmee men beginnen kan, en vervolgens met stuk voor
stuk aan te vullen.
Zoo treft het, dat in die Augustusmaand elke week de titels van nieuwe werken
op de biljetten verschijnen en de weinige aanwezige comediebezoekers een schier
verbijsterende keuze krijgen. Zij houden zich echter taai onder den stortvloed en
vullen den schouwburgzaal zoo goed zij kunnen, d.w.z. dunnetjes, naardemaal zij
weinigen zijn.
Dit jaar kregen wij dadelijk twee blijspelen: De Tweelingzusters van den Duitscher
Fulda en De Onbekende Gast van Tristan Bernard, den Franschman. Of zij iets
‘deden’ op het publiek, kan men niet zeker weten, omdat het publiek zoo schraal
aanwezig was, maar uit de omstandigheid, dat zij beiden op het affiche blijven, zou
men misschien kunnen opmaken, dat ook een talrijker Septemberpubliek hen begeerde
en genoot.
Om er nader op in te gaan, zijn zij nauwlijks de moeite waard. Het stuk van Fulda
betoonde een kleine neiging naar een soort classiek blijspel. Niet enkel naar het
gewoon grappige was er gestreefd, maar tevens naar zekere gedragenheid en voorname
gratie, die... de zaak
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- de bekende vervanging van de eene tweelingzuster door de andere, - nogal zeurig
maakte.
En de Fransche Boulevard-geestigheid van Tristan Bernard was tijdens het transport
naar het Leidsche plein blijkbaar vervlogen, hetgeen te meer jammer mocht heeten,
nu het vooral om die geestigheid te doen bleek, en het intrigetje zelf niet veel om of
aan het lijf had.
Van de beide ernstige spelen: Er ging een vrouw voorbij door Coolus en Zeventien
Jaar van Max Dreyer, heb ik enkel het laatste gezien, voornamelijk wijl de heer
Chrispijn, na zijn Indischen zwerftocht ongedeerd in het land terug, er een rol in
vervullen zou en omdat ook mevrouw Mann meespeelde.
Max Dreyer is een der oudere, sterk door Ibsen beïnvloede dramaturgen van
Duitschland. Dit stuk, Die Siebzehnjährigen, bewees het opnieuw. Het is een
‘karaktercomedie’ naar Ibsens trant, met evenwel de uiterlijkheden van een intrigestuk.
Van Ibsen sprekende, heeft men het bijna altijd over zijn individualisme, moreele
persoonsvrijmaking, ontkenning der massa-moraal enz. maar verzuimt te wijzen op
zijn scherp phychologisch inzicht en merkwaardige karakterstudies. Dat Ibsen,
behalve ongetwijfeld een moralist of zelfs een moderne boekprediker, ook een
beeldend kunstenaar en een op vreemde werkelijkheid, gelijk die zich soms in
menschen openbaart, beluste was, wordt voor een juiste waardeering van zijn geest
en werk te zeer vergeten door de groote menigte zelfs der Ibsenaanbidders. Maar de
besten onder zijn leerlingen - en tot dezen zijn ook sommige Duitsche dramaturgen
te rekenen - wetén het volkomen goed, hoezeer hij in al zijn idealisme een
scherpziende realist was en hoe zijn stekken, die zooveel op raadselopgaven gelijken,
vol zijn van personen, welke in het leven hun talrijke gelijken hebben.
Wat Max Dreyer in dit tooneelspel interesseert, is juist een der Siebzehnjährigen,
waarnaar hij 't stuk genoemd heeft, dat kleine monster van een volstrekt a-moreel
meisje, zoozeer gelijkend op Hilda in Baumeister Solness. Wij weten nu wel, dat de
moderne vrouwenwereld tegenwoordig zulke exemplaren oplevert, lichamelijk
volkomen gezond, zeer beredeneerd verstandelijk, absoluut egoïst en zonder eenige
moreelijke schaamte of fijnere gevoeligheid. Dit meisje is verliefd geworden op den
veel ouderen man, haar zwager en voogd, en begeert hem nu zonder terughouding
en stelt schaamteloos alles in 't werk om hem te krijgen. Over het ‘onvrouwelijke’
van zulke manoeuvres en het waarschijnlijk leed daardoor aan anderen, - haar
getrouwde zuster en den jongen dwependen zoon van haar voogd - berokkend,
bekommert zij zich geen oogenblik. Haar begeerte is te groot, haar zelfinzicht en
zelf beheersching zijn te klein daartoe.
Als een gezond dier leeft zij naar impulsen en weet niet wat mede-
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lijden is. Tegenover deze zielkundig belangwekkende verschijning staat nu de
jongeling, de zoon van het ‘begeerde voorwerp’, die is, wat het meisje naar oudere
opvattingen behoorde te zijn: in denken en voelen volmaakt idealistisch, recht en
slecht van opvattingen en geheel onwetend van de wereld en haar lagen.
Hoe men zoo zijn en vooral zoo blijven kan in een Pruisisch cadettencorps, schijnt
eenigszins raadselachtig, maar eenmaal aangenomen, dat de jongeling een ziel bezit
van de boven aangegeven qualiteit, kan men denken wat het voor hem beteekenen
moet, als hij bemerkt, dat de als een ideaal van manlijke kracht en fierheid vereerden
vader, heimelijk zijn moeder bedriegt met dat andere ideaal, nu van reine
vrouwelijkheid, zijn schoonzusje. En dat daardoor de wereld niet uit haar voegen
raakt, maar elk - ook de beide misdadigers - doet of er heel niets gebeurd is of
gebeuren zal, is zijn verbijstering en wanhoop, die hij ongelukkig niemand klagen
kan. Zoo voert hem de heethoofdigheid zijner jeugd in den dood, onnoodig, zou men
zeggen, want ten deele zonder reden. De vader toch blijkt zoo ‘slecht’ niet als de
zoon dacht, gelijk hij ook zoo ‘braaf’ niet was als de zoon te voren meende. Hij is
bijtijds tot bezinning gekomen en wenscht het avontuur met het jonge meisje niet
verder te drijven dan het reeds is. Zij zullen voorloopig althans geen samenkomst
hebben en de zoon heeft in jeugdig radicalisme de wereld inderdaad al te zwart
gemaakt. De vader echter, van den ramp hoorende, voelt zich, en niet ten onrechte,
toch verantwoordelijk en krijgt den zedelijken schok, die hem nu voorgoed het gezicht
doet verliezen.
Ziedaar de tweede catastrophe in dit al te volle tooneelspel, dat dan nog
persoonlijkheid en lijden van de echtgenoote des mans uitbeeldt en voor dit alles
maar twee bedrijven gebruikt, zijnde de twee andere niets dan voorbereiding en
expositie. Een volkomen bijkomstig, met intrige noch karakters ‘verweven’,
oogstfeest, maakt het geheel nog drukker en rumoeriger dan het overigens al is,
terwijl dat gedurig dreigen met blindheid, al de bedrijven door, op den duur zeer
hinderlijk opzettelijk wordt en ons bijna bevredigd doet gevoelen wanneer ten laatste
dat Damocles-zwaard maar gevallen is.
Zoo, ziet men, is er bij alle sterk betoonde en bedoelde ‘natuurlijkheid’ van
personen en omgeving, iets zeer gewilds in opstelling, ontwikkeling en slot van dit
spel, waardoor wij ons eerder geneigd voelden het te wantrouwen en te veroordeelen.
Toch deed de opvoering bij het Ned. Tooneel ons vaak dit alles vergeten door het
toegewijde, fijne spel van de meesten der vertooners. Zij maakten het zoo niet geheel
waar, toch zeer waarschijnlijk en eene was er, die tenminste tijdens haar spel, allen
twijfel wegnam: mevrouw Mann-Bouwmeester.
Ik meen niet, dat mevr. Lobo - Braakensiek, dat de heeren Chrispijn
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en De Vos of zelfs de heer Reule, ons niet ieder voor zich een illusie gaven van
echtheid en menschelijkheid, maar, hen ziende, ging toch nooit de (ietwat troostende)
bijgedachte verloren, dat het maar spel was en geen vreeselijke ernst van
werkelijkheid. Bij mevrouw Mann echter, vooral in het laatste bedrijf, deed het zich
anders voor. In haar spel was de schrikkelijke werkelijkheid, het leven zelf. Zooals
zij de wurgende smart, het tot hijgens toe benauwende lijden der van haar zoon
beroofde moeder voorstelde, was het schier te vreeslijk om aan te zien, bijna te zwaar
om mede te lijden en ondanks ons zelf, werd de gedachte geboren: hoe gelukkig dat
niet allen zoo spelen. Het zou niet meer uit te houden zijn, als het leven steeds zóo
compleet, zóo in zijn essentie werd nagebootst.
In dit meesterlijk spel van de groote actrice, die mevrouw Mann is, bleek ook voor
een oogenblik ten duidelijkste de kernfout van deze soort realistische kunst: dat zij,
volmaakt vertolkt, het leven zelf geeft, ongewijzigd, onverheven, zoodat wij het niet
verdragen te aanschouwen en ons beschaamd voelen, als loerden wij heimelijk van
de straat in een huiselijkheid binnen, om te zien wat niet voor ons bestemd was.
Zooveel werd ons in mevrouw Manns doen geopenbaard. Men moge daaruit echter
niet afleiden, dat wij anders dan hooge waardeering voor dit spel zouden hebben, al
was het eigenlijk te goed voor het stuk, waarvan plotseling de geestlijke naaktheid,
het toevallig menschelijkgewone bloot kwam.
Maar zeker kan de tooneelspeelster dit niet helpen, die enkel naar haar plicht en
roeping het geschreven beeld lichamelijk leven geeft. Een dergelijk feit en een
dergelijke plotselinge openbaring, - van eigenlijk slechte kunst - pleegt zich voor te
doen bij het spel van alle groote tooneelspelers en ik herinner mij het ondervonden
te hebben bij Sarah Bernhardt en La Duse, wanneer zij stukken als Fedora of La
Tosca speelden. Zulke werken kan men enkel genieten in een graad van
onvolmaaktheid, als de techniek van het spel nog - al is 't maar een weinig - los staat
van het verbeelde leven, als men, in één woord, de kunst nog zien kan.
Aldus beschouwden wij het spel der anderen in dit werk van Max Dreyer. De heer
Chrispijn is zeker zoo krachtig en machtig als immer uit Indië teruggekeerd en speelde
zijn oud-officiersrol met eerbiedwaardige virtuositeit, de heer De Vos maakte van
den levenslustigen ouden vader een alleraardigst beeld, maar als geheel ‘werkelijk’
deden zij toch niet aan. Men had voortdurend de innige voldoening van de meesterlijk
overwonnen moeilijkheden en het waarlijk superieur spel.
En dat had men bij mevr. Mann eigenlijk niet. Eerst bij het nadenken
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herinnert men zich een mooien stand, een bevallig beheerscht gebaar en weet dat de
actrice ook mooie smart te aanschouwen gaf in een volmaakte techniek van loopen,
gebaren en zeggen.
Doch op het oogenblik zelf zag men enkel het naakte lijden, de benauwenis van
het niet te verkroppen wee en was de gedachte aan techniek verre. Dit karakteriseert
en onderscheidt het spel van mevrouw Mann tegenover elk ander spel en er is
niemand, zoover ik zie, noch bij ‘het Nederlandsch’, noch bij een ander
tooneelgezelschap, die haar hierin ten volle evenaart. Het beteekent de grootheid van
haar talent, waardoor zij zichzelve verliezen kan en behouden ten zelfden tijde,
creatrix en creatie ineenen. En dit zoo volkomen, zoo heftig, dat zij ons
onweerstaanbaar meesleept in de wereld harer illusie.
Wie eens zoo iets heeft bijgewoond, voelde alle zwaarte van twijfel omtrent de
waarde van tooneelspeelkunst, als met eenen slag wijken voor de innerlijke zekerheid,
dat hier een der hoogste en schoonste uitingen van den geest wordt beleefd .... al
werkt ook de omgeving niet altijd mee.
Ook Het Tooneel, directie-Royaards, opende dit jaar vroeg zijn deuren met een
blijspel van twee Fransche heeren, getiteld tante Leontine.
Dezelve tante was een rijk geworden dame van hetgeen men, ten onrechte,
verdachte zeden noemt. Wel te verstaan vroeger waren die zeden verdacht, thans is
de dame rijk en zeer respectabel. Toch gruwt haar burgelijke deugdzame familie van
haar en met reden. En zoolang de familie zelf welgesteld is. Wanneer zij haar geld
verloren heeft, gruwt zij niet meer, ontdekt zelfs, dat tante een eerbiedwaardige vrouw
is en een familielid, om trotsch op te zijn. Er is inderdaad eenige haast bij deze ruim
denkende en menschlievende omkeering van inzicht, wijl een jong mensch, dat de
dochter vrijt, in verwachting van een grootera bruidschat, ontdekt heeft dat hij
bedrogen is en dreigt schandaal te maken. Immers te goeder trouw en op de
millionairsmanieren van den vader, heeft de brave jongen zich met de dochter
verloofd. Als het nu anders uitkomt, heeft hij dan geen recht zich te beklagen, moest
er zelfs niet een straf-actie mogelijk zijn wegens ‘listige kunstgrepen’ om zijn waar
kwijt te raken of wegens misbruik van vertrouwen waardoor schade berokkend is?
Zoo denkt in edelen toorn het jongemensch er over en de ouders, die van eenzelfde
wereld zijn en die zienswijze billijken moeten, zien als zuster Anna radeloos uit naar
redding, zoo niet van broeders, dan van zusters kant, van een lang versmade zusters
kant....
En daar deze niets liever wenscht dan te vergeven en met haar geld te rammelen,
worden alle partijen ten slotte gelukkig en blijft het
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jongmensch met de strenge grondbeginselen van eerlijkheid en goede trouw voor de
familie behouden.
De vertooning van dit geval was juist goed genoeg om de dwaasheden te doen
uitkomen; iets fijners en spiritueelers werd er niet van gemaakt.
Het nastukje De dierbare afgestorvene, uit het Engelsch van Houghton leek al
bijster op een novelle van Guy de Maupassant. Bij dezen is 't een verhaal van een
oude, gevreesde, vrekkige grootmoeder, die komt te sterven, waarop haar zoon en
dochter, bij wie zij inwoonde, zich alvast, eer de familie arriveert, meester maken
van een pendule en een kabinet, waar zij al zoo lang zin in hadden.
Maar de grootmoeder was niet waarlijk dood en verschijnt als een opgestane
temidden der familievergadering, die reeds over de erfenis aan 't ruziën is....
Van de grootmoeder, had nu de Engelschman een vader gemaakt, maar overigens
leek het geval krek hetzelfde, ofschoon hij er niet bij vermeldde dat het ‘ontleend’
was.... Misschien was 't dat ook niet, maar dan spijt het ons voor den schrijver, want
niemand zal het gereedelijk gelooven, dat een modern schrijver zoo weinig van
Maupassant kent. Ofechoon bij een Engelschman alles mogelijk is.
Overigens heeft de wel ietwat pijnlijk-malle historie de menschen hartelijk doen
lachen, veel meer dan dat zonderlinge ook Engelsche stuk, dat den verlokkenden
titel draagt van: Wat iedere vrouw wel weet....
Of het publiek ten slotte vrij algemeen wist, wat iedere vrouw wel weet, zou men
haast durven betwijfelen. Het kwam mij voor, dat het publiek over het geheel maar
slecht weg wist met hetgeen op het tooneel voorviel, al was het met den afloop niet
ontevreden. Hoe vreemd, zoo'n door en door Engelsch stuk te kiezen voor een nuchter
Hollandsch publiek, dat met de Engelsche manieren niet bekend, zich zeker telkens
afvroeg of het nu vroolijk of treurig was, wat daar op de planken gebeurde. De
waarheid is, dat de Engelsche schrijvers van den dag zulk een koel-hooghartige,
roekeloos-onverschillige manier hebben een handeling en karakters op te zetten,
alsof er geen sterker geesten waren dan hun landgenooten. Maar later op den avond
smelt hun flinkheid en hooghartige trots, tot er niets overblijft dan een benauwd
romantisch sentimentalisme, zonder eer of hoogheid, chauvinistisch of christelijk
getint. In schier alle romans en tooneelwerken der huidige Engelsche litteraire wereld
kan men deze leidende gedachten blootleggen en meteen begrijpen wat zij beteekenen.
Een vleien van het Engelsche middelsoort karakter beteekenen zij en niets anders,
dat een uiterlijke flinkheid van doen met innerlijke zwakte en zelfmeêlij vereenigt.
Hier, in dit stuk, gold het de innig sentimenteele verheerlijking van het ideale
Engelsche meisje, dat behalve nice-looking ook teeder en toege-
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wijd, stil heldhaftig en zelfopofferend moet zijn. En clever bovendien. Met al deze
kwaliteiten maakt zij het fortuin, de schitterende politieke carriere van haar
echtgenoot, die echter naar Engelschen smaak toch geen nul mag zijn, noch bij zijn
vrouw achterstaan. Daarom is het hier een Schot, die bij al zijn heerlijke
hoedanigheden, echter zin voor humor en zekeren tact ontbeert, zonder dewelke ook
het schitterendst genie in de politiek niet schijnt te kunnen slagen. Aldus heeft nu de
vrouw gelegenheid haar bescheiden steentje aan te dragen tot het belangwekkend
gebouw van dezes heeren welslagen in de parlementaire wereld dat ons vier bedrijven
bezig houdt en eindigt met de nu voortaan rotsvaste overtuiging van dienzelfden
interessanten man, dat er maar één vrouw bestaat, die hem politiek en verstandelijk
aanvult, en wel zijn eigene. Dan is 't uit en gaan de spuiten naar huis, zonder dat er
eigenlijk brand geweest is, want het heele ding is zoo zonderling en twijfelachtig en
tweeslachtig en ... vervelend, dat wij beter dan ooit begrijpen hoe slechts menschen
met een gelijk ideaal van den waren man en de ware vrouw, zulke scheppingen
genieten kunnen. De opvoering, waarin de heer Louis de Vries bij dit gezelschap
debuteerde, was vooral bijzonder smaakvol aangekleed, doch te onwezenlijk om
voor treffend spel gelegenheid te geven. Het was alleen soms vermakelijk en altijd
verbazend van een eigenaardig Engelsch gevoel, waar wij Hollanders maar heel
moeilijk vat op kunnen krijgen: het heroïek-sentimenteele, de pose van koelzinnige
onverschilligheid, die innerlijk vergaat van zelfmedelijden.
Mij dunkt, zulke stukken zullen het hier te lande nooit ‘doen’, indien zij overigens
geen aantrekkelijkheid van mysterieusen of sterk romantischen aard bezitten, terwijl
hun monteering en insceneering nog lastig genoeg zullen zijn.
Dit is dan zoo het voornaamste, wat dit tijdvak opleverde. De belangrijkheden
moeten nog komen. Men is daar zuinig en achterhoudend mee tegenwoordig en laat
terecht niet al zijn moois dadelijk en ineens zien. Het mythisch spel Marsyas, van
Verhagen en de Lucifer zijn onder het eerste en voornaamste, waarop wij ons spitsen.
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Literatuur.
Ina Boudier-Bakker. Armoede Familie-roman. Twee deelen. Amsterdam.
P.N. van Kampen & Zoon.
Herman Robbers, De Roman van een Gezin. I. De Gelukkige Familie. II.
Eén voor één. Amsterdam, Jac. G. Robbers.
Wanneer ik mijn indrukken van deze beide groote gezinsromans vergelijk, dan kom
ik tot de conclusie, dat wat mij in het werk van den mannelijken auteur het sterkst
tot bewondering dringt, is: de kracht waarmee een vizie op het leven van dezen tijd
is gestileerd; terwijl mevrouw Boudier den lezer verovert door de liefde waarmee
zij zich in verenkelingen van dat leven verdiept. Ook als eigenaardig verschijnen ons
dan de titels: Mevrouw Boudier benutte dien van haar roman om - een - de lezers
van dit werk eenigszins verwonderenden - uitleg van haar levensgevoel te geven;
Robbers daarentegen zegt in zijn titel weinig, en wat hij daar meedeelt is de
plattegrond van het huis, welks bouw de inhoud van zijn boek ons volkomen leert
begrijpen.
‘Armoede’ - de schrijfster wil zich aan ons doen kennen als een pessimiste. Maar
mag een besef van troostelooze vereenzaming, van gemis, menigmaal onder 't
aanschouwen van veel leven bij haar zijn opgekomen, zij moet ook wel heel vaak
dat besef, dat haar het diepst doorziende van haar levenssensaties mag hebben
toegeschenen, weer voelen wegwazen onder veel bekorend-liefs dat haar blik
verteederde en oplichten deed.
De beide romans spelen in den Amsterdamschen handelswereld; in ‘grachthuizen’.
Wat de milieuschildering aangaat voldoet mevrouw Bondier-Bakker ons belangrijk
beter dan Robbers. De sfeer van 't ruim en verfijnd leven dat voor de voorname
Amsterdamsche kooplieden karakteristiek is, voelen we hier, zonder ostentatie,
voordurend aanwezig. Het is een eigenaardige breedlevendheid, die niets heeft van
't aanzienlijk-Haagsche dat Couperus in zoovele zijner romans zoo voortrefflijk heeft
geschilderd, het aanzienlijk-Haagsche dat ijler, teerder is, zonder de stevige,
voortdurend voelbare materieele basis van maatschappelijk bedrijf. Nu was die sfeer
te laten voelen, voor mevrouw Boudier ook een belangrijker deel
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van haar taak dan 't voor Robbers was; de uiterlijke welvarendheid toch moest zij
voelbaar maken als repoussoir voor de geestelijke vereenzaming, de geestelijke
‘armoede’ die de daarin levenden lijden.... Ik heb reeds gezegd dat die
‘armoede’-vizie, waarvan de titel en eenige tendentieuze overpeinzingen in het boek
melding maken, ons verwondert - met andere woorden: de incarnaties van dezen
zielstoestand teekenen zich niet duidelijk voor den weelderigen
achterwand-van-omgeving af. Er is een genoeglijk savoureeren van de veelvuldige
kleine en groote genoegens welke de materieel-gunstige levensomstandigheden
meebrengen; genoeglijkheid, en ook: geluk, waarbovenuit we niet zóózeer het klagend
verlangen hooren, dat de titel ‘Armoede’ ons als een rake karakteristiek zou treffen.
Robbers bewaarde beter, ja voortreflijk, den stijl. Bij hem een volmaakt-juiste
verhouding tusschen het gebeuren en de entourage.... Doch die entourage - terecht schetsmatig gehouden, is - ten onrechte - niet genoeg bestudeerd. Het is nu alles zóó
bijzonder klein burgerlijk, in de gewoonten en denkwijze van deze
Amsterdamsche-grachtbewoners! Zeker, Jan Croes is van weinig aanzienlijke afkomst;
tot zijn positie in de wereld is hij zelf opgeklommen, maar het maatschappelijk milieu
waarin hij verkeert - denken we alleen maar eens even aan zijn talrijke eerebaantjes
- de connecties die zijn kinderen door vaders stand en door hun eigen opvoeding
krijgen, moeten toch wel meer beschaving in dit gezin hebben gebracht, dan waarvan
we hier merken. Die wijze van verjaardag- en bruiloft-vieren bijvoorbeeld! Die
allerbenepenste huishoudzorgen, waarmee zich mama Croes bezighoudt! Hebben de
kinderen thuis geen beter manieren geleerd, geen verlangen gekregen naar een leven
geheel op hooger niveau, nu, dan is 't toch waarschijnlijk, dat hun opvoeding althans
aan een enkele van hen hiervan iets heeft bijgebracht.
Robbers' roman wil doen zien: de in een gezinsgeschiedenis gestileerde ondergang
van een maatschappij. Ik geloof dat hij door te negeeren de meerdere beschaving die
welstand in een gezin brengt, een onvolkomen, immers te vlak, beeld heeft gegeven
van de klasse die hij ten doode ziet opgeschreven. Overigens is die ondergang een
prachtig gecomponeerde tragiek geworden.
De beide groote romans wier titels hierboven staan, vullen, zooals ik hoop aangetoond
te hebben, elkaar in zekeren zin aan, en geven samen een waardevol beeld van deze
tijden. De historicus der toekomst zal er een rijkere bron in vinden voor de
begin-20ste-eeuwsche cultuurgeschiedenis dan wij bijvoorbeeld hebben in Van Effen
voor een deel der 18de eeuw. Van artistiek standpunt beschouwd nemen ze ook een
vooraanstaande plaats in onder hetgeen de laatste dertig jaar geschreven werd, en
verder hebben beide boeken dit gemeen, dat ze belangrijke data betee-
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kenen in den ontwikkelingsgang der schrijvers. Van mevrouw Boudier-Bakker is
deze tweedeelige roman het eerste werk waarin zij haar aanleg voor breeden opzet
gelukkig heeft gecombineerd met haar fijne psychologie van naaste omgeving. Voor
Robbers beduidt zijn grootste boek een volkomen slagen in de structuur van den
roman; zijn stemmingskunst en zijn epiek zijn bovendien hier over algemeen gelukkig
verbonden en verwonden. 't Is waar, ‘de stemming’ heeft nog wel eens wat te zeer
de overhand op de plastiek - we moeten een wel wat te groot deel van de wereld waar
we worden ingeleid leeren kennen door de overpeinzingen van den hoofdpersoon;
de fabriek, de groote grauwe werklieden-groepen, de dreigende massa die zulk een
belangrijke component vormt in de tragiek van den hoofdpersoon, mochten (om iets
te noemen) wel wat driester en imposanter vóór ons zijn gezet. Maar bijzonder
getroffen worden we weer door Robbers' vooruitgang, als we letten op de taal. De
taal leerde hij knapper, leniger hanteeren. - Wie zich de moeite geeft dit boek met
bijvoorbeeld ‘De roman van Bernard Bandt’ te vergelijken, zal 't opvallen hoe veel
meer het woord hem willig dienend instrument geworden is.
‘De roman van een gezin’ en ‘Armoede’ beteekenen een belangrijke vermeerdering
van Nederlands literatuurschat. En wij, die onze pijnlijke jeugd hebben gehad in de
nerveus-tastende jaren van '80 en '90, jaren als Maartnachten zoo armelijk koud en
leeg, waarin een bleeke manestraal slechts even de hel-heerlijke belofte van piepjong
groen oplichten deed, wij zijn wel gelukkig, deze rijke zomervolheid te mogen
genieten. Dat is de eindindruk!

M. Scharten-Antink, Sprotje heeft een dienst. (Vervolg op Sprotje).
Amsterdam, Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur (N.B.).
M. Scharten-Antink, Sprotje's verder leven. (Vervolg op Sprotje heeft een
dienst). Amsterdam, Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur
(N.B.).
‘Sprotje, znw., taalk. geslacht o., natuurlijk geslacht vr., mv.-jes. Ontleend aan den
novellen-cyclus Sprotje; Sprotje heeft een dienst, en Sprotje's verder leven door M.
Scharten-Antink (1906, 1909 en 1910). Sprotje is in deze verhalen de bijnaam van
de hoofdpersoon, een mager, bloedarm volksmeisje, dat graag dienen wil, en dan
ook een paar dienstjes krijgt. Vandaar de tegenwoordige beteekenis van:
halfwas-dienstbode, (synn. hit, duizendpoot); meestal met de bijgedachte: schamel,
slechtgevoed, en met iets vermakelijk oude-vrouwtjes-achtigs’.
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Ziehier een concept-artikel, dat de redactie van het Groote Woordenboek misschien
zou kunnen dienen, tegen den - wellicht nog wel een kwarteeuw verwijderden - tijd,
dat ze aan de S toe is. Het lijkt mij inderdaad niet onwaarschijnlijk, dat ze dan een
nieuw woord ‘sprotje’ zal hebben te inventariseeren, met de boven aangeduide
beteekenis. De belangstelling toch die Mevrouw Scharten-Antink's werk ons
inboezemt voor een tot-nog-toe vrijwel onopgemerkt en toch zoo typig bijloopertje
in 't maatschappelijk geheel, die nieuwe belangstelling zal zich, dunkt mij, willen
uiten in een nieuw woord; ja, over een ‘sprotje’ zullen we 't voortaan hebben, als we
zoo'n ‘schrimpeljeuzig’ ding bedoelen, met 'n dun nekje en 'n mager vlechtje; 'n
nieuw woord hebben we noodig, want met een nieuw gevoel, 'n gevoel van
verteedering en ironie tegelijk, hebben we geleerd zoo'n kind te zien.
Ge herinnert u natuurlijk Sprotje nog wel van haar eerste optreden. Het laatst zagen
we haar, toen ze de gehate fabriekspoort inging; tóch fabrieksmeid, al had ze nog
zoo'n verlangen naar ‘n diensje’; zoo'n knus dienstje, waar ze met 'n mooi japonnetje
met witte klaverblaadjes in haar keukentje zou zitten.... Doch het fabriekswerk blijkt
te zwaar voor haar. Het eerste vervolgverhaal begint met een tooneel in een
dokters-spreekkamer. Moeder Plas is met ‘Merie’ - zoo was immers Sprotje's
Zondagsche naam - naar hem toe gegaan, omdat 't kind hoestte en duizelingen en
pijn in de rug had. Het blijkt, dat Marie nog niets bepaalds mankeert, maar:
‘Ik zou je toch raden, vrouw.... Plas,’ zei de dokter, ‘om dat kind bij Hoogeboom
weg te doen.... een fabriek deugt niet voor 'r.... Ze is nou al een week thuis zeg je?
Waarom laat je ze geen kindermeid worden of zoo iets?’
‘Ja...’ zei de vrouw verdrietig, ‘maar 't werk leit niet opgeschept.’
De kleine, grijze kinderoogen boven de pipsche sproetenwangetjes hadden
plotseling, in schrik van blijdschap, open naar den dokter heengekeken; dan werd
het een angstvraag, fel naar de moeder op.’
Voorloopig krijgt Sprotje melk en pillen - maar 't gaat toch niet - en als ze nog
eens een flauwte krijgt, wordt ze in godsnaam thuisgehouden van de fabriek. Doch,
al helpt ze moeder wel wat, zoo is 't toch op den duur te bezwaarlijk; één die opeet
en niet inbrengt! Sprotje weet dan, met haar grappige, doortastende eigengereidheid,
op haar eigen houtje een dienstje op te diepen; in de Drie Alleetjes, waar 't volgens
zuster Ant ‘kale boterhammen en een veertje op den hoed’ is.... Nu, kale
boterhammen, dat blijkt wel zoo te wezen; aan 't veertje op den hoed komt 't niet toe.
Een levensloop als die van Sprotje verder te reviewen, dat zou er wat erg vaal
uitzien - en hoegenaamd geen denkbeeld geven van dat leven
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zelf, zooals Mevrouw Scharten-Antink 't ons laat zien. Twee betrekkinkjes als
dienstbode; dienstjes van een armzalig soort uitteraard, want wie een dienstmeisje
een behoorlijk loon kunnen geven, willen zoo'n armzalig kind niet hebben. Dan het
‘rijke’ huwelijk van Sien, met den jongen van Bertels, die wel achttien gulden in de
week verdient; de dood van moeder, Ant en Sprotje in een kosthuis; Sprotje in
betrekking in een hôtel, waar ze althans altijd goed te eten heeft; haar vrijen en haar
huwelijk met Hein, die vroeger met Sien liep; haar bevalling, en ten gevolge daarvan,
haar dood....
Vreeselijk alledaagsch ziet 't er uit; en mooi en belangwekkend, vol fijne
psychologie, vol atmosfeer is het beschreven. Het laatste deel, Sprotje's verder leven,
is 't onderhoudendste van de twee vervolgverhalen, door veelvuldiger en meer
aangrijpend uiterlijk gebeuren. In beide deeltjes is echter de verhaaltrant aanmerkelijk
kloeker dan in het eerste ‘Sprotje’, waar zooveel minutieuse beschrijving in voorkwam
van wat niet de hoofdpersoon, maar de auteur, over de hoofdpersoon heen, had
waargenomen. Raker, door veel typisch gepraat, interessant door de keuze van
eigenaardige, ons zoo nabije en toch zoo weinig door ons gekende milieus; meer àf
door de in juister verhouding gebleven beschrijvingen - hoe mooi is die van het
ziekenhuis, waar de moeder sterft -, zoo verdienen deze typisch-Hollandsche verhalen
van klein leven onze warme bewondering ten volle.
WALCH.
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Avignon
Door Louis Couperus.
I.
Niets is mij liever en belangwekkender dan oude, kleine stadjes, stil doode stadjes
vòl grauw verleden, stadjes vòl oude paleizen en kerken, stadjes van verteederend
antieke silhouet, tusschen verbrokkelde wallen, instortende poorten, stadjes vòl
verborgene kunst, stadjes, waarover nog stuivelt of onbewogen neêrligt het stof van
Middeneeuw en Renaissance, òver het gruis en de ruïne der Oudheid, te doorkruisen
met eerbiedigen pelgrimsvoet, naar historie en schoonheid zoekend oog, en van
weemoedige blijdschap en aandoening trillende ziel. Zoo een stadje dacht mij
Avignon, en ik ben er eindelijk een week geweest, en heb er die weemoedige
blijdschap en aandoening mijn ziel o, zoo gelukkig voelen doortrillen....
Wij kwamen des avonds laat aan, in een automobiel. Het was wèl vreemd, dat
gesnor en gedraai van de brutale auto door de kleine, nauwe, stille straatjes; iets als
heiligschennis, die mij pijnlijk aandeed om mijn eigen modernisme, zoo vreemd en
rauw, in den stillen avond, den zwarten nacht van het stille stadje. Zeker, er was wel
éen oogenblik, in de groote straat, elektriesch licht; er waren soldaten, plots druk in
hèlle café's.... Maar toen werden de straatjes weêr nauw en hoog, donker en somber,
alle oogen van ramen geloken; geen enkele deur, open, glimlachte ons toe; de nacht
was nauw en zwart tusschen oude paleizen en zwarte kerken en wij hielden stil voor
een hôtel. Een ouderwetsche cour, met zware plataan en waterloos fonteintje; een
muffige, oude eet-
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zaal; muffige, oude kamers, die uitzagen op den cour, waar de auto nu stond, zoo
vreemd.... En de nacht was heel stil, met geluideloos weêrlicht over donkere huizen,
of het Verleden zelve drukte over het stadje en oplichtte met telkens een snellen
weêrschijn van licht.... zoo als de doode eeuwen kunnen oplichten, plotseling, als
wij op hen staren, met oogen vol aandoening en liefde....
Een hond blaft; er naderen soldaten, zij zingen - er zijn manoeuvres vlak bij -; zij
gaan zingende voorbij: in hunne dronkemansstemmen trilt iets joviaals van vroolijk
kameraadschap met een ondertoon van weemoed om het soldaat-zijn, dat moèt en
niet anders kan; hunne stappen verdreunen; de hond blaft hen na....
Het wordt alles stil; de nacht spreidt zich, fluweelig donker, over de stad, over het
oude hôtel, over mij....

II.
Avignon! Ik zie de stad voor het eerst, maar zij was mij niet vreemd.
‘Ge voert mij geen mij vreemde wereld binnen,’ waag ik Potgieter na te zeggen,
nu de zon mij des morgens opgaat over het oude, dierbare stadje. Avignon! Ik zag
het al voor mij, toen ik nog heel jong was, een jong dichtertje, dat cizeleerde zijn
eerste verzen, en zijn eerste verbeeldingen van oude tijden, blij, vóor zich zag rijzen
in de gloeiend weelderige glansen en kleuren van middeneeuwsch romantisme, in
de fijnere teederheden van eerste Renaissance-tint en geur van Humanisme. Petrarca!
Petrarca, jong student te Avignon! Waarom zag ik hèm het eerst, in mijn jeugdige
verbeeldingen, waarin de gestalten, de flguren begonnen uit te klaren? Ik weet het
wel! Petrarca is mij dadelijk, toen ik hem vóor mij zag, na wat Voigt en Geiger over
hem schreven, belangwekkend en daarom dierbaar geworden, omdat ik hem zag, als
MENSCH in de laatste middeneeuwsche somberheid, die oplichtte; omdat ik hem
dadelijk MENSCHELIJK zag, met een ziel vol menschelijkheid, zwakheid, ijdelheid,
grootheid, kracht, genie.... omdat hij dadelijk voor mij léefde, omdat ik hem dadelijk
begreep en ‘mooi’ vond: die zwakke, geniale mensch, die schim uit het Verleden,
die vorm aannam en
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kleur.... Petrarca is mij geweest de eerste ‘mensch’, uit het Verleden, die voor mij
leefde. En misschien was in die jaren mijn jong talent niet krachtig genoeg, noch om
in verzen, noch om in ietwat ouderwetsch romantiesch getinte novelle den ‘mensch’,
dien ik voor mij zag, af te beelden, zoo wel de verzen, als de novelle1) ontbloeiden
niet anders dan uit de liefde en verrukte verwondering om dien eersten ‘mensch’,
die ik uit den wemelenden achtergrond van diep Verleden naar mij toe zag treden,
bijna met open armen, bijna met een glimlach van vriendschappelijke herkenning
en wederzien!

III.
Avignon! Daar zie ik in den zachten Septemberzonneschijn - aan de zwoele lucht
wolkjes gedonsd, als op een schilderij van Corot - de oude stad om mij liggen! Wij
zijn gewandeld door de lieve, groene tuinen van den Rocher des Doms: hoe fijn
looveren de tamarisken tegen den zacht blauwen hemel, tegen het donzig gewolk,
en hoe teêr is de atmosfeer getint in hare zwoelte na het vage onweêr van gisteren;
hoe fijn en zacht en teêr is de ijlte van nevel, die daar spreidt over den breeden Rhône,
waarover de beroemde brug, met de kapel van St. Benezet, plotseling afbreekt, voor
de helft verdwenen: de brug, waarover men dànste, als de Pausen niet waren ter stad,
omdat tijdens hunne aanwezigheid de brug niet mocht worden gebruikt:
‘Sur le pont d'Avignon
On danse en rond....’

Het blijft in die vaag blauwe, teêr grauwe, gedoezeld groene en zacht donzige tinten
steeds als een landschap van Corot, en even als in zulk een natuurstemming van den
dichterlijken schilder soms fijne figuren, schimmevaag, nauw te onderscheiden òf
landlui, òf saters en nymfen, zich gebaren in wemele beweging van landelijken dans,
zoo gebaren voor mijn verbeelding de rustieke schimmen daar blijde uit, over en
onder de brug, dansende in boersche idylle: uitgelatene, blijde vazallenschaar - omdat
de Paus niet op het Paleis toeft! Neen, de Paus toeft niet meer op het Paleis; het
Pauslijke Hof heeft het Paleis verlaten, en het Paleis zelve.... het rijst daar nu voor
ons ontzaglijk, immens, forteresachtig,

1) LAURA en IN HET HUIS BIJ DEN DOM in ORCHIDEEËN.
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onverdelgbare steenen schim van het Verleden, onverdelgbaar, niettegenstaande de
eeuwen, de Revolutie, die deze Pauslijke Bastille slopen wilde - niettegenstaande
het Wandalisme allerlaatster tijden, dat heerlijk Gothische zalen in chambrées
herschiep, en een Pauslijk paleis.... in een kazerne!
Aan den overkant van de Rhône, Villeneuve, en de Toren van Philippe le Bel, tot
waar de brug zich strekte, en de zware torens van het gekanteelde fort St. André....
In den morgennevel, door welken de zon zwoel zeeft, in een wijde uitspreiding van
vaag blauw, teêr grauw, doezelig groen en donzig vaal wit, klaart het middeneeuwsch
landschap op, de silhouet van fort en toren en brug en stad afgestompt in een droom
van atmosfeer, de rivier breed en idylliesch, met hare wilgen, er onder aan vloeiende,
en ik zie mijn eigene jeugdverzen voor mij herleven: de gondel, van welken tapijt
slierde in het water, vol muzikanten en blijden zang, en Laura en Petrarca, die zich
het eerste teedere gevoel werden bewust:
O zoete Rhône, voere uw stroom ons mede....

Er was meer zon in mijn verzen, er ligt meer nevel nu over de werkelijkheid, maar
trots dat verschil van atmosfeer - onbewust zag ik die te Italiaansch - vloeit de zoete
Rhône daar voor mij, onder mij, zóo als ik hem vloeien zag in mijn verbeelding,
jaren geleden.... en ziè ik den gulden gondel:
De gondel, langs de boorden afgegleden,
Zoek' thans het ruime van uw klaren vloed!

Aandoenlijk vizioen! Er zwelt mij een weemoed om in het hart, want het is, heel
even, door de wazige teederheden heen van Corot.... een kolorietprachtig tafereel
van Veronese, en deze vreemde mengeling, die u misschien mishaagt,.... ze is wellicht
gehéel mijn ziel; ze was ten minste de ziel mijner jeugd, toen een verlangen naar de
schitterende Renaissance begon door te gloeien door mijne eigene, donswolkige,
melancholieën heen....
Dit zijn héel vreemde dingen, vreemder dan ik ze zeg. Dit zijn de dingen, die
nauwlijks te zeggen zijn; dit zijn de onbewuste bloesems van het getwijgte en het
getakte, dat ontsproot aan den stam, die diep wortelt in vreemd atavisme, in het nooit
door te ziene geheim van wat wij eenmaal, misschien, zijn geweest, vóor

Groot Nederland. Jaargang 8

493
wij waren wat wij zijn; dit zijn de vreemde, lieve dingen, die ons vòl mijmerij
achterlaten over onszelve en over de tijden, die zijn geweest, en die wij ons herinneren
in snelle glimpen, om welke glansen wij, verrast, glimlachen.... ons daarna weêr
verliezende in de nevelen van ons gedroom....

IV.
Onbewust zag ik, tòen, de atmosfeer van Avignon tè Italiaansch. En toch, er was dàt
goede in mijn vizie.... dat zij Avignon en den Rhône eenigermate Italiaansch zag.
Want de stad en het landschap zijn, bijna, Italiaansch. Ik kan mij wanen in een oud,
Italiaansch stadje, zoo als ik er zoo velen ken en lief heb; ik kan mij denken, dat deze
stroom de Arno is, de Po, of de Tiber. Dat alleen het licht aan de lucht door een
zwoelen nevel zinkt, en meer zilverachtig hangen blijft op dezen gefloersden morgen
aan pijnen, cypressen, olijven, aan de boomen van bemind Italië.... dan in Italië
zelve....
Hoe zoû het ook anders kunnen.... Italiaansche geesten en zielen woonden hier,
bouwden hier, heerschten hier; Italiaansche kunstenaars schilderden hier: een
Italiaansche dichter dichtte hier: de teederste sonnetten zijn hier, in allerlieflijkst
Italiaansch, als zilveren lelies ontbloeid; over en weêr weefden iets van atmosfeer
en iets van Italiaansche ziel zich hier samen tot innige onafscheidelijkheid en de ziel
laat indruk na op landschap en lucht, zoo als lucht en landschap zich afdrukken op
de ziel, die zij omwemelen....

V.
In den groenen tuin van den Rocher des Doms, onder de fijne tamarisken, lees ik
van de geschiedenis van dit dierbare stadje.... Avignon, Avenio, gesticht door de
Foeniciërs, die in Marseille waren geland (539 v. Chr.) langen tijd de zetel der
Cavaren. In het Romeinsche Rijk maakt de stad deel uit van Gallia Narbonensis
(Narbo, Narbonne). Gondebald, koning der Bourgondiërs.... de Gothen.... de Franken;
onder Charlemagne behoort de stad aan het koningrijk Arles, dan aan de graven van
Provence en van Toulouse.... Wat is er al niet geleefd, op iedere plek, waar wij onzen
voet durven zetten.... Wat wekt voor geheimzinnig Verleden de klank dier namen
niet op.... Wat is er niet gestreden, geleden, op iedere plek! Het koninkrijk Arles....
de graven van Toulouse
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en Provence.... Dat waren heerschers, van wie wij zoo bijna niets weten, en toch....
en toch.... zij hebben hier geleefd en gestreden, geleden misschien: zij hadden hier
hunne eerzuchten en hoogmoedigheden.... Er is niets van hen over.... Nauwlijks een
datum, bijna geen naam.... Het koninkrijk Arles.... Ik wist niet, dat het bestaan had!
Ik kijk op.... Daàr, bij de hooge wallen, kijkende over het landschap, zie ik gestalten
van wie mèt mij zijn, en mij lief zijn.... En plotseling komt over mij een angst, een
vreemde duizeling, iets huiveringwekkends.... omdat wij.... wij allen, later ook....
misschien zóo.... vaag.... zullen herdacht worden.... met een paar algemeene namen,
die niets meer zeggen zullen, aan wie ze dan, om toch iets van ons verleden te weten,
lezen....
Het koninkrijk Arles....! Ik wist niet, dat het bestaan had.... En klinkt het niet als
een sprookje? De koningen van Arles.... Het is alles, alles weg, van hen, weg van
die sprookjeskoningen....
En zoo zal het later zijn.... weg, alles weg!.... van ònze koningen, en van ons,....
van ons sprookje, verzonken.... als wat stof.... in diepe, diepe putten....
- Kom! zeg ik daarop.... en zij daar ginds, hooren mij; willen wij het Paleis van
de Pausen gaan zien?
Mijn eigen stem klinkt mij vreemd toe, als trillende uit een diepe put....

VI.
‘De Pausen te Avignon.... Guelfen en Gibelijnen: pausgezinden en keizersgezinden,
de eersten willende de opperheerschappij der kerk en nationale onafhankelijkheid
der volkeren; de anderen de keizerlijke oppermacht en de feodale hierarchie:
Duitschland en Italië, vier eeuwen lang, bewogen door deze twisten. De Paus, dikwijls
als de Gibelijnsche partij zegevierde, niet meer dan een gevangene te Rome....’
Ik lees in mijn opschrijfboekje die historische potloodkrabbels over, en vind verder:
Clementius V, de eerste Paus, die Rome ontvlucht, zwerft rond door Frankrijk, er heerscht Philippe le Bel - vindt gastvrijheid bij de Dominikanen te Avignon....
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Na hem volgt Johannes XXII (1316), de tweede Paus te Avignon. Hij bestrijdt de
elektie van Lodewijk van Beieren tot keizer, en biedt de keizerlijke kroon aan
Johannes van Luxemburg, Boheemsch Koning. Lodewijk wreekt zich, en doet een
tegenpaus kiezen: Pierre de Corbière (Nikolaas V); Johannes maakt zich meester
van zijn tegenstrijder en werpt hem in het gevang. Een geleerde Paus, in
rechtswetenschap en medicijnen.... Een trotsche Paus: hij is het, die de derde kroon
voegt aan de tiara, en dus de pauslijke driekroon sticht.
Na Johannes XXII Benediktus XII, een bakkerszoon....
Dan Clementius VI (Pierre Roger), Benediktijn, aartsbisschop van Rouaan en
Bordeaux, kardinaal.... koopt Avignon in 1348 van Jehanne van Provence en Sicilië,
weigert terug te komen in Rome, hoewel Rienzi het hem komt vragen....
Het zijn deze pausen, die ons interesseeren, nu wij het Paleis binnen treden. Die
na hen komen, hebben geen sporen nagelaten van hun verblijf, van hunne
heerschappij.... nauwlijks hun namen: Innocentius VI, Urbanus V, Gregorius XI....
Geheel hun verleden, als uitgewischt van de plaats, waar zij woonden....
De zwerveling Clementius, de strijdbare Johannes, de eenvoudige Benediktus, en
de latere Clementius, de gróote Paus....
Hunne namen zijn mij nu silhouetten geworden, hoe vaag ook, toch méer dan
namen....

VII.
Het Paleis rijst breed en immens voor ons op. Meer een forteres dan een paleis: de
pausen versterkten zich voor de Groote Compagnieën der roovers, die gedurende de
14de eeuw Frankrijk afliepen, afstroopten, afbrandden, uitplunderden. Maar zagen
zij de wallen van Avignon, zagen zij de onneembaarheid dier pauslijke vesting, dan
vergenoegden zij zich met een schatting der stad, met de absolutie van Zijne
Heiligheid en.... trokken verder....
Dit paleis, deze forteres rijst op uit de rots zelve, die haar eerste bazis was. Van
een der hoogste torens, waar ik mij dadelijk laat voeren, la Tour de Trouillas, - Rienzi
verzuchtte hier in gevangenschap - zie ik het plan van het paleis duidelijk voor mij
liggen: het paleis zelve als vervat IN de vesting; het paleis, als een immens dubbel
klooster, met twee groote
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kloosterhoven, waarop statie-zalen, kapellen, tribunaal, arsenaal en woonkameren
uitzagen, zich verbergen achter de hooge, gekanteelde muren van de forteres....
Vroeger was dit alles éen massief geheel van impozante Gothiek....
Na de Revolutie, die bijna het Paleis slechtte, sloopte, werd deze Gothiek
omgebouwd tot letterlijk een stijllooze kazerne: de genie vulde de hooge arkaden en
ogivale bogen met metselwerk, waarin vierkante ramen.... Het is moèilijk zich te
verbeelden, zoo als het geweest is in de pauslijke eeuwen.
Het Paleis der Pausen was een kazerne nog.... vier jaren geleden! En nu, nu herstelt
men, herbouwt men; metselaars zijn bezig, steenhouwers zagen met groote zagen
vierkante witte zandige steenblokken door: de reuzenkanteelen worden bijgemetseld:
er is een geur van versche kalk, er nevelt een witte poeder van steen....
Is dit alles noodig? Het is wel heel Fransch. Het is het eene uiterste na het andere.
Na een voorbeeldelooze verwaarloozing, minachting, slooping, vernieling,
verdelging.... het plotse bewustzijn, dat dit paleis toch is ‘monument national’ (het
geen niet wegneemt, dat tal van zalen nog gebruikt worden voor entrepôt van allerlei,
waarmeê de municipaliteit geen raad weet!) En staat en stad dragen bij, millioenen
bij, om het ongelukkige Paleis te restaureeren! Is dit noodig? Zal die versche kalk
en nieuwe steen ons ooit weêrgeven dat wat de eenige bekoring is van zulke
vervallenheden: de stemming?
Misschien.... over twee eeuwen.... als een zekere patine zich gespreid zal hebben
over dat nieuwe metselwerk.... Misschien zullen onze kindskinderen toch nog gestemd
worden door deze mij antipathieke restauratie.
Mij, in dit oogenblik, is zij te veel. Onderhoud, bouw bij, opdat een toren of muur
niet in zal storten.... en het is genoeg. Zoo werd ons in Rome de ruïne van het
Colosseum bewaard, maar niemand had ooit het geheel ‘stemming’-looze idee, het
Colosseum in zijn geheel weêr op te bouwen.
Dat behoeft niet, dat zoû overdrijven zijn, zoo als de restauratie van het Paleis der
Pausen een overdrijving is. Onderhoud, bouw bij wat in één stort.... maar hoû dan
op, en laàt ons den weemoed om het Verleden.
Maar de Franschman weet weinig van ‘stemming’ af....
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Toch wil ik niet alles afkeuren wat hij doet, in het Paleis der Pausen. In de Pontifikale
Kapel, in de Audientie-zaal - twee kathedraalachtige Gothische ruimten - en die elk
door bovenelkaârsche houten vloeren in drie verdiepingen chambrées werden omgezet,
hebben de architecten der restauratie goed en met zorg gewerkt. De houten vloeren
verdwenen.... en de Gothische arkaden rijzen weêr in hare plechtige harmonie van
buigende lijnen omhoog: de edele welvingen ontmoetten elkander weêr zonder
hindernis en reiken elkander toe, en raken elkaâr als strevende verlangens zuiverlijk
aan, en de lijnen en welvingen zingen er weêr de majestueuze glorie harer volmaakte
schoonheid: een naakte schoonheid van niets dan lijnen en welvingen, van streving
en van zwelling in ideale afmeting, naar zuiver berekende maat en foutloos getal.

VIII.
Johannes XXII was de eerste paus, die bouwde. Bisschop van Avignon, toen hij tot
paus gekozen werd, vergrootte hij, versterkte hij zijn bisschoppelijk paleis op den
Rocher des Doms (Rupes Dominis). Maar na hem zijn Benediktus XII en Clementius
VI de bouwmeesters van het Paleis, voor zoo ver wij het nog zien.
Benediktus bouwde véel, maar Clementius was de somptueuze bouwheer van de
twee heerlijke Gothische zalen: de Audientie-zaal of Zaal der Feesten en der
Ontvangsten van Vorsten, en de Pontifikale Kapel. Wij gaan door een breede,
prachtige poort; zij was onder kalk en pleister verborgen; beeldhouwwerk van welving,
tympan en stijlen is als met een moker afgeslagen: toch heeft de poort een grandeur,
die indruk maakt. Wij treden de Audientie-zaal binnen; zij was eenmaal geheel met
fresco's versierd, door Italiaansche meesters. Helaas, hare Gothische pracht, nu, is
naakt. Hare schoonheid is nu alleen om hare lijnen, om hare welvingen, om hare
sobere majesteit. Maar zij is naakt. Of bijna. Zie, daar in een hoek zijn onder de dikke
lagen van kalk te voorschijn geklaard de Profeten, op een goudgestarden, blauwen
grond. Men schrijft ze toe aan Simone Martini, Memmi genaamd, den heerlijken
Sieneeschen schilder. Hunne enkele figuren, daar ginds op dien hemelhoek van
blauw, goudgestard, zijn als verloren in de immense, naakte zaal. Rondom de
grijslokkige, witbaardige figuren, die
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hunne voorspellingen, op lange rollen geschreven, uitplooien tot hunne voeten toe,
stijgen de naakte, Gothische lijnen der immense zaal, en zingen, en zwellen, en
streven. Daar, in dat hoekje, die enkele profeten.... Ik tel er zeven.... Dat is alles....
over van de duizende figuren, die deze wanden en bogen versierden. Toch niet....
nog even, daar de vaagte van een Kruisiging, en de wanhoop van Maria Magdalena....
Dat is alles. Alles.
Vernield, overkalkt, geminacht, geheel die vroegere, verdwenen kleurenpracht,
die Italiaansche meesters te voorschijn hadden getooverd.... Neen, toch niet geminacht
alleen: ook verkocht. In 1816 was een Corsiesch regiment gehuisvest in het Paleis.
De soldaten, Italianen, met ingeboren gevoel voor schoonheid, maar zonder eerbied
voor de plaats, waar die schoonheid ontbloeide en tuk op winstbejag..... mokerden
voorzichtig geheele figuren, koppen, uit, zoo dat zij plakjes fresco konden oplichten,
en verkochten die aan de liefhebbers. De kolonel van het regiment, die een kollektie
had van primitieven, deed meê!!
Het is ongelooflijk. Wij moeten echter Mérimée gelooven, die het vertelt.... Er
zijn nog wat fresco's over, in twee kapellen, die van de H. Martial en Johannes.... Zij
treffen mij niet, maar des te blijder ben ik, als men mij binnenvoert in de vroegere
pauslijke woonvertrekken!
Dit is de Garde-Robe, en heeft, wat wij zagen, ons vervuld met weemoed, de
aanblik van deze vierkante zaal vervult ons met vreugde, want, onder een kalklaag,
nu weggenomen, bleef onaangetast een kleurige blijdschap voor de oogen! O, wat
is dit aardig en lief, verrassend aardig en lief: àlles, wat wij hier om ons zien, in deze
pauslijke vestiaire! Ik zal niet zeggen, dat wij fresco's zien, die kunstwerken zijn van
eersten rang, maar wij zien een goed behouden (misschien wat veel gerestaureerde)
dekoratie, die aardig is en lief, en een vreugde voor de oogen. Kìjk, in de Garde-Robe
der Pausen heeft de schilder, die er de wanden versierde, eene verluchting uitgedacht,
die weêrgaf àlle genoegens van jacht en vischvangst dier dagen. Verrassend, aardig,
onschuldig wereldsch tafereel bij tafereel in het vertrek, waar men den Paus zijn
kleederen bewaarde. Het bewijs, dat de geestelijke heeren zekere sport beoefenden.
Het is charmant. Om een vierkanten vischvijver in een tuin van citroenboomen en
laurieren fijne mediaevale ridderfiguren, in hozen, surcoet en kaproen, zoo aardig
om de mode
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ervan: zij zijn gewapend met vischnet en hengel; éen ridderfiguur schijnt de visschen
te voederen; ter zijmuur een groote zwaan tegen gelooverte. Zij zijn fijn, en aardig
en lief, die vier figuren aan den vierkanten vijver: misschien geestelijke heereran in
ridderlijk gewaad, die zich vermaken met te visschen op een zonnigen morgen onder
laurier en oranjeboomen. Dan daar de jacht: de jacht op den ever met honden; de
jacht met de valk, de jacht met de fret: steeds ridderfiguren, en knapenfiguren in
welig, groenend landschap. Dan de vogelaars in de boomen; de vogelaars, die hoog
in de boomen geklommen zijn: ze lokken, ze fluiten misschien, ze doen de vogelen
na en verleiden ze, en de arme vogelen vliegen den vogelaar in de handen: ik heb
medelij met de vogelen, maar ik vind die middeneeuwsche vogelaars alleraardigst
en ik wist niet, dat ze zoo hoog in de booroen klommen om als met tooverij en gezang
en gelok de arme vogelen te vangen. Dan nog het plukken van fruit, éen plukker in
den pereboom, een ander er onder, terwijl slanke, blanke hazewinden rennen, en dan:
la Baignade, het bad; in het park een waterval, een stroom, een plas, en naakte figuren,
die plassen, zwemmen, kannen ophouden, een douche nemen onder den waterval!
Het naakt is niet meer antiek, de houdingen zijn naïef maar het geheel is toch zoo
aardig in die linksheid en de onbekende schilder, al was hij geen gròot artiest, was
toch een vroolijke, blijde geest, om in de pauslijke vestiaire zulke aardige, vroolijke,
levensblijde tafereelen te schilderen van onschuldige wereldschheid: wereldschheid,
die natuurlijk geduld wel werd en gekweekt aan het schitterende, pauslijke hof;
wereldschheid, die wel uitgebeeld mocht worden, vooral in een vertrek, dat
kleedkamer was.
Een houten zoldering, stijlvol versierde balken over steenen kraaien, overdekt
deze aardige kamer, die toegang geeft tot de eigenlijke pauslijke slaapkamer. Welke
heerlijke afmetingen voor een slaapvertrek met de twee uitgebouwde ramen. Een nu
dichtgemetselde deur gaf dadelijk toegang tot de bastions, waarop de pauslijke tuin
was aangelegd. Men noemde dien het ‘viridarium’ en ten tijde van Urbanus V, waren
er achttien pauwen: XVIII PAVONES TAM ANTIQUI JAM JUVENES, QUORUM SEX SUNT
ALBI....
Ziet gij daar tusschen de laurier- en oranje-boomen, de laatste vol gouden vruchten
gespikkeld, de pauwen hunne juweelen
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staarten slepen; ziet gij de zes witte pauwen, en hoort ge hun schellen kreet, terwijl
de silhouet van den Paus in de doezelige somberheid van slaapvertrek opklaart, en
zijn dienaren hem uit de aardige garde-robe brengen zijn wit fluweelen soutane....?

IX.
De avond valt. Ik sta voor de poort van Notre-Dame-des-Doms en de portierster zal
mij rondleiden, hoewel zij beweert, dat het reeds donker zal zijn. Maar ik hoû van
donkere kerken en nu licht haar koperen olie-lampje mij voor.
- De H. Martha stichtte deze kerk, de H. Rufus heeft haar gewijd; keizer
Constantinus vergrootte haar; zij werd door de Sarracenen bijna vernietigd, maar
Karel Martel behoedde haar en Charlemagne herstelde haar en toen is onze Heere
Jezus Christus in eigene persoon de kerk zijner Moeder komen wijden, zoo als dit
te lezen is in de Instellingen der Pausen Johannes XXII en Sixtus IV....
Ik kan niet zeggen de curieuze charme, die zulke woorden voor mij hebben, zelfs
uit den mond eener eenvoudige vrouw, wier taak het is mij bij te lichten. De bekoring
is ditmaal te grooter wijl de kerk heel somber is, en het koperen lampje hièr vreemden
weêrschijn oproept, als lichtende geesten, die zich losmaken uit duisternis, dáar zware
schaduwen opgehoopt liggen laat, als een massa gestapeld verleden, te dicht en te
zwaar om het ten eenen maal te beglanzen.... De H. Martha zoû deze kerk gesticht
hebben: zij, de goede huisvrouw, die na Jezus' dood in extaze de wereld inging, om
de Heidenen te bekeeren.... De H. Rufus, de Martelaar, wijdde de kerk, die zij
stichtte.... Toèn heerschten nog de oude goden, en het kerkje werd door de Heidenen
niet meer dan geduld.... Maar Constantinus, de eerste Christenkeizer, vergrootte haar;
de ongeloovigen kwamen haar vernielen; Karel Martel behoedde haar....
En toen is onze H. Heere Jezus Christus haar komen wijden, in eigen persoon....
Er is niet aan te twijfelen, want het is te lezen in de pauslijke Instellingen....
Neen, ik kan het niet zeggen. Ik kàn niet zeggen hoe vreemd het mij bekoort zulke
dingen te hooren in een sombere kerk, die ik bezoek.... Eeuwen, in een snellen glans,
zie ik voor mij....
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Figuren spoken op, verglijden, zijn heen.... Een vrouw, heilig, omdat ze Hem diende;
een martelaar, een keizer, een Christenheros, en dan..... Hijzelve..... De Overwinnaar
der oude goden.... Hij heeft overal, overal gezegevierd.... Er is overal voor Hem
gestreden, en overal heeft Hij overwonnen.... ook hier, in Avignon.... HIJ heeft hier
zelve Zijner Moeder kerk gewijd....
Gij vindt dat alles bijgeloof? Het is mogelijk. Maar mij treft het vooral om het
geloòf aan dat alles; geloof, dat MIJ geheel vreemd is, maar dat mij vol eerbied treft,
waar ik het overàl op mijn weg ontmoette, in oude kerken, in Italië vooral, nu in dit
Italiaansch-Fransche stadje.... Wat hebben de menschen al niet geloòfd, wat gelooven
er millioenen nòg.... aan vreemde, poëtische legende.... Wat hebben zij niet altijd en
altijd behoèfte gehad zich legende, poëtiesch en vreemd, te scheppen en er dàn aan
te gelooven.... Voor de menschen moeten de wonderen bloeien aan hun levensweg
als rozen, natuurlijkweg. Er is voor hen niets zonderlings en ongelooflijks aan, dat
Jezus zelve nederdaalt en de kerk Zijner Moeder inwijdt.... Het is een historiesch
feit, en de vermelding is na te slaan in pauslijke archieven.... En het wonder bloeit
niet eenig, de wonderen bloeien als de rozen in Mei, niet te tellen, zoo velen.
Het is heèl bekoorlijk zulke dingen stellig zeker te hooren verklaren, in een donkere
kerk, in den vallenden avond.... Kijk, daar de Romaansche pausenzetel, nu den
bisschop dienstig. Een marmeren troon met den leeuw van St. Markus en den stier
van St. Lukas.... En kijk, daar het graf van Johannes XXII, als een kleine, marmeren,
Gothische kathedraal.... Kijk daar boven, die prachtige tribune....
Het is in der daad te donker om de altaarschilderijen te zien.... Zij doen niet meer
dan vreemd weifelen voor mijne oogen of vaag opschemeren en spoken....
Maar ik heb mijn indruk gehad.... geheel bij toeval.... om enkele woorden, die de
portierster plechtig kalm gezegd heeft.... en die zij aan iederen bezoeker herhaalt....
Zij weèt niet, hoe hare woorden mij hebben getroffen.
Buiten is het de nacht, en de maan schijnt over Avignon....
De maan!.... Zij is ook zoo vreemd en zoo wonderlijk.... Zij is oòk als een legende,
die met heilige leliën bloeit.... Zij is
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oòk als een witte schim, een verglijdend spook.... Ik hoû van hare vreemd stille
glijdingen over vervallen paleizen en stille wateren.... Zie, zij glijdt langs de hooge
muren van het Paleis der Pausen.... Er treden, uit heel hooge duistere nissen, witte
theorieën, als van nonnen....
Over den Rhône, daar ginds, beneden, gaan breede, blanke wateringen.... En ik
zoek Petrarca's gondel, die in mijn eigene jeugdverzen terug gleed over maanwitte
wateren na een Dag van Weelde....
Maar wat is mijn eigen verleden?
Het is de dag van gisteren.... na de diepte der eeuwen, in welke ik schouwde....
En wat beduidt bij de eindelooze Legende dier Eeuwen? - mijn eigen poëzie....?

X.
Neen, ik wil niet met de automobiel naar Vaucluse.... Ik weet al van te voren, dat ik
toch weinig ‘stemming’ in Vaucluse vinden zal, maar als ik ga met een automobiel,
dan kan ik heelemaal aan Petrarca niet denken.... Waarom zouden wij van avond niet
gaan, met dien goeden, braven koetsier, die ons daar toewenkt met zijn zweep?
Hij heeft een goed paard. Hij heeft een goed karretje. En hij heeft een braaf gezicht.
In den maneschijn rijden wij langs den Rhône, en het witte nachtlicht weeft een
droomerige middeneeuwsche atmosfeer om ons heen. Dit is de veertiende eeuw....
In den blauwigen schemer teekent de oude stad, met het massief reusachtige, steile
paleis zich af, als met een mediaevale werkelijkheid. Wij rijden langs de wallen der
stad.... Daar zijn woonwagens van Zigeuners; over een vuur hangt een groote ketel;
bruine mannen, donkere vrouwen, naakte kinderen, een oude heks en een oude profeet
lachen en eten en rusten tegen die wallen aan.... Eeuwen lang reizen zij, trekken zij,
krioelen zij, moorden en stelen zij en doen zij de ketellapperij: zij zijn de zelfde
Zigeuners, die vroeger, eeuwen geleden, hier gekampeerd hebben onder de wallen....
De pauslijke soudeniers en hellebaardiers lieten zich waarzeggen door de oude heksen
en omhelsden de jonge heksen, er werden dolken getrokken, er vloeide daar bloed:
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dat romantisme zie ik heel duidelijk in den laaienden gloed van het ketelvuur, in den
blauwenden glans van de maan.... De derde akte van den Trovatore....
Nu wordt het stiller.... Hier vloeit de Sorgue, en weeft zich de idylle der
maanlichtbeglansde boorden.... Petrarca dwaalde hier, en dichtte, en parelde sonnet
aan sonnet en verzon zich Het Eenzame Leven.... Even misschien door zijn
kluizenaarsstemming de aesthetische poze, dat het goèd staat aan een dichter zich af
te zonderen van de grootheid der wereld, die hij toch bemint.... Het is juist dat aardig
gewoon-menschelijke in zijn geniale natuur.... Maar gehéel poze is zijn afzondering
niet geweest, vermoed ik. In de ziel mengelt zich het groote en het kleine, het echte
en het valsche: wij zijn als de goden ons schiepen. En een dichter kàn niet anders
dan de idylle der Sorgue waardeeren.
Overal ruischt het water.... Dit is het Eiland, het Eiland der Sorgue.... Lange lanen,
kanalen, en de Notre-Dame-des-Anges.... Hooge rotsen rijzen, donkere spleten en
diepe spelonken groeven zich, dàar ruischt de fontein van Vaucluse, daar glanst het
groenige meer....
En.... er rijzen de schoorsteenen der papierfabrieken!....
Het is, zelfs zonder automobiel, en met dezen braven koetsier, niet goed mogelijk....
De stemming in Vaucluse is niet meer.... Petrarca's poëtiesch Vaucluse bestaat niet
meer.... Er bestaat alleen een klein, nijverig industrie-plaatsje; en er is het Café de
Petrarque et Laure!!
Kom, laat ons tòch uitstappen.... Of wij soupeeren willen met forel of met paling?
Waarom niet, daar we toch eigenlijk niet gedineerd hebben.... Paling is mij wat zwaar;
ik kies liever forel....
Wij zetten ons neêr, en de waard dekt ons tafeltje: er is elektriesch licht. Daar waar
wij zitten te wachten op ons vischsouper, stond eenmaal de burcht der bisschoppen
van Cavaillon, en Pierre de Cabassol, Petrarca's vriend, vertoefde hier, en Petrarca
zelve schreef van deze plek:
‘Ik heb mij twee tuinen geschapen, die mij innig bekoren. Er is ter wereld niets,
met mijn tuinen te vergelijken. Ik heet hen mijn Parnassus-over-de-Alpen. De eene
is belommerd, en lokt uit tot studie, en ik wijdde dien aan Apollo. Deze tuin ligt ter
helling
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van de wellende Sorgue en stuit op rotsen en onbereikbare hoogten: de vogelen alleen
wieken daar heen. Mijn andere tuin is dichter bij huis, niet zoo verlaten, en zoû
Dionyzos bekoren. De ligging er van is meer grillig; die tuin strekt zich uit, met een
kleine brug over snel vlietend water, tot een grot, een koele grot....’
En onze waard dient ons glimlachend forellen en een dun, vriendelijk, wit wijntje
op, ter zelfder plaatse, waar, eeuwen geleden, Petrarca zich wijdde aan studie van
antieke schrijvers en zijn 129ste sonnet dichtte:
Lieflijk geloovert, teeder groen getwijgte,
Zacht bleeke en beminlijke viooltjes....
Lommerrijk woud, waardoor de zonnestralen
Heen schieten, en 't hoog en trotschelijk doen rijzen....
Golvende dreven! O zuivere stroom,
Die baadde hàar schoon aanschijn en klare oogen,
En klaarder werd door dàt levende licht....
Hoe b'nijd ik u, u, die haar zaagt en hoordet....

Er waren geen viooltjes, en er was geen woud, trotschelijk hoog in zon.... Maar er
was maneschijn over rotsen.... Er waren de schimmen onzer verbeelding....
En in het restaurant, dat draagt des dichters naam en dien zijner hooge, zuivere
liefde.... waren de forellen lang niet kwaad.

XI.
- Dat is misschien wel de hoogste berg van Frankrijk, toont met zijn zweep mij onze
brave koetsier, als wij in den klaren nacht terug rijden naar Avignon.
En hij wijst mij, tegen den droomerigen hemel, den Mont-Ventoux.
De Mont-Ventoux! Ik had hem bijna vergeten, dien bijna hoogsten berg van
Frankrijk! En plotseling.... plotseling komt in mij op de herinnering aan wat Georg
Voigt (Die Wiederbelebung des Classischen Alterthums oder das erste Jahrhundert
des Humanismus) vertelt van Petrarca en den Mont-Ventoux. Dat is zóo mooi, dat
is zoo treffend ‘menschelijk’, dat heeft in der tijd mij
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zóo getroffen, toen ik het las voor het eerst.... En dat heeft een dichter, een ‘mensch’
kunnen voelen.... in de veertiende eeuw! En plotseling.... plotseling is, in dezen klaren
nacht, terwijl de brave koetsier daar wijst met zijn zweep, de herinnering aan die
treffende schoonheid van menschlijke ziel weêr òp bij mij gerezen....!
Petrarca, in zijn Biechten en Bekentenissen, vertelt ons het zelve. Hij was
twee-en-dertig jaar, en met zijn jongeren broeder Gerardo, besteeg hij den
Mont-Ventoux. De zon brak door wolken; beneden, aan zijne voeten golfden de
zwaar witte wolken als een schuimende zee. En terwijl hij staarde, en terwijl hij
bewonderde, ging zijn leven aan hem voorbij.... Tien jaren geleden had hij de
hoogeschool van Bologna verlaten, waar hij op zijn vaders wensch zich wijdde aan
de studie der rechtswetenschap. Maar zijn liefde was de studie der antieke schrijvers;
zijn liefde was Cicero en Vergilius.... Nù had hij zich geheel aan zijn liefsten wensch
overgegeven; nu leefde hij meer in de Oudheid dan in zijn eigenen tijd: nu leefde hij
in zijn antieke handschriften en zijn medaillen- en muntenverzameling. De
rechtswetenschap was voor hem een doode; de studie der Oudheid was voor hem
het leven. Maar nog geen drie jaren geleden.... was hij zich bewust geworden den,
in zijn ziel opdoemenden, strijd, tusschen den vleeschlijken mensch en den
geestelijken mensch; strijd met alles wat in hem laag, klein, ijdel, wereldsch,
hoogmoedig, zinnelijk, huichelachtig - voor zichzelven vooral - de vlucht verhinderde
van zijn reinere wezen, zijn antiek-deugdvolle, naar wijde sfeer smachtende ziel,
zijn geniale intellektualiteit: de strijd van wat IN hem zijn ziel neêrtrok naar laagte,
met dat reine verlangen, welks wieken steeds te zwak bleken voor de vlucht naar het
zonnehooge....
Hoe zoû het nu worden en wie zoû overwinnen? Vóor zich zag hij het prachtige
schouwspel: de wolkenzee; ginds de toppenschakeling der Cevennen, de blinkende
meander van den Rhône, en daar, heel ver, de Middellandsche blauwte.... En toen,
toen voelde hij als een heimwee naar het reine en het hooge en het wijde en het
zonnestralende.... en besloot het kleine deeltje van Augustinus' Bekentenissen, dat
hij steeds bij zich droeg, op te slaan, en als een wenk van hooger hand te beschouwen
wàt hij daarin zoû lezen.
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En hij nam het boekje, sloeg het op en las:
‘De menschen gaan heen, om te bewonderen de hoogten van bergen, den breeden
loop van stroomen en de onoverzienbare vlakten van zeeën, de cirkels der oceanen
en de banen der sterren. Maar zij achten niet zichzelven, en voor zichzelven blijven
zij zonder blik en bewondering....’
Hij sprak geen woord tot zijn broeder meer, tot hij den berg was afgedaald. Eéne
groote gedachte bezielde hem.... Sedert was zijn eigen IK hem zijn gróotste studie....
Sedert huiverde hij van zijn eigene ziel en had haar toch lief, maar wilde hij vooral
haar doorgronden, haar kennen, haar toeblikken en hàar bewonderen, omdat zij
raadselachtiger en te gelijker tijd alomvattender was dan bergketenen en
oceane-kimmen....
Van dit oogenblik af dateeren zijn filozofische geschriften: Over der Wereld
Kleinachting (De contemptu mundi), Over het Eenzame Leven; het zijn vooral
zelfbiechten en bekentenissen....
‘Gij zult mijn geheimenis zijn en heeten’, zegt Petrarca tot deze geschriften, in
welke hij, in dialogenvorm, zijn geheele ziel, met al hare ijdelheid en waan, opensluit
aan den H. Augustinus, als ware die hem zijn biechtvader....
En het heeft mij diep getroffen, dat in de veertiende eeuw, in een eeuw van sombere
wereldwoeling, waarin een nevel van duisternis zich scheen op te hoopen over den
menschelijken geest.... er een Geest uitklaarde en een Mensch verrees, wiens blik in
zichzelven schouwde met màrtelende eerlijkheid, poogde tot klaarheid te komen met
zijn eigen geweten, poogde tot reinheid en hoogheid te raken, trots zijn zoo vele,
hem wèl bewuste zwakheden en lage instinkten....
Zoo dat hij tòen, in de jaren mijner eigene jeugd, toen voor mijzelven openging
een leven van zien, òm mij, de schoonheid der dingen en der natuur en IN mij het
raadsel en de duizele diepte van onszelve, voor mij treffend geweest is:
De eerste MENSCH, die tot mij trad uit de diepe diepte van het Verleden....
En dien ik beminde en bewonderde, als een van genie en menschelijkheid stràlenden
medemensch....

XII.
Wat aardig nu, des morgens, door dit oude stadje te dwalen!
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Overal oude gevels, oude paleizen, oude kerken: vooral St. Pierre is een allerliefst,
Gothiesch kerkje, met zoo een mooie façade van steenen kantwerk: een fijne, rechte
balustrade tusschen twee klokketorens: spitsen en flitsen; guirlandes, bloemen en
bladeren van à-jour steen, en de mooie houten deuren, die de schrijnwerker Antoine
Volard - artiesten waren werklui en werklieden waren artiesten - beeldhouwde met
Gothische gedrochten, half sater, half kariatyde.... Van binnen ook die aardige
Gothische preêkstoel: kleine heiligen, onder marmeren Gothische hemeltjes en à-jour
baldakijntjes, rijen zich er rond....
- St. Pierre? vraag ik. Maar wèlken St. Pierre?
Het kerkje is niet gewijd aan den Apostel. Het kerkje is gewijd aan St. Pierre de
Luxembourg, die op zijn negende jaar kanunnikje was, op zijn vijftiende jaar bisschop
en kardinaal, en op zijn zeventiende jaar aan het Pauslijk Hof kwam te Avignon, bij
Clementius VII. Hij leefde nog éen jaar, een jaar van extaze en wonderen.... En hij
stierf: in extaze ontgleed, aan zijn kinderlichaam, zijn heilige-ziel. Hij streed niet,
als Petrarca; hij had dadelijk, als kind, begrepen wat voor hèm het hoogste zijn zoû.
Zijn leven was geen strijd: zijn leven was gebed en vervoering.... Als hij de hand
hief, ontbloeide het wonder, genas hij zieken, riep hij dooden op tot nieuw leven.....
Hij deed het glimlachend en gewoonweg natuurlijk; hij deed het beminnelijk en
zacht. In de Gothische somberheden en duistere intrigue-hoeken van het Pauslijk
Paleis te Avignon, bloeide zijn ziel als een pure lelie en lachte er als een engelkind,
onbewust aanbiddelijk, stralend van zuivere vroomheid te midden van een webbe
van leugen....
Hij was geen ‘mensch’, het kind-kardinaaltje: hij was heilige geboren....
En zijn lelie-ziel bloeide ter aarde nauwlijks langer dan het voor haar noodig was
om te herbloeien in het Paradijs, dat zij reeds dadelijk had voorgevoeld.
Toen hij gegleden was uit het leven en begraven in marmeren sepulker, waarop
zijn liggende beeltenis met bisschopsmijter, vernielde, schond het begeerige volk
zijn graf, om zijn weldoende relikwieën toch te bemachtigen.
Clementius VII, dankbaar den Hemel, dat aan zijn Hof had getoefd een kardinaal,
wien het wonder ontbloeide aan zijn enkel gebaar, riep luide uit, dat St. Pierre de
Luxembourg het bewijs
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was van ZIJN goed recht. Want er was een tegenpaus, die te Rome heerschte: Urbanus
VI.
En Clementius VII stichtte op het in vroomheid geschonden graf van het heiligje
eerst een kapel, toen een Celestijnen-klooster....
Dáar was het, dat destijds ook getoond werd het portret van het heiligje (door
wie?), nu in het Muzeum: een allerliefst portret: zoet monnikje in kardinale-gewaad,
de aureool om zijn tonsuur en het recht afgesneden haar over zijn kindervoorhoofd,
mooi van kleur tegen het fond van Corduaansch goudleer, de fijne vingers vroom
tegen elkaâr, geknield voor crucifix en missaal, en de mond en de oogen zoo lief,
tevreden, jong, zalig, kuisch, gelukkig, in het gebed en de extaze, die waren zijn
dagelijksch brood en leven van iederen dag....
Ik vraag in de fotografie-winkels van Avignon:
- Kan ik ook krijgen een fotografie van het kleine heiligje?
- Van wien, meneer?
- Une photographie du petit saint d'Avignon? Du patron de votre ville? De St.
Pierre de Luxembourg?
Zij weten zelfs niet meer, dat hij bestaan heeft, noch minder dat het wonder zijn
gewone levensdaad was.... En zij hebben geen fotografie naar zijn aanbiddelijk
portret.... Er komen hier nog zoo weinig vreemdelingen: de meesten gaan door, van
Lyon naar Marseille.... Als ikzelve honderd maal heb gedaan; in zonde tegen Avignon.
En er ZIJN niet veel fotografieën te krijgen.... en ik moet het doen zonder mijn
heiligje....
Lief, klein, jong heiligje, zacht kind van mirakelen, jeugdig bisschopje en
kardinaaltje.... bid daarboven voor mij!
Want mijn verteederde aandoening heeft éen oogenblik in je geloofd

XIII.
Wij zijn in Villeneuve, òver Avignon, aan den anderen boord van den Rhône en ik
sta voor de trotschelijke poort van het paleis van mijn kleinen heilige.... Hier woonde
hij, te midden van zijn vorstelijken stoet van geestelijken, hijzelve als onbewust van
de prachten der kerk, die hem omringden, hijzelve slechts levende in den droom, die
hem vervoerde....
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Villeneuve ligt in Languedoc, de Rhône trekt de grens tusschen Languedoc en
Provence; Villeneuve behoorde nooit aan de Pausen, hoewel een beroemde brug
voldoende was haar te vereenigen met Avignon, maar tòch is het landschap
Avignon-Villeneuve éen geheel, den stroom in het midden, breed tusschen de twee
nog zoo mediaevale steden.
Langs de wilgen wandelen wij tot aan den Toren van Philippe le Bel, waar eertijds
de brug op stuitte. Gewelfde zalen en wachtertorens, de eene vierkant, de andere
rond. Verder, op rotsige verhevenheid, - vroeger vermoedelijk een eiland in de rivier
- de impozante massa van het Fort St. André. Vooral de twee immense torens treffen
dadelijk, rond, zwaar, als onneembaar, reuzensteenmassa's overheerschende de
geheele stadsilhouet. Ten einde der zesde eeuw rees daar een Benediktijner-abdij bij
het graf der H. Cazaria; ter wille der pelgrimstochten ontstond het gehucht Villeneuve
-; een koning van Frankrijk bouwde naast het klooster het fort.
Van de breede terrassen zien wij aan den overkant van den Rhône Avignon liggen,
en het Paleis der Pausen gloort in den weêrschijn der zinkende zon als met scharlakene
glansen over zijn verweerde steen. Een paleis als met robijnroode muren, tooverhoog,
een paleis, gecreneleerd met vlamroode tinnen; een paleis uit een helsche stad; een
Satanspaleis uit Dis, de vlammende stad der Hel.... Slechts enkele sekonden, die
infernale prachtschijn over het Paleis der Pausen.... Het purpert, het wordt donker
violet, een onmiddellijke nevel blauwt als een lichte smook, stompt af, doezelt in
waas, veronduidelijkt in schaduw en vallende nacht....
En de blauwig schemerende muren rijzen, geheimzinnig, trotsch en toch
weemoedig....
De bewaarder van het Fort, oud-militair, grauwe snorbaard, gemedailleerd, leidt
ons door de zalen, die jaren lang tot gevangenis dienden.... Zie die immense ijzeren
haken, aan welke met kettingen de ijzeren valpoort neêr werd gelaten.... Op de
vloersteenen hebben gevangenen namen, data, opschriften, teekeningen gegraveerd....
Droevige geduldwerken, waaraan zij de jaren van hun kerkerschap besteedden....
Donkere burchtverliezen, en kerkers....
En bòven, buiten, nieuw metselwerk, frissche kanteelen, geur van kalk en ironie
van restauratie.... ‘Le monument national’ wordt gerestaureerd na eeuwen
verwaarloosd te zijn.... Het is
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zòo gek, die kalkgeurige, frissche reuzenkanteelen in ònze dagen.... En heusch, ik
geloof niet, dat de architekten er iets nuttigs meê doen.... en vooral niet iets schoons
door bereiken....
Bewaar wat over is van het Verleden.... maar bouw het Verleden niet op.... Dat is
nuttelooze schennis, van het zoo heilige Verleden!

XIV.
Wij dalen in de schemering de hoogte af van het Fort, en gaan door aardige
kronkelstraatjes en wij staan voor de poort van de Chartreuse du Val de Bénédiction.
Een prachtige, monumentale poort van zuilen, die torsen driehoekig fronton, bekroond
met vaas en vier gebeeldhouwde pijnappelen. Smaakvol en majestueus, deftig en
sierlijk, die poort van de latere Renaissance der zeventiende eeuw; indrukwekkende
ingang van wat eenmaal een beroemd en zeer rijk Karthuizer-klooster was, gesticht
door Innocentius VI. De muur, die het omgaf, had 1500 meter ommegang. Ten tijde
der Revolutie, die in Avignon en Villeneuve woedde als te Parijs zelve, waren er
nog vijftig geestelijken. In het jaar II werd de Chartreuse verdeeld in zeventien
perceelen, en de vernieling duurde tot onze dagen....
Nu is het ‘monument national’....Nu wil men, zich plotseling bewust van de
schoonheid en het interest van oude gebouwen, van het Verleden, restaureeren, ja,
de Chartreuse opbouwen als eenmaal zij was! Overdrijving, geldverspilling,
wansmaak, ik kan het niet anders noemen....
De avond valt. Er zinkt een grauwe schemer over deze wijde ruïne.... Maar de
wijde ruïne is bewoond.... Terwijl wij rondgeleid worden, komen uit antieke poortjes
en boogramen tal van nieuwsgierigen naar ons zien. Meer dan tweehonderd
werkliedengezinnen wonen hier nog, want de Staat koopt slechts perceel bij perceel
aan - het is een kwestie van een paar millioenen - en onderwijl verhuren de praktische
bezitters van de Chartreuse nog stukken oud klooster, brokken kapel en overwelfde
zalen aan tweehonderd gezinnen.... Daar is de ronde Fontein van St. Jan, een antieke
tempel gelijk, niet al te vernield, sierlijke rotonde te midden van den heel grooten
kloosterhof, waarover de laatste kinderen en kippen krioelen, vóor zij naar bed en
naar stok
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gaan.... Een varken huist onder een verwulfsel met gebeeldhouwde pilasters. Buffel
en ezel staan bij een kribbe! Onder een entablement met Latijnsch opschrift: Domus
Sanctae Mariae Vallis Benedictionis.... raad ik meer dan ik ontcijfer! Het is tòch
allerliefst, in dezen vallenden avond, door de lantaren van onzen geleider voorgelicht:
er is dadelijk bij buffel en ezel, onder die geruïneerde architraaf, een Madonna te
denken, die het Kindje aanbidt.... Maar wat een vernieling, die als pijn doet, zoo de
‘schilderachtigheid’ ons een oogenblik niet al te zeer boeit.
Vergeten wij niet, dat de Revolutie hier moker heeft gezwaaid en flambouw
gezwierd! Zie, deze kleinere, stillere kloosterhof, ouder, intimer dan de groote met
de fontein, Gothiesch, al vòl schaduw tusschen de arkaden en vol wilde bloemen,
die geuren.... Plekje om te mijmeren en te peinzen.... Dan de kapel.... maar muren
zijn dwàrs dóor de kapel gebouwd, omdat er een straatje door heen was getrokken!
Wat vreemd hebben de menschen toch soms gedacht en gedaan, ongelooflijk vreemd,
onbedenkbaar vreemd! Een ‘ruelle’ vlak door een kerkgroote kloosterkapel! Waarom?
Konden ze niet buiten omgaan? Raadsel! De ‘ruelle’ wordt afgebroken: de ‘restauratie’
is heusch dikwijls wèl te prijzen. Als zij maar niet zooveel werkte met nieuwe, witte
steen en versche kalk.... Maar dìt is goed.... Overkalkte, ingemuurde fresco's komen
bloot.... Bij de lantaren zie ik ze.... Salome, die danst: verrassend, dat bevallige,
gracelijke figuurtje, daar plòts, in de hoogte, dansende voor Herodes, die nog half
onder een dikke laag kalk zich bergt.... Het is toch vòl belang, hier om te dwalen, in
deze Chartreuse, waar nog tweehonderd gezinnen huizen.... Daar voert onze geleider
ons een groote verwulfde zaal binnen.... Nog kort geleden was zij in vieren verdeeld,
dat wil zeggen met een kruis, dus er waren twee kamers boven en twee beneden, en
er woonden vier heel arme gezinnen: de zwarte roetsporen van hunne schoorsteenen,
die vermoedelijk niet àltijd rookten, smeren echter toch duidelijk naar boven en
verliezen zich over Gothische welving! De arme gezinnen, die boven huisden, waren
overwelfd met Gothiek! Deze zaal is slechts ònlangs ontruimd, om haar vroeger
aanschijn terug te erlangen.
Hoopen puin liggen nog in de hoeken. En plotseling, in een hoek, zie ik een spin.
Een monsterspin in een webbe, zoo dik als doek. Een jarenoude spin, een misschien
wel eeuwenoude
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spin.... Door welk toeval is zij niet verstoord? Noch die hier huisden, noch de
metselaars, die binnenmuur en schoorsteenen afbraken, hebben haar aangeroerd. Zij
zit er als een symbool, zij zit er als een heilige spin. Zij is immens en onbewegelijk,
en zij heeft twee knoestige, roerlooze voorpooten uitgestoken. Op welke vlieg loert
zij hier, in dezen hoek, in haar webbe, dat geweven is draad over draad, in haar
lijnwaaddikke webbe? Neen, zij loert niet: geen vlieg wordt hier haar tot buit. Zij
moet sedert jaren geen vlieg hebben gevangen. Zij denkt ook niet aan vliegen, de
heilige spin. Waaraan zij denkt, is het Verleden. Het Verleden, dat zij bewaart, als
stof, achter haar webbe, dat zij weefde als lijnwaad. Het Verleden, dat niets meer is
dan een weinig stof, achter haar webbe. En dat noch door niemand verstoord werd....
Dat zij vreest eindelijk verstoord te zien, de heilige spin.... Er is vrees in hare starre
houding.... Maar er is ook een zekere kracht, een verwering, een afwering in het
strakke gebaar van haar vooruitgestoken, knoestige pooten, in de afzichtelijke zwelling
haars achterlijfs.... Ik voel een lust met mijn stok.... niet haar te steken.... maar wèl
haar eerbiedwaardige web te verstoren, het wandaalsch àf te scheuren van het stof
des Verledens, dat zij behoedt, waarover zij hiëratiesch droomt, waarover zij in
ontzagwekkende mijmering broedt. ... En ik licht mijn stok op.... Maar doe het NIET....
verstoor niet haar web, dat mij ontzag inboezemde.... en laat haar.... eerbiedwaardig
en afzichtelijk, afschuwelijk.... en toch treffend van met huiver aandoende
schoonheid....

XV.
In de kathedraal van Villeneuve, ‘la. Collégiale’ genaamd, gesticht in 1333 door
Arnaud de Via, neef van Paus Johannes XXII wijst mij de sakristijn, onder de
outertafel van het hoogaltaar, een beeldhouwwerk: een marmeren Christus, dood, in
verwrongen houding, realistiesch en meesterlijk, om die uitdrukking van onduldbare
lichaamssmart vóor sterven.
- Deze Christus is van Michelangelo, zegt de sakristijn, die zijn ‘Collégiale’, zijn
kerk bemint.
Ik glimlach en geloof het niet. Zeer zeker, deze Christus is treffend, om de fyzieke
smart, die het gemarteld lichaam vóor den
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weldoenden dood onderging, en de armen en beenen zijn, terwijl het hoofd voorover
geknakt ligt, verwrongen als had Michelangelo den beeldhouwer een moeilijke opgaaf
gesteld van verwringing EN RACCOURCI, maar toch....
- U gelooft het niet? zegt de sakristijn meêlijdend. Dàn verdient u ook niet, dat ik
u het mooiste toon van mijn kerk!
- De ivoren Madonna! zeg ik. Waar is zij?
- Ik ben edelmoedig, schertst de sakristijn, en hij gaat mij voor in de sakristie.
En hij ontsluit, in de muur, een ijzeren deur als van een brandkast, en hij toont....
hij toont de ivoren Madonna! Arnaud de Via schonk haar in der tijd aan de kerk, en
zij was steeds dier grootste schat. Wat is zij mooi, wat is zij mooi! Zij is zóo mooi
en teêr gesneden, dat ik niet moê wordt haar aan te zien. Zij is met zachte tinten
geschilderd en haar gelaat en dat van het Kind zijn als even oriëntaliesch donker,
zoo als een Syrische vrouw is, met haar Syriesch knaapje! Die plooien van haar
gewaad en mantel, en van het kinderhemdje! In ieder vouwtje schuilt de liefde van
den kunstenaar, een liefde zoo eerbiedig als een gebed.... En het IS niet veeltintig
ivoor; het ivoor is, om des kunstenaars kunst en zijn liefde, verworden tot een
spiritueeler materie, eene materie, niet te noemen, zoo als men ook niet zeggen kan
de veeltintige materie van een bloemblad of een vlinderwiek, die geen fluweel zijn
of satijn en geen email of cloisoné, maar die iets zijn als die allen te samen en dan
léven, omdat wie ze schiep, lief had èn vlinder èn bloem.... Zoo léeft ook de zacht
bonte, niet te noemen materie van dit aanbiddelijk beeldje; de oriëntalische gezichtjes
van Kind en Maagd lachen en glansen elkander toe, en de plooitjes van hemdje en
langen mantel schijnen bijna te verschikken en uit te vallen, als de sakristijn het
beeldje omme en omme draait. Tot hij het handvat van het voetstukje loslaat en mij
aanziet....
En zoo iets heerlijks, ach, kan je niet langer toestaren en liefhebben dan enkele
minuten, een kwartier, als je talmen blijft!
Voorzichtig, eerbiedig, liefdevol sluit de sakristijn zijn schat weêr achter de ijzeren
brandkastdeur.
En in een winkeltje, vlak bij, vraag ik een paar briefkaarten, waarop het
aanbiddelijke Maagdje.... en die briefkaarten, mèt mijn herinnering, is nu alles wat
mij rest van dat kwartier....
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van die schoonheid, die mij daar tegenblonk en -glansde, met het immaterieel juweel
van de ziel eens onbekenden kunstenaars, met de heilige bloem van zijn lieve, vrome
extaze, in welke polychroom ivoor zich herschiep tot glimlach en moederliefde van
wondermaagd, tot roerende onschuld van hemelkind....

XVI.
Hier is het Muzeum-Hospitaal, onder hoede van geestelijke zusters, wie
ziekenverpleging werd toegestaan, nadat haar school haar ontnomen werd.
- On nous a pris nos enfants, on nous a laissé nos malades, zegt de supérieure, die
ons ontvangt, en zij wijst ons den tuin.
Onder dichte platanenschaduw dommelt een kreupele; een zuster geleidt er een
blinde. Een paar bleeke kindertjes spelen over een zandhoop.... En de supérieure
geleidt ons naar boven om het graf te zien van Innocentius VI, eertijds in een der
kapellen van de Chartreuse. Toen de Revolutie haar mokers zwaaide, metselden de
monniken, beducht voor des Pausen graf en zijn stoffelijk overschot, dat graf in die
kapel geheel dicht. Het werd onzichtbaar en was gered. Eerst in '35 werd het ontdekt,
geheel intakt, als een kleine Gothische kathedraal, te midden der ruïne van de
Chartreuse, waar arme gezinnen woonden, kippen en konijnen rondliepen. Het graf
werd overgebracht in de kapel van het Hospitaal, waar wij het nu zien en bewonderen
van een hooge tribune neêr.
Een andere glorie van het Muzeum is een kroning van de Maagd van Enguerrand
Charonton (15e eeuw), curieus, omdat het is als een gróot miniatuur. Den schilder
werd opgedragen door een priester, Jean de Montagnac, een Kroning te schilderen
en het is curieus in hun kontrakt na te gaan hoe weinig vrijheid den artiest werd
toegestaan:
‘Eerstelijk behoort er te zijn de afbeelding van het Paradijs, en in dit Paradijs, de
H. Drievuldigheid, en tusschen Vader en Zoon zij geen verschil zichtbaar in de
uitbeelding; de H. Geest worde gebeeld als een duif en Onze-Vrouwe, zoo als dit het
beste toeschijnt aan meester Enguerrand. Aan welke Onze-Vrouwe de H.
Drievuldigheid de kroon op het hoofd zal zetten.’
De schilder hield zich aan zijn kontrakt: tusschen Vader en
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Zoon, beiden gebaard, is nauwlijks verschil. Ter weêrszijde der H. Drievuldigheid
verdringt zich een menigte van personages, die allen genoemd werden in het kontrakt;
de nauwgezette schilder vergat er geen een, voegde ze allen bij groepen te zamen,
schilderde hunne fijne portretten allen met zijn miniatuurkunst-in-het-groot. Onder
het Paradijs moest Enguerrand schilderen ‘een deel van de stad Rome’, en de zee en
‘een deel van Jeruzalem’, en de Hel en het Vagevuur. Hij schilderde alles, hij vergat
niets; en zijn nauwgezet werk, hem zoo voorgeschreven, is geworden een geheel van
blindende kleur en email-fijn koloriet en, vooral, volmaakte kompozitie.
Hoe gehoorzaan en gewillig vroom waren zij toch, die groote, zich hunne grootheid
niet eens bewuste artiesten van vroeger!
Wij wandelen naar buiten. Het is onze derde dag te Avignon, en ik heb de zon
zien ondergaan over den Rhône, en het Fort St. André; toen over het Paleis der
Pausen.... Het eene landschap was een met karmozijn doorstreept doezelig lucht- en
wateren stadsgezicht; het andere was de silhouet van een immens paleis uit de Hel,
heel kort opscharlakende in een felle, infernale glorie.... Dezen dag, ten zuiden van
Villeneuve, zie ik wijde, verlatene velden, even weggolvende heuvelen en op een
heuvel, éen enkele Gothische boog.. .. Niets dan éen doorzichtige, weemoedig statige,
Gothische kloosterboog.... De ruïne van Belle-Croix, met ijzeren kruis, op steenen
voetstuk.
Door de beide geheven armen van den boog heen verijlt een teedere avondlucht.
Er is als een zang in die lucht, van verre engelenstemmen. De zon, al gezonken, heeft
de galmende klaarte van den hemel doen versmelten in een zangerig, zacht gloeiend
roze, met een smalle, wreede bloedlijn boven den einder nog, als het laatste roode
spoor eener groote Smart, of er daar een Kruisiging plaats heeft gehad, en het
afgetappelde bloed geronnen is langs de heuvelen; of er daar nog voortvloeit de
bloedstroom van een eindeloos Offer; bloedstroom, waaruit een glàns zich verspreidde
over heel den hemel, wijd en rond en de wereld omwelvend....
Een zachte extaze, heel wijd en heel rond, als een sfeer, rondom het gebaar van
dien Gothischen boog.... Een landschapstemming als een vrome verrukking.... En ik
kan mij verbeelden, dat het zoete kind-heiligje, St. Pierre de Luxembourg, hier
plotseling,
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neêr zoû zijn geknield, en de handen en groote oogen geheven zou hebben en
gelukzalig zoû hebben geglimlacht, omdat dáár, boven het Offer, het Paradijs hem
openglansde....

XVII.
Dit is onze laatste morgen in Avignon, en ik wil nòg eens in het muzeum, het Musée
Calvet, gaan. Waarover ik nog niet sprak, maar het geen ik reeds dóor liep, en waar
vooral het portret van mijn heiligje mij trof. Calvet was dokter, geleerde,
oudheidkundige, verzamelaar; hij leefde zijn geheele leven te Avignon, hij stierf in
1810. Hij bestudeerde met den zelfden ijver en liefde vulkanen, fossielen, cameeën,
munten, en àlle kunst. Hij liet zijn bibliotheek en prachtige verzamelingen aan
Avignon, en het stadsmuzeum is als opgelost in de ongelooflijke rijkdommen van
het Musée Calvet.
De cour reeds van het muzeum stemt. De vierkante cour, de mooie, kalme, stijlvolle
façade, balustrade-bekroond, en in den cour reeds Gofhische en antieke brokstukken
marmer. Wat een rijkdom dan als men binnentreedt! Het muzeum te Avignon is rijk
als een muzeum in Florence, in Rome, in Parijs, in Londen; het muzeum van dit
doode stadje is als een muzeum eener wereldstad! Romeinsche antikwiteiten, heerlijke
oude amforen; dan vooral Gothische stukken beeldhouwwerk, vroom verzameld,
omdat de kerken, waarbij zij behoorden, in ruïne neêrstortten. Een heerlijke
verzameling beelden van Charpentier, Simian, Espercieux, Brian: het bèste wat die
kunstenaars wrochtten; Egyptische, Grieksche, Etruskische oudheden, àlle
middeneeuwen vertegenwoordigd, de Renaissance; een muntenverzameling, vooral
uit den Romeinschen keizerstijd, maar ook uit àlle Byzantijnsche perioden, die in
Rome haar gelijke niet heeft. Het is eenvoudig ongelooflijk, overstelpend, verblindend
van rijkdom! Dàt is het muzeum.... te Avignon! Nauwlijks komt hier éen vreemdeling
in de drie maanden!
Het zijn schatten van kunst en historie en verleden, opgestapeld, neen geschikt,
met zekeren, onfeilbaren smaak. Een schilderijengalerij, vele primitieven, dan Vernet,
Mignard (beiden geboortig uit Avignon). Het is ongelooflijk, het is ongelooflijk. De
aardige bewaker van het muzeum - zijn vader voerde hier reeds het opzicht vol liefde
en verstand - moet lachen om mijn verbazing, vooral
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als ik niet af ben te slaan van de Romeinsche keizersmunten.
Stel u voor.... een kompléte verzameling medailles en munten van Septimius
Severus tot Gordianus toe! En ik wist het niet, toen ik schreef De Berg van Licht,
dat er enkele uren sporens af van mij deze numismatische schat geschikt lag, uit
welken ik zoo veel had kunnen leeren!
- U had maar uw oogen bedorven, meneer, zegt de aardige opzichter lachend; als
IK heb gedaan, want IK heb de katalogus opgesteld van al die munten en het heeft
me mijn oogen gekost!
Uit de schilderengalerij - naast St. Pierre de Luxembourg, éenig mooi portret vòl
gevoel en innigheid - nog deze laatste impressie....
La Mort de Joseph Bara, van David. Mèt het heilige-portret het allermooiste van
de galerij. Het jonge heldje uit den Vendéeoorlog, naakt, meisjesmooi en zacht
gemodelleerd zijn efebelichaam, stervend tegen een muur, de driekleurige kokarde
zich drukkende aan de borst. Allerliefst, dat omkrulde kindergezicht van het jonge
tamboertje, dat maagdmooie jongenslichaam, de fijne beenen, die kuische wegtrekking
van den naakten schoot, zóo dat alle mannelijkheid onzichtbaar is. De schoonheid
er van, niet om het melodramatiesch patriotische, dat geheel is ge-effaceerd; ènkel
om het pure modelé van een stervend kinderlichaam, de lijning er van als een caresse,
de emotie er om een aanbiddelijk medelijden.... als om hem zacht een kus te drukken
op zijn omlokte voorhoofd, op zijn al veege oogen....
Dàt is het muzeum van Avignon!!

XVIII.
Dit is onze laatste middag. Er is geen zon, er is een vage doezeling van grauwe
regendreiging over de lucht en de oude stad, haar paleis, hare kerken, hare wallen
staan grijs en grauw, verweerd en goudbruin òp in een afwachtende atmosfeer,
waaronder de Rhône als een breede weemoed vloeit. Het Verleden is geweest; wat
de Toekomst zal zijn, is het aanstaande geheim....
Wij wandelen voor het laatst langs de wallen, door de nauwe, hooge straten.
Hier is de Rue des Teinturiers.... Een zijriviertje der Sorgue vloeit onder de wallen
de stad in en golft langs dit curieuze
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straatje.... Dikke, tronkige platanen, met dommen van heel dicht loof.... Oude, grijze
huizen, met onregelmatige gevellijnen.... In den stroom de groote, houten waterwielen
der ververijen; zij draaien, de langzame wielen, steeds door en langzaam door, en
het water ruischt er zingende af.... Door deze koele schaduw zeeft nog die vochtigheid.
Er zijn muren, begroeid met klimop; er zijn antieke, gebeeldhouwde deurtjes: er is
een Maagd onder Gothiesch hemeltje, er is een Gothiesch monster in steen
uitgehouwen....
Een brug, een poort, twee Korintische zuiltjes.... Twee steenen boetelingen, in
aanbidding voor het H. Sacrament. En wij betreden de oude, vochtige kapelle der
Grijze Boetelingen. Een lange gang, een ovale vestibule, en het outer van
Onze-Lieve-Vrouwe der Wijngaardeniers. Een rotonde, alles zwart en schaduwvol
geheimzinnig, opgelicht met hier, daar, brandende koperen lampen. Een Gothische
kapel en nòg een oratorium, laag verwulfsel. Vier heiligdommen dus. Er hangen
banieren rondom, en in de zwarte, vochtig kille, mystieke atmosfeer ligt éene stokoude
vrouw, midden in de rotonde, op hare knieën.
Dit is de beroemde bedeplaats der Grijze Boetelingen van Avignon. Zij dateert
van 1226. Lodewijk VIII, de kardinaal de St. Ange stichtten haar en stichtten deze
Confrérie. Om de stad te laten boeten voor verschillende herezieën en
godslasteringen.... De koning zelve, in grauwe zak gehuld, ging de boetelingen voor
naar Sainte-Croix, buiten de stad. Ten tijde der Pausen genoot de Confrérie groote
voorrechten. Zij deed werk van liefdadigheid en van boete. Het H. Sacrament bleef
er ter kerke eeuwiglijk tentoon gesteld.
In de XVe eeuw dit wonder. De Rhône overstroomt, de Sorgue vloeit over. De
meesters der Confrérie komen in boot het H. Sacrament redden.... Maar de wateren,
die reeds de kapel waren binnengevloeid, schenen als aan de muren te hàngen; een
droog pad tusschen beiden was vrij, en het H. Sacrament bleef ongeschonden. Ter
memorie van dit mirakel, een hoogmis ieder jaar: de boetelingen slepen zich dan,
zak over hoofd, op de knieën van de poort tot het outer.
Tot de Revolutie toe doorkruisen de processies der Grijze Boetelingen geheel
Avignon. Deze processies waren de groote feestelijkheden der stad. Alle klokken
luidden den dag vóor de processie;

Groot Nederland. Jaargang 8

519
voor het Paleis gaf dien avond de Aartsbisschop zijn zege terwijl donderde het
geschut. Vuurwerken en verlichtingen. Binnen de kerk meer dan driehonderd luchters,
geschaard EN HAIE, naar den ingang heen, met er tusschen geurstandaarden, waarop
veelkleurige kristallen globen, gevuld met liquide geuren.... Duizende vreemdelingen
stroomen naar Avignon. Den dag daarop - het is Zondag - fanfaren; de vreemdelingen
van buiten de stad, de Witte Boetelingen, en eindelijk de Grijze Boetelingen stellen
zich op. Allen met kaarsen ter hand van vier pond en brandende met vier vlammen.
Meer dan achthonderd Boetelingen op twee rijen, met er tusschen koren en muziek.
De seminaristen; de geestelijkheid in alba en grooten, goudenen gordel; koorkinderen
met wierookvaten en korven vol bloemen. Een ceremonie-meester werpt bloemen
in de lucht, terwijl de wierook gezwaaid wordt.... Een groep aanzienlijke jongelieden
der stad, die fluit spelen en het garnizoen, met hopman en tamboer. Kanunniken in
wit pluviaal, torsende den baldakijn, waar onder schrijdt de Aartsbisschop, beurende
het H. Sacrament. Dan de Vice-legaat-Kardinaal van den Paus met zijn Hof, elk dier
priesters torsende een kaars van twee pond, in handvat van karmozijn fluweel en
goudkant. De kavallerie, de Zwitsersche garde en de garde van Zijne Eminentie....
Heel deze bonte pracht trok door de straten van Avignon in vroegere eeuwen,
telken jaar....
Wij treden uit de Grijze-Boetelingenkapelle naar buiten.... Er is geen pracht: er is
onder de grauwe regendreiging der afwachtende atmosfeer alleen een weemoedige,
doode stad, een aandoenlijke ruïne van het Verleden en in het Verversstraatje, onder
de dichte looverdommen der tronkige platanen, schaduwen somberder de
onregelmatige gevels met de Gothische madonna's onder heur hemeltjes.... En in het
riviertje, dat zingt, steeds het zelfde lied, draaien de langzame wielen, steeds door
en langzaam door en het water ruischt zingende af. Het is nacht geworden en de zon
is ondergegaan, dezen dag, zonder goud en scharlaken, zonder vlam en rozerood. Er
weeft zich over het straatje het geheim van wat de Toekomst zal zijn; er waast de
Toekomst bijna als een angst....
Wij zijn terug in het oude, dompige hôtel. Wij nemen ons laatste maal in de eetzaal.
En ginds, in den ouden cour, bij het waterlooze fonteintje, staat de automobiel, te
wachten.
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In den dicht grauwen avond verlaten wij het stadje.... Het is mij dierbaar geworden.
Ik heb er een schat van indrukken gezameld. En zéker kom ik terug, als nòg meer
fresco ontkalkt is in het oude Paleis, als het geheim van de Toekomst mij welwillend
geweest zal zijn....
Vaarwel, lief, oud, dierbaar stadje! Avignon, dat ik van vroèger al kende, dat mij
‘geen vreemde wereld heeft binnengevoerd ‘! Stadje, dat ik al voòr mij zag rijzen,
in mijn verbeelding, toen ik nog een heel jong dichtertje was; vóor mij rijzen zag....
om wèlk vreemd mysterie van atavisme.... en vroeger leven, niet nader te zeggen,
noch aan te duiden zelfs.... Vaarwel, lief, middeneeuwsch stadje; vaarwel, breede
Rhône, brug, toren van Philippe le Bel, en grauw, grijs, geheimnisvol Paleis der
Pausen!
Vaarwel! Tot weêrziens! De weg is vóor ons, het geheim is vóor ons, de Toekomst
vóor ons! Wij gaan naar Arles.... dat, wat òver is van de antieke stad Arles; dat, wat
over is van wat eenmaal was: Het Koninkrijk Arles....!
Wist ge, dat het bestaan hadt....??
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De rechte lijn
Tooneelspel in drie bedrijven
Door Fabricius.
Tweede bedrijf.
Het zelfde vertrek. Wilko's witte helmhoed en Kranecks hoed naar de laatste mode hangen
aan den porte-manteau.

KRANECK
(gekleed in flanellen pak, de broekspijpen met een zoom omgeslagen; om het middel een zwarte
ceintuur. Hij schommelt zich in een stoel bij de tafel rechts, spelend met een gouden lorgnet, welke
aan een zwart koort om z'n hals hangt. Men hoort Dolly op den achtergrond zingen).

DOLLY
(komt na eenige oogenblikken langs de achterzijde van het linker venster door de deur op den
achtergrond binnen. Zij draagt een fraaien sarong, een kabaja met fijne, breede kant en
goudgeborduurde muiltjes).

KRANECK
(staat op. Buigt).

DOLLY.

Dag, meneer! Ik moest u even laten wachten. De bediende heeft u toch wel 'n stoel
aangeboden?
KRANECK.

Ja, zeer zeker, mevrouw, ik dank u voor uw attentie.
DOLLY.

Gaat u zitten. Mijn man komt dadelijk bij u.
KRANECK.

Mijn naam is Kraneck.
DOLLY

(buigt even.)

Dank u. Gaat u zitten.
KRANECK.

Après vous, madame.
DOLLY.
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Neen, ik vraag of u niet wil gaan zitten.
KRANECK.

Na u, mevrouw! Na u!
DOLLY
(buigt even. Gaat zitten.)

KRANECK
(strijkt een glimlach weg. Ga zitten.)

Ik behoef niet te vragen of ik het genoegen heb mevrouw De Hond voor me te zien.
DOLLY
(licht buigend.)

Die ben ik, ja.
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KRANECK.

U is nog niet lang in 't land, nietwaar, mevrouw?
DOLLY.

Veertien dagen, om u te dienen.
KRANECK.

Wel, dat is al heel kort. Dan mag ik u nog welkom heeten.
DOLLY.

Ja-ha, dat zou kennen.
KRANECK.

Mag ik vragen: Hebt u 'n prèttige reis gehad?
DOLLY.

Ja, dat schikt nog al. We hadden prachtig weer. Alleen in de Golf van Biscaje, daar
kregen we er van langs. Jan, hou me vast, ha-ha! 'n Storm, dat je haast niet op je bed
kon blijven leggen. En die bedjes aan boord zijn tòch zoo klein!
KRANECK.

Ja-ha!
DOLLY.

Maar later, in de Oostersche zee, zal ik maar zeggen, daar had ik wel drie maal
overheen gewild. Dàt was zoo fijn! Hè, als je 's avonds zoo languit in je stoel kon
leggen!
KRANECK
(zet met eenig vertoon zin lorgnet op.)

Toen voelde u het eh, het Oostersche al zoo'n beetje, hè?
DOLLY.

Echt fijn; ja. 't Was alleen maar jammer: ik rees eerste klas, en dâ's verbazend stijf.
KRANECK.

Inderdaad! Merkwaardig, dat u dat zoo hebt opgemerkt. Niet ieder ziet dat zoo in.
Heel veel menschen weten zelfs niet beter of dat hoort zoo! Ja, dat zijn natuurlijk
idiote menschen, hè-hè.
DOLLY.

Wil u wel gelooven, dat ik me soms heele dagen lang bij de tweede klasse-passagiers
heb opgeschoten? Daar vond je tenminste gewone menschen, met wie je-n-'s gewoon
kon praten. Daar heeft 'n mensch toch wel 'n behoefte-n-an. Ja! Waar of niet?
KRANECK.

U haalt me de woorden uit den mond, hè-hè!
DOLLY.
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Nou, daar hebben we dan ook wel 'ns 'n lolletje gehad! Sjonge-jonge-jonge, als ik
dááraan terugdenk! Met eten en slapen ging ik natuurlijk weer naar de eerste klas.
Dat moest van den kapitein. En bovendien: d'r is eerste voor je betaald, hè? - Neen!
Néén, als ik ooit weer over zee ga, dan ik geen eerste klas. Aan mijn lijf geen
polonaise!
KRANECK

(amuseert zich)

Merkwaardig interessant; ja.
DOLLY
(vertrouwelijk).

Zoo waràchtig als ik hier zit: d'r was er op die heele eerste klas om zoo te zeggen
geen één, die nou 'ns wat je noemt toeschietelijk was. Nou ja: de kapitein en de andere
officieren van 't schip zelf - daar zal ik niks van zeggen. Dâ's hun broodje. Maar de
rest? Dat ging allemaal zoo 'k weet niet, zoo, zoo....
KRANECK.

Ja, ik kan me dat van uw standpunt zoo voorstellen.
WILKO
(gekleed als in het eerste bedrijf. Komt op van den achtergrond, langs de achterzijde van het
linker venster.)

DOLLY.

O, daar is mijn man al.
KRANECK
(zijn houding onmiddellijk veranderend.)

Dag, meneer De Hond.
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WILKO.

Dag, meneer Kraneck. U wou mij spreken?
KRANECK.

Als 't u gelegen komt?
DOLLY
(verkeert in twijfel, of ze Kraneck een hand moet geven.)

Dag meneer.
KRANECK.
(Buigt diep.)

Mevrouw!
DOLLY.
(Buigt even. Wil zich verwijderen.)

WILKO.

Dag, Dolly.
(Trekt haar, achter Kranecks rug, aan haar oor.)

DOLLY.

Dag!
(Loopt naar de deur rechts.)

WILKO
(kijkt haar glimlachend na.)

DOLLY
(keert zich bij de deur om. Knikt hem vriendelijk toe. Af door de deur rechts.)

KRANECK.

Ik hoop niet, dat ik dérangeer?
WILKO
(nogal koel.)

Neen-neen-neen.
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(Wijst hem een stoel aan.)

BEIDEN
(gaan zitten bij de tafel rechts.)

WILKO
(ziet hem koel en in afwachtende houding aan.)

KRANECK.

Ik kom eigenlijk bij u om eh.... ja, hoe moet ik dat nu uitdrukken?
WILKO.

U drukt het maar net uit zoo als u 't meent.
KRANECK
(wacht telkens even, of Wilko ook iets loslaat.)

Men zou 't 'n schema voor 'n accoordje kunnen noemen, hè-hè Ik zeg: 'n s c h e m a !
Daar kan nog alles aan gewijzigd worden!.... U als de nieuwe Directeur van de
‘Electrische’ weet natuurlijk dat de vroegere aanvraag om de rechte lijn, hè-hè,
uitgeloopen is op 'n groote nul!.... De vraag is nu: hoe zal de lijn nu wèl gelegd
worden? Ja, stil maar, ik begrijp wel, dat u daarop niet met positieve zekerheid kunt
antwoorden; maar u weet natuurlijk wèl zoo'n beetje hoe de stemming onder de
commissarissen is. .... Ik bedoel, of Hardius kàns heeft met zijn project.
WILKO.

Daar weet ik niets van, en als ik het wist, zou ik 't u niet zeggen.
KRANECK.

Ik bedoel eigenlijk: wèlk van de twee projecten heeft uw sympathie?
WILKO.

Wat kan ú dat schelen?
KRANECK.

Nu, daarin sta ik niet alleen, hè-hè. Ik verzeker u, dat menigeen daarin op 't oogenblik
belangstelt!
WILKO
(haalt de schouders op.)

KRANECK
(sluw.)

Kijk 'ns: Mr. Hardius is waarachtig niet de eerste de beste, maar als u soms uw
schouders onder het àndere project hebt gezet, dan geef ik hèm geen groote kans!....
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Het eigenaardige is, dat hij blijkbaar hard aan 't werk is en dat ú niets schijnt te
doen..... Ik zeg s c h i j n t te doen, want men weet niet recht wat men aan u heeft. Uw
vroegere chef Fawkner heeft 'ns gezegd: Als De Hond niets doet, houd hem dan in
de gaten, hè-hè.
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WILKO.

Ik had liever, dat u me uw boodschap nu maar zei
KRANECK.

U hebt gelijk: strikt genomen zijn dat ook zaken, die me niet aangaan, wat?
WILKO.

Strikt genomen, neen.
KRANECK.

Ik interesseer me ook eigenlijk meer voor de commercieele zijde van de zaak. Daar
ben ik makelaar voor, wat? Hè-hè. Ik zie met belangstelling de uitgifte van de nieuwe
aandeelen tegemoet.
WILKO.

Worden er nieuwe aandeelen uitgegeven?
KRANECK.

Dus ze worden n i e t uitgegeven!
WILKO.

O, wilt u de vraag zoo stellen? Worden er géén nieuwe aan uitgegeven!
KRANECK.

Pardon, u draait de zaak om.
WILKO.

Hadt u liever, dat ik ú omdraaide?
KRANECK.

Ja, dat ik hier niet bij 'n boerenjongen ben, was bekend.
WILKO.

Zou u denken.
KRANECK.

Doorbakken. Bruin aan alle kanten.
WILKO.

Waar blijft uw accoordje?
KRANECK.

'n Oogenblik! Laat ik u nog eerst even zeggen, dat ik heel wat geld heb verdiend aan
uw aandeelen.
WILKO.

Aan m i j n aandeelen?
KRANECK.

Nu ja, naturellement; c'est par manière de dire. Aan de aandeelen van de ‘Electrische’
natuurlijk. Sjonge, wat ging ze bij uw benoeming lekker naar boven, wat? Maar ik
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had 't te voren in den kijker! Voor niets geen acht jaar aan de beurs gescharreld,
hè-hè. Toen ik hoorde, dat de groote Hardius u op 'n vergadering van commissarissen
had geïntroduceerd, heb ik wie-de-weerlich voor 'n slordige halve ton aandeelen van
‘Electrische’ op prolongatie gekocht. Ik denk: meneer De Hond bij Fawkner &
Company weg en hij met Hardius op die vergadering.... dat beteekent reorganisatie!
Hoe was-'t-ie? Hè? Hoe was 't sommetje? Goed uitgerekend of niet! Acht dagen later
heb ik de aandeelen met 'n bevalligen zwaai weer op de markt gegooid. 't Nieuwtje
er af, wat? Hè-hè. Kraneck stak schoon vijf duizend gulden in z'n zak. Gebeurt je
niet alle dag, wat?
WILKO.

En dat hebt u allemaal op uw eentje uitgerekend?
KRANECK.

Doodmoederziel alleen! Nou ja, ik heb altijd wel gedacht, dat vandaag of morgen
het oog op u zou vallen, wat? Kijk de fabrieken van Fawkner aan en je weet wie De
Hond is. Mòn Dien, iemand van uw soort breekt zich vanzelf baan; dat heb ik altijd
gezegd.
WILKO.

Ik wacht nog altijd op uw schema voor 'n accoordje.
KRANECK.

Kijk 'ns, Hardius en zijn kliek hebben....
WILKO.

Ik ken geen kliek van Hardius.
KRANECK.

Laten we dan zeggen: De Nationale Bank van Mr. Hardius.
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heeft de ‘Electrische’ altijd zelf in handen gehouden.... nou ja, Van Buuren, daar
weten we alles van, hè? maar dat zal haar nu 'n z i e r t j e tegenvallen met 'n Directeur
als u!
(Hij drukt de lorgnet vaster in de oogen.)

Parbleu, daar zal Hardius van opfrisschen! Als hij voortaan z'n neus ir, de boeken
wil steken, moet hij eerst even netjes bij u aankloppen! Wat?
WILKO.

U schijnt op de hoogte te wezen.
KRANECK.

Begint u 't te merken? Ik weet ook, dat de statuten gewijzigd worden en dat de
d i r e c t e u r het bestuur nu uitmaakt. B i j g e s t a a n door commissarissen) Bliksem,
dat zal Hardius bloed gekost hebben, hè-hè. M'n compliment! Maar denk er om: pas
voor hem op! Ik zèg u: pas op voor Hardius!
DOLLY
(komt uit de deur rechts en begeeft zich naar den uitgang.)

WILKO.

Niet met je bloote hoofd in de zon, Dolly! Wat ga je doen?
DOLLY.

Ik wil de bloemen wat water geven.
WILKO.

Wil ik het even 'n bediende laten doen?
DOLLY.

Neen, ik doen 't juist graag zelf. Dan zal ik wel even 'n hoed opzetten.
(Af door de deur op den achtergrond, langs de achterzijde van het linkervenster, glimlachend
nagezien door Wilko.)

KRANECK.

Om kort te gaan: U is voortaan de man! U is het, die alle faits et gestes van de
maatschappij gadeslaat en alle aangelegenheden van eenig belang het allereerst
verneemt.
(Uitvorschend)

U is het dus ook, die 'n rijzing of 'n daling in de aandeelen kan voorzien.
WILKO
(begrijpend.)
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Hm.
KRANECK.

U weet ook het allereerst met positieve zekerheid van welke particuliere landen,
waardoor de spoorlijn loopt - of n i e t loopt - de aandeelen zullen stijgen of kelderen.
WILKO.

Dat is 'n mooie wetenschap.
KRANECK.

Ja, maar aan die wetenschap hebt u niet veel, omdat u er aan de beurs geen gebruik
van kunt maken. U zou te veel in 't oog loopen. De beursman moet hier den directeur
en, omgekeerd, de directeur zou hier den beursman moeten helpen. Simple comme
bonjour, n'est ce pas?.... U weet: ik ben beëedigd makelaar. Stel, dat u ieder keer, als
er wat van bizonder gewicht te rapporteeren valt, mij 'n halven dag te voren even
stilletjes waarschuwt.... ja, ik supposeer maar, hè-hè.
WILKO.

Zoodat u op de beurs kunt koopen of verkoopen al naargelang u van mij eh.... we
begrijpen mekaar immers?
KRANECK.

Begrepen?
WILKO.

Ik begin te merken, dat ik met wat ik weet 'n gevaarlijk heer kan worden. Ik wist dat
natuurlijk wel,
(ironisch)

want u mag me niet voor dommer aanzien dan ik ben, maar ik heb 't nooit zoo aan
den lijve gevoeld.
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KRANECK.

Natuurlijk! Iemand, die iets wéét, is a l t i j d gevaarlijk. Die m o e t betaald worden.
Daar kan iemand, die alleen maar wèrkt, niet tegen op. Werken is 'n secundair begrip.
WILKO.

U wordt vermakelijk.
KRANECK.

Och, waarom! U weet heel goed, dat ik gelijk heb. Iemand,. die alleen maar werkt,
is niets waard.
WILKO.

Ik heb altijd gehoord, dat die z'n loon waard was.
KRANECK.

Z'n loon.... nou ja, lóón is ja nikst Als je werkt, moet je 't doen om wat te weten te
komen. Als je wat wéét, ben je pas wat waard.
WILKO.

Geld.
KRANECK.

Ja, geld. Natuurlijk, geld. De wereld draait om geld; dat is u natuurlijk met me eens.
(Hij haalt een gesloten enveloppe uit zin binnenzak. Voorzichtig:)

Ik eh, ik schat het winstcijfer, dat wij bij elk zoo'n akefietje samen kunnen verdienen,
op gemiddeld het bedrag, dat ik u hierbij.... dat ik hier bij mij heb.
(Hij schuift de enveloppe naar links.)

DOLLY
(thans een tuinhoed dragend, komt, langs de achterzijde van het linker venster, door de deur
op den achtergrond op en verdwijnt door den uitgang.)

WILKO
(ziet Kraneck strak aan.)

KRANECK.

Hè-hè.
WILKO
(lacht zachtjes. Houdt de enveloppe tegen het licht. Weegt haar dan vroolijk op de hand.)

Daar zit heel wat in!
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KRANECK.

En in 'n handomdraai te verdienen! Zonder dat uw maat schappij er zie dat nadeel
bij heeft, want u hoeft mij nooit te vertellen, wat u weet. U geeft me alleen maar 'n
wènk. Linker oog dicht is: ‘koop’! Rechter oog dicht is: ‘verkoop’! Hè-hè!
WILKO.

Is u niet bang, dat ik 't verkeerde oog 'ns dichtkneep?
KRANECK.

Geen seconde. Dat doet 'n man als u niet.
WILKO.

Zoo-Zoo.
KRANECK.

Ja, ik zie heel goed waarover u nu zit te denken. Omkoop, wat?
WILKO.

Zoo iets.
KRANECK.

Daar zie ik nu letterlijk niets in, hè-hè. Tenminste niet, als u zich door m i j laat
omkoopen!
WILKO.

U begrijpt: het interesseert mij meer wat ik er in zie dan wat ú er in ziet.
KRANECK.

Kom, maak u toch geen zwarigheid. Te koop zijn alle menschen, wat?
WILKO.

Dacht u.
KRANECK.

Maar natuurlijk! Nou ja, ieder heeft z'n prijs. Wie het meest kost is eerlijk.
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WILKO
(legt de enveloppe neer.)

En hoe moet de kwitantie voor dit geld luiden?
KRANECK.

Uw woord is mijn kwitantie.
WILKO.

Sjonge, zou u dat wel doen tegenover iemand met wien u zóó'n zaakje op touw zet?
KRANECK.

Pardon, mijn voorstel is gebaseerd op wederzijdsch vertrouwen.
WILKO.

Is u, toen u hier naar toekwam om me met uw vertrouwen te vereeren, niet 'n
oogenblik bang geweest, dat u m'n deur zou worden uitgesmeten?
KRANECK.

Ah, mon cher, entre amis on sait bien ce que parler veut dire, hè-hè.
WILKO
(speelt met de enveloppe.)

Ik kon u nu wel met 'n beetje lawaai m'n deur uitranselen, want als ik m'n hand in
uw schouders plaats, dan legt u, geloof ik, het loodje.
KRANECK.

Hè-hè, ja, dat geloof ik ook, hè-hè. Maar u doet dat niet, want daar is u te verstandig
voor, wat?
WILKO.

Ja, dat is zoo m'n aard niet. Dit antwoord zal u trouwens ook wel voldoende zijn.
(Hij nipt met duim en vinger de enveloppe van de tafel.)

KRANECK
(springt overeind. Raapt de enveloppe op en steekt haar bij zich)

. Nu wil ik ú toch wat vertellen! U denkt nu 'n heele kerel te wezen, nou u de baas
van 't spul is geworden, maar in den handel is u, bij mij vergeleken, nog maar 'n
kwâjongen!
WILKO.

God zij dank; já!
KRANECK.

Als u van invloed spreekt....
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(hij buigt zich over de tafel heen naar Wilko en tikt zich tegen de borst.)

WILKO.

Ja, dat is zoo. 't Is mogelijk, dat er in 't heele land maar twee menschen wonen, die
Piet heeten, maar u is er vàst één van!
(Hij staat op.)

Maar nu wil het toeval, dat ik de àndere ben!
KRANECK.

Wij spreken mekaar nader!
WILKO.

Mijn vader zei altijd: 't wordt nooit zoo heet gegeten als 't opgeschept wordt.
KRANECK.

U moet 'ns aan de beurslui vragen wie Kraneck is!
WILKO.

God, man, daar heb ik de beurslui niet voor noodig. Dat zie ik zoo wel! Ga nu maar
weg. U hoort hier niet thuis.
DOLLY
(neuriënd op van links.)

KRANECK
(ziet haar).

U hebt gelijk. Ik hoor in zoo'n allerbeschááfdste omgeving niet thuis.
(Buigt diep voor Dolly. Af naar links.)

DOLLY.

God, wat 'n vent!
WILKO.

'n Vijand meer.
DOLLY.

En daarnet was ie zoo aardig. Heb je kwestie gehad?
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WILKO.

Moeite niet waard. Hij is geen portuur voor me.
DOLLY.

'k Zou maar voorzichtig wezen. De valschheid ligt op z'n gezicht als op 'n looien
rijksdaalder.
WILKO.

Och, ik stap er over heen, en als dat niet kan, dan trap ik er maar op.
DOLLY.

'k Weet niet; 'k moet 'n el of wat van 'm hebben.
WILKO.

Let 'ns op hoe 't gewoonlijk met zulke lui gaat: over 'n week dènk je er niet meer aan
en over 'n jaar ben je zelfs den náám van zoo'n man vergeten.
DOLLY.

Als ik jou vroeger zoo hoorde spreken, zoo, zoo onverschillig zal ik maar zeggen,
dan dacht ik dat dat knulligheid van je was. Ik vond jou heelemaal geen meneer.
WILKO.

Hoe had jij je 'n heer dan wel voorgesteld?
DOLLY.

Och, niet zoo stijf als jij en wat meer bewegelijk dan jij. 'n Beetje meer zoo - (Maakt
een dandy-mime.)
WILKO
(vroolijk.)

En nu vind je mij met al m'n stijfheid en zonder dat moois toch 'n meneer?
DOLLY.

Ja, ik vind jou toch wel 'n meneer. Jij spréékt ook veel mooier dan vroeger.
WILKO.

Och, dat is de buitenkant.
DOLLY.

'k Vind 't toch wel aardig!
WILKO.

O zeker, dat heeft ook wel waarde. En als ik je 'n raad mag geven, let daar dan bij
jou ook wat op.
DOLLY.

Zooals ik spreek, is er niet veel an, hè?
WILKO
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(neemt haar bij de beide armen.)

Laten we zeggen, dat we allebei nog wel 't beetje verandering van buitenkant kunnen
gebruiken. Wees jij nu maar 'n goeie makker voor me; dan zal ik probeeren, 'n goeie
gids voor jou te zijn.
DOLLY.

Ik heb heelemaal geen hóófd om te leeren. Maar ik leer toch alle dagen wat van
Dieuwke.
WILKO.

Dat is heel verstandig. Wat je van Dieuwke kunt opsteken moet je doen.
DOLLY.

Gister maakte ze 'n pracht van 'n buiging voor me. Zoo. Moet je zien.
(Ze maakt, niet al te onhandig, een révérence.)

WILKO.

Hoe kwam ze daar zoo bij?
DOLLY.

Zoo maar! Alleen omdat ik 'n roos in m'n haar had gestoken.
WILKO.

Ja-ha. Zoo iets is aan Dieuwke wel toevertrouwd!
DOLLY.

Ik zeg tegen haar: ‘Wil je wel gelooven: al ging ik er bij op m'n kop staan, dan zou
ik zoo'n buiging niet kennen maken’. Weet je wat ze zei?
WILKO.

Hm?
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DOLLY.

Probeer 't dan 'ns te doen door d'r bij op je beenen te blijven staan!
WILKO.

Ik ben blij, dat jullie zulke goeie maatjes bent.
DOLLY.

Heerejé, daar komt visite voor je! Ik smeer 'm.
WILKO.

Gauw nog even 'n zoen. Hier, achter de deur.
(Hij trekt haar haastig door de deur rechts, waar zij elkaar lachend zoenen. Dolly af. Wilko
gaat naar den uitgang.)

HARDIUS
(gekleed als in het eerste bedrijf, op van links.)

Frissche morgen.
WILKO.

Morgen, meneer Hardius.
HARDIUS
(hangt zijn hoed aan de porte-manteau.)

Mag ik binnenkomen?
WILKO.

U is welkom.
HARDIUS.

Op 't kantoor vertelden ze me, dat u thuis was. Ik denk kom, dan loop ik maar even
naar hem toe.
BEIDEN
(gaan zitten.)

HARDIUS.

U hebt mijn project en de bijbehoorende stukken zeker ontvangen?
WILKO.

Ja zeker, ik heb ze nagezien.
HARDIUS.

U hebt alles toch nog niet kunnen doorwerken?
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WILKO.

O ja! Van begin tot eind.
HARDIUS.

Dat is vlug! Zoo ontvangen en zoo aan 't werk. Daarvoor moet men De Hond
(lachend)

of Hardius heeten. U hebt dan zeker de concessie-aanvraag ook al geteekend?
WILKO.

Neen, die heb ik niet geteekend.... en ik ben 't ook niet van plan.
HARDIUS.

U zegt?
WILKO.

Dat ik er mijn handteekening niet onder zet.
HARDIUS
(nijdig).

Zoo. En waarom niet, als ik vragen mag?
WILKO.

Omdat ik nog niet zoo heel veel voel voor die concessie.
HARDIUS.

Zoo, zoo. Dus de door mij aangestelde Directeur....
WILKO

U bedoelt natuurlijk de door de algemeene vergadering aan gestelde Directeur.
HARDIUS.

Jaaa-ja. Die ‘voelt’ nu meer voor de plannen van de andere partij.
WILKO.

Ik ken geen partij. Ik ken alleen m'n plicht.
HARDIUS.

Ah zoo! Dus uw plicht brengt u er toe, de voorkeur te geven aan 'n project,
(vroolijk)

dat nog altijd niet geheel klaar is.
WILKO.

Jaaa, het is wèl kláár!
HARDIUS.

Dan is u niet op de hoogte.
WILKO.

'n Oogenblik!
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(Af door de deur op den achtergrond, langs de achterzijde van het rechter venster.)

HARDIUS
(geërgerd, steekt een sigaar op.)
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WILKO
(komt dadelijk daarop terug met een groote rol teekenpapier en twee gevulde portefeuilles,
verschillend van kleur en vorm. Legt een er van voor Hardius neer.)

Dit is uw concessie-aanvraag, die ik niet geteekend heb.
(Hij werpt de andere portefeuille op de tafel.)

En hier is de mijne, die ik wèl geteekend heb.
(De rol papier legt hij op de tafel.)

HARDIUS.

En mag ik ook weten wat dat voor 'n vraag is?
WILKO.

Is er niet driemaal aan de regeering gevraagd om de rechte lijn naar de kust?
HARDIUS.

Driemaal, ja. En driemaal tevergeefs.
WILKO.

Juist. En dit is de vierde maal.
(Gaat zitten.)

HARDIUS
(springt op.)

Wàt zegt u?
WILKO.

U hebt me natuurlijk wel verstaan, maar ik wil 't nog wel 'ns wéér zeggen. Ik wil 't
nu nog eens op mijn manier probeeren. We zijn wel geen strategen, maar ik verbeeld
roe toch, dat er ook van 'n militair standpunt wel wat voor die lijn te zeggen valt. In
elk geval heb ik die meening 'ns getoetst aan die van 'n paar vaklui, met wie ik er
ernstig over gesproken heb - u hoeft er niet om te lachen, want het waren geen
kwâjongens -, en ik ben geëindigd met, zooals ik zeg, voor de vierde maal om de
oude concessie te vragen.
HARDIUS.

U hèbt 't al gedaan?!
WILKO.

De stukken zijn de vorige week ingediend. Ik heb ze persoonlijk van den generalen
staf terugontvangen.... u ziet: ik biecht alles eerlijk op. Dit is de kaart, die ik opnieuw
heb moeten laten teekenen, omdat mijn tracée 'n k l e i n beetje van het oorspronkelijk
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plan afwijkt. Groote zaken zitten soms op 'n kleinigheid vast, hè? In elk geval heb
ik na drie uren lang praten gedaan gekregen, dat de zaak opnieuw onder de oogen
zal worden gezien.
HARDIUS
(gaat zitten).

Zoo-zoo-zoo. Zal ze nog 'ns weer ‘onder de oogen worden gezien’. Dat ken ik nu
wel al; ja. We gaan dus aan die hopelooze zaak nog 'ns wéér tijd en geld vermorsen.
En dat alles buiten het bestuur om.
WILKO.

Pardon, ik ben bestuur. Vroeger was ú het.
HARDIUS.

Laat ik dan zeggen: zonder rekening te houden met de kapitaalbelangen, die er in
vertegenwoordigd zijn.
WILKO.

Ik dacht, dat die belangen nu aan mij waren toevertrouwd.
HARDIUS.

U spéélt met die belangen!
WILKO.

Ik acht u, zoo groot als u is, nog altijd niet in staat om dat te beoordeelen.
HARDIUS.

En de àndere commissarissen! Denkt u, dat die met uw lichtzinnige manier van doen
zullen sympathiseeren?
WILKO.

Neen, ik begreep het voorloopig zonder die sympathie te moeten stellen. Ik ben
daarom m'n gang maar gegaan.
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HARDIUS.

Met of zonder kans op succes.
WILKO.

Neen, mèt kans! Wie zonder kàns van slagen iets begint is idioot.
HARDIUS.

Of 'n idealist, zooals u.
WILKO.

Dat mag dan zoo zijn.
HARDIUS.

Als ik u dus goed begrijp, dan zou dit plan....
WILKO.

Dat plan valt in duigen; ja. U zegt 't.
HARDIUS.

Heel aardig.
WILKO.

U wou hebben: er zou anders bestuurd worden - welnu, er wòrdt anders bestuurd!
HARDIUS.

Ik heb u aangezien voor de motor van onze maatschappij. Ik zie nu in, dat u de rem
is.
WILKO

(als geheimzinnig.) Ik ben bezig, ú te remmen! U loopt uit het spoor!
HARDIUS.

U durft veel te zeggen.
WILKO.

Dat durf ik.
HARDIUS

(ziet Wilko een oogenblik vast in de oogen.) U weigert die stukken te teekenen?
WILKO.

Botweg.
HARDIUS.

Moet ik dien.... lompen uitval ook aan commissarissen overbrengen?
WILKO.

O ja! Vooral! Bòtweg! Dat woord is de point d'orgue van m'n weigering! Als u dat
woord overbrengt, kan men u niet misverstaan. U hebt wel 'ns gezegd: 'n zakenman
moet ‘néén’ kunnen zeggen Nou zeg ik: Néén!
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HARDIUS.

Het spijt me voor u! Ik zou u in uw eigen belang wel tot andere gedachten willen
brengen, maar ik zie wel: U is de bierkaai. Daar vecht ik niet tegen.
WILKO.

Sjonge, dat is 'n heel zondenregister, dat u daar voor me neerlegt: Ik ben 'n idealist,
ik ben lichtzinnig, lomp.... beschimmeld....
(Hij richt een doordringenden blik op Hardius)

Neen, b e s c h i m m e l d n i e t , hè?.... Ik was eerst 'n motor, toen 'n rem, en nu ben
ik de bierkaai. Wil i k het u 'ns zeggen? Ik ben Wilko De Hond! Onthoud dat!
HARDIUS.

U merkt zeker wel, dat uw opposante houding mij geen seconde van streek brengt?
WILKO.

Ja zeker! Ik constateer dat met genoegen. Het is, me 'n bewijs, dat u goed naar me
hebt geluisterd.
HARDIUS.

Het kan u tevens 'n bewijs zijn, dat ik
(scherp)

door m'n ò p v o e d i n g geleerd heb, onder alle omstandigheden 'n correct, zakelijk
standpunt te blijven innemen. Het is dan ook daarom, dat ik u nog zou willen vragen:
Wéét u wat u op 't spel zet?
WILKO.

Ik weet het.
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HARDIUS.

En dat u kans loopt, nog vandaag geschorst te worden?
WILKO.

Neen, dat weet ik niet. Op schùrkenstreken heb ik
(scherp)

bij 'n man van ò p v o e d i n g niet gerekend. Daar kan ik me alléén maar bij
néérleggen. Als u daarmee accoord gaat, dan ik ook.
HARDIUS.

Dat heb ik niet gezegd.
WILKO.

O, dan heb ik u zeker verkeerd verstaan.
HARDIUS.

Ik spreek maar van 'n kàns.
WILKO.

Tegenover 'n mr. Hardius ben ik daar niet bang voor.
HARDIUS.

Ik vrees alleen maar, dat, als u zoo doorgaat, uw toekomst heel spoedig zoek is.
WILKO
(slaat beide vuisten tegen elkaar.)

Nou, die heb ik dan nog wel h i e r in zitten!
HARDIUS.

Ja, dat klinkt heel mooi, maar hoe zou die toekomst er uit zien?
WILKO.

Weet ik niet. Met détails houd ik me niet op.
HARDIUS.

U is 'n.... stijfkop.
WILKO.

Misschien. Maar ik ben vàst de Directeur!
HARDIUS.

Ik zou met uw ‘directie’ tevreden zijn, als er maar de allergeringste kans bestond,
dat u de rechte lijn er doorkreeg. Ik heb dat waaràchtig wel bewezen door me drie
maanden lang gehéél aan dat plan te geven. Als u 't gedaan kreeg, zou u de bevolking
van 't geheele gewest aan u verplichten.
WILKO.
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Juist. Dat wil ik dan ook probeeren. Het gaat hier om het levensbelang van 'n heel
gewest! U hebt het onlangs zèlf zoo goed gezegd: De directe verbinding zal de
kustplaats maken tot de éérste haven van het land!
(Den blik als naar de verte gericht.)

Het lijkt me interessant om over 'n jaar of wat eens naar die haven te gaan kijken,
als er 'n paar Oceaan-stoomers in liggen.
HARDIUS.

Ja, dat ken ik. Dien droom heb ik ook gehad. En waarachtig: als u 't volbrengen zou....
ik zou geen oogenblik jaloersch zijn, maar het u van harte gunnen. Ik wil u méér
zeggen: Geen uur na 't verleenen van de concessie zou u hier in uw eigen huis 'n
deputatie uit den handel hebben.... met mij aan 't hoofd; dat verzeker ik u!.... die u
den dank van de bevolking kwam brengen. Maar.... u.... krijgt.... het.... niet.... gedaan!
U is 'n knap leider, maar u wilt méér zijn. U wilt iets tot stand brengen wat men zelfs
door veel i n v l o e d niet heeft gedaan gekregen!
WILKO.

Ik w i l . Precies. Dàt is 't 'm.
HARDIUS.

U schijnt niet in te zien, dat uw invloed niet háált bij dien van anderen....
(eenvoudig en zonder ophef)

bij dien van mij bijvoorbeeld.
WILKO.

Of hier in de éérste plaats 'n groote invloed als de uwe noodig is, weet ik niet.
(Met nadruk)

Maar uw invloed staat me op het óógenblik in den weg; dat weet ik wèl.
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HARDIUS.

Ik treed u in den weg om de goede zaak te dienen.
WILKO.

Om diezelfde reden schuif ik u op zij!
HARDIUS.

Dat schuiven zal u niet méévallen!
(Zacht)

Zoo nóódig, tràp ik.
WILKO
(ziet hem een oogenblik vast in de oogen.)

Zoo.... Welnu: Trap! Ik zal u afwachten!
HARDIUS
(neemt zijn hoed.)

Dan heb ik hier niets meer te zeggen.
(Kleine pauze.)

En toch - en tòch vind ik het - jammer van u!
WILKO.

Mm.
HARDIUS.

Op m'n woord: ik vind het jammer. Ondanks alles! Dat meen ik zoo waaràchtig als
ik hier sta.
WILKO.

Weet u wat ú nu op dit oogenblik jammer vindt? Dat zal i k u 'ns zeggen! U vindt 't
niet jammer, als er 'n mènsch te gronde gaat. Neen, dat vindt u niet jammer!
(Hij toont Hardius zijn beide vuisten.)

Dit vindt u jammer! Als dit verloren zou gaan! 'n Paar vuisten, die den voorhamer
gezwaaid hebben; en 'n hoofd, waarin even vlug en even schèrp gedacht wordt als
in uw om zijn knapheid geroemd bankiershoofd. En 'n wil, zóó vast dat u begint te
begrijpen, den omvang er van nog op geen stukken na te kennen. 'n Kapitaal van
arbeidskracht - dàt is het woord! Als er 'n k a p i t a a l verloren zou gaan! Dàt vindt
u jammer! U zou zoo'n kracht, zoo'n mènsch onder cijfers kunnen brengen. Nietwaar?
N i e t w a a r ? Zoo'n mènsch, zoo'n kòp mag zich te pletter loopen. Nietwaar? Gij
zij t, uws broeders hoeder niet. Maar van de w i n s t is 't jammer!
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HARDIUS
(zacht.)

U miskent mij.
WILKO.

Dat kan. Dat hoop ik voor u. Maar uw r e k e n i n g is dezen keer fout. Dàt wou ik u
maar even zeggen.
DIEUWKE
(verschijnt bij den ingang en blijft daar in het volle zonlicht staan, ongezien door de anderen.)

HARDIUS
(treedt op Wilko toe.)

Ik ben niet gewoon, die taal tegen mij te hooren....
WILKO.

Daarom werd 't tijd.
HARDIUS

maar ik heb in dit oogenblik iets van u geleerd; dat mag u wel weten. Er is 'n kèrn
van waarheid in wat u zei.
WILKO.

Het is gehéél waar.
HARDIUS.

Neen, niet geheel! Ik stel er prijs op, dat 'n man als u dat van mij op m'n woord wil
aannemen. Ik houd van 'n eerlijk man. Als ik zoo iemand z'n toekomst zie vergooien,
dan doet mij dat veel en oprecht leed. Maar ik heb geestkracht genoeg om zoo'n
gevoeligheid te onderdrukken in 't belang van de zaak, die ik dien. En dit is hier het
geval. Wees dus gewaarschuwd.
WILKO.

All right.
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HARDIUS
(verbijt even zijn woede. Dan, kalm:)

Ik zal u fair play geven: schorsen zal ik u niet.
WILKO.

Ik heb van u niet anders verwacht.
HARDIUS.

De algemeene vergadering moet maar tusschen ons beider inzichten kiezen.
WILKO.

Dat is billijk.
HARDIUS.

Dan zal het gaan om mijn ervaring of om uw stijven kop.
WILKO.

Zeg maar weer gerust: om uw invloed.
HARDIUS.

Zooals u wilt. Alleen: sparen zal ik u niet!
WILKO.

Asjeblieft niet! Dat heb ik juist noodig! Gespannen toont deboog haar kracht; dat
weet u toch?
HARDIUS.

Scheiden we als vrienden?
WILKO.

Als vrienden - neen. Dat woord misbruik ik niet graag. Maar ik wil u toch wel 'n
hand geven.
(Drukt Hardius de hand.)

HARDIUS.

Ik heb u gewaarschuwd.
WILKO.

Ik heb u gewaarschuwd.
HARDIUS
(zet zijn hoed op; gaat naar den uitgang. Ziet Dieuwke, die voorwaarts treedt, als kwam zij
nu pas binnen. Groet haar, even ter zijde wijkend.)

Pardon.
WILKO EN DIEUWKE
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(blijven elkaar op eenigen afstand aanzien.)

WILKO
(zonder naar haar toe te gaan.)

Heb je iets gehoord?
DIEUWKE.

Weinig. Maar dat was veel.
WILKO.

Weet je, dat 't om een van ons beiden gaat?
DIEUWKE
(knikt.)

WILKO
(zacht; dreigend.)

Voor wien is er reden om zich in acht te nemen - voor hèm of voor mij?
DIEUWKE.

Voor allebei,
(naar buiten ziende; fluisterend:)

maar voor hèm het meest!
WILKO
(met een bitter lachje).

Zoo. Dus dat geloof jij ook.
DIEUWKE.

Ik heb je nog nooit om iets gebeden. Nu smeek ik je om iets.
WILKO.

't Is toegestaan.
DIEUWKE.

Laat mij je helpen!
WILKO.

Hoe wou jij hier helpen?
DIEUWKE.

Geef jij mij daar zelf het antwoord op. Ik weet niet wat er te doen valt.
WILKO.

Wat hier te doen valt is geen vrouwenwerk.
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DIEUWKE.

Geen vrouwenwerk, och arme. Alsof soms 'n vrouw niet tien maal meer kon dan 'n
man.
(Zacht)

Ik meen natuurlijk 'n vrouw, die....
(zij houdt zich in.)

WILKO.

Die wàt.
DIEUWKE
(voorzichtig haar woorden kiezend.)

Die wil zooals ik nu wil.
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WILKO.

Laat ik je dan zeggen, dat je alléén door dat te willen al genoeg voor me doet.
DIEUWKE.

Neen, dat is niet genoeg. Ik wil méér. Ik wil véél meer.
WILKO.

Wat kan 'n vrouw méér voor 'n man doen dan zóó in hem te gelooven als jij in mij
doet?
DIEUWKE.

Dat zal ik je laten zien zoodra je me de eer bewijst me iets op te dragen van je....
mannenwerk. Of durf je dat er niet goed op wagen?
WILKO.

Je hoofd is goed en je wil is ook goed. Maar je handjes zijn te klein voor moeilijk
werk.
DIEUWKE.

Als m'n hoofd niet te kort schiet....
WILKO
(met een blik op de portefeuille.)

Neen, 't is eenvoudig genoeg. Maar er is Ausdauer voor noodig.
DIEUWKE....

Voor m'n Ausdauer sta ik in. Máár....
WILKO.

O, is er 'n maar bij?
DIEUWKE
(knikt toestemmend).

Wil ik je 'ns geheim vertellen?
WILKO.

Is 't 'n diep geheim?
DIEUWKE.

'n Héél diep geheim. Het is iets wat jij nog nooit geweten hebt.
WILKO.

Och.
DIEUWKE.

Zul je 't nooit aan 'n anderen man vertellen?
WILKO.
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Nooit, nooit.
DIEUWKE
(geheimzinnig.)

Weet je wat 'n vrouw nog méér kan dan in 'n man gelooven?
(Nog geheimzinniger)

Ze kan haar loon daarvoor verlangen
WILKO
(trekt vroolijk zin portemonnaie.)

Bij vooruitbetaling?
DIEUWKE.

Ja, bij vooruitbetaling! Pas op, nu komt het geheim. Als de man, in wien ze gelooft,
haar t o e s t a a t , om voor hem te werken;
(zich meer en meer opwindend)

als hij beslag legt op haar tijd, op haar persoon, op haar hoofd, op haar handen; als
hij alles van haar verlangt wat ze met lijf en ziel voor hem doen kan, - dan is dàt het
loon wat ze verlangt.
WILKO
(ziet haar droomerig aan. Brengt zich met een energieke beweging tot de werkelijkheid terug.)

Je wilt?
DIEUWKE.

Of ik w i l ?
WILKO.

Goed! - Je ziet die portefeuille daar?
DIEUWKE.

Ja.
WILKO.

Daar zitten allerlei papieren in, die betrekking hebben op 'n concessie, die - ik m o e t - hebben: het gaat om 'n spoorlijn, waarbij het heele gewest belang heeft! 'n
Heele bevolking hunkert naar die lijn.
(Naar den uitgang wijzend.)

Hij daar heeft er al vóór mij moeite voor gedaan en al z'n invloed heeft hem niets
geholpen. Hij heeft het driemaal geprobeerd, maar hij heeft het niet gekund.
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DIEUWKE.

Dat was dan 'n mooie poging van hem, Wilko!
WILKO.

Dat was het. Ik ben overtuigd, dat hem daarbij in de allereerste plaats de gedachte
bezield heeft om iets goeds en moois te doen, want hij is iemand met waaràchtig
breede opvattingen.
DIEUWKE.

Dan begrijp ik niet wat jullie tweeën gescheiden houdt.
WILKO.

Toen 't hem mislukt is, is hij gaan knoeien. Hij laat de bevolking, waarvoor hij
gestreden heeft, aan haar lot over en staart zich nu blind op de aansluiting van 'n stuk
of wat particuliere landen. Men heeft zich toen blijkbaar tegen hem verzet en....
(sarcastisch lachend)

daar kan de groote Hardius niet tegen!
DIEUWKE.

Er zijn er meer, die daar niet tegen kunnen.
WILKO.

Precies. En dàt ‘houdt ons tweeën nu gescheiden!‘
DIEUWKE.

Weet je wat ik zoo jammer vind? Dat twee zùlke mannen niet samen kunnen gaan.
WILKO.

De tijd zal eenmaal komen, hoop ik, dat dat kàn.
DIEUWKE.

Wanneer zal dat zijn?
WILKO
(de tanden op elkaar).

Als we v o l l e d i g weten wat we aan elkaar hebben! Eerst moeten we allebei weten
wat we allebei kunnen!
DIEUWKE.

Wil jij die ééne lijn....
WILKO.

De rèchte lijn.
DIEUWKE.

Alléén omdat.... hij het niet heeft gekund?
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WILKO.

Hij heeft het d r i e m a a l niet gekund.
DIEUWKE.

Wil jij het dáárom alleen?
WILKO.

Nééé! Mijn streven is geen haar minder dan het zijn! Ik weet, dat m'n doel goed is!
Als ik d i e aansporing niet had, zou ik niet zóó m'n kop er tegen in zetten! Maar
behalve dat vind ik het noodig, den ‘grooten Hardius’ eens aan zich zèlf te herinneren!
(De tanden op elkaar.)

En behalve d à t heb ik die zaak nu eenmaal aangepakt!
DIEUWKE
(neemt hem bij beide armen.)

Hoever ben je al?
WILKO.

De toestemming hangt maar van het Departement van Oorlog af. Als ik dàt op m'n
hand heb, speel ik het met de rest wel klaar.
(Fijntjes glimlachend)

Ik heb al 'n adhaesie-betuiging van den generalen staf in m'n zak.
DIEUWKE.

Wil dat veel zeggen?
WILKO.

Ik ben er nu b i j n a , geloof ik. Maar ik heb weinig tijd en 'n zware taak. Ik dacht
binnenkort bij den legercommandant op particuliere audientie te gaan. ‘Binnenkort’
is nu: mòrgen! Daarvoor heb ik d i e stukken noodig. Maar ik zal ze er waarschijnlijk
moeten achterlaten. Ik wil er daarom coûte que coûte 'n copie van bij de hand houden.
DIEUWKE.

Ik begrijp het al.
WILKO.

Morgenmiddag sta ik in het kabinet van den legercommandant - mèt 'n afschrift van
de stukken! Vóór dien tijd moet ik nog 'ns over alles nadenken. En jij?
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DIEUWKE.

En ik schrijf de stukken af.
WILKO.

Er is - zeventien of achttien uren onafgebroken arbeid aan.
DIEUWKE.

Hoe laat is het nu?
WILKO.

Bij tweeën.
DIEUWKE.

Kan ik er nu aan beginnen?
WILKO.

Nog niet. Vóór zessen ontvang ik van den chef van den staf nog 'n paar gegevens.
Die moeten er nog in. Laten we dus zeggen: om zes uur.
DIEUWKE.

Om zes uur begin ik. Achttien uur later is het - twaalf uur morgenmiddag.
Morgenmiddag om twaalf uur ligt het afschrift op je schrijftafel.
DOLLY

(op van rechts, den hoed nog op het hoofd.) 't Is goed, dat ik niet jaloersch ben, want
anders?
WILKO.

Anders?
DOLLY
(vroolijk.)

Anders nòg niks.
(Tot Dieuwke.)

Wat kom jij nog zoo laat doen?
DIEUWKE.

Ik kwàm om je te vragen, vanavond mee naar 't concert te gaan, maar ik trek het
verzoek al weer in voor ik 't gedaan heb.
DOLLY.

Waarom?
DIEUWKE.

Ik heb werk gekregen.
WILKO.

Groot Nederland. Jaargang 8

Die knappe jonge dame neemt me heel wat werk uit de handen.
DOLLY.

Zoo, juffrouw geleerdheid, doe je dat. En blijf je nú 'n oogenblikje?
DIEUWKE.

't Is al zoo laat. Jij moet slapen.
DOLLY.

't Is nog géén twee uur. Ik ga 's middags nooit voor twee uur slapen.
DIEUWKE..

Vijf minuten dan.
DOLLY.

Goed. Vijf minuten. Even m'n hoed opbergen,
(Af in de kamer rechts.)

WILKO
(drukt Dieuwke de hand.)

Ik dank je.
DIEUWKE.

Waarvoor! Voor die uur of wat werk?
WILKO.

Neen. Voor wat je aan háár doet.
DIEUWKE.

Dat neem ik je kwalijk.
WILKO.

Zoo.
DIEUWKE.

Ja.
WILKO.

Zoo.
DIEUWKE.

Ja zeker. Dat moest jij natúúrlijk vinden.
WILKO.

Dus daar mag i k geen stom woord van zeggen.
DIEUWKE.

't Moest niet in je opkomen!
WILKO.

Dan niet.
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DIEUWKE
(gaat resoluut vóór hem staan.)

Waarom reken je mij minder dan jezèlf
WILKO.

Ik ben je er zoo bliksems
(Dieuwke wil haar hand op zijn
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mond leggen)

dankbaar voor. Ik dacht altijd, dat ik zulke kinderen als jou nog wel de baas was,
maar ik zie nu pas wat 'n hoop ik nog van jou heb te leeren.
DIEUWKE
(hem aan de ooren trekkend.)

Ben ik 'n klein kind? Hè? Ben ik 'n klein kind?
WILKO.

Neen! Au! Je bent 'n groote meid! - Goddorie, ik moet weg. - Dolly!
(Af naar rechts.)

DIEUWKE.
(Ziet hem na. Haar borst gaat hijgend op en neer. Heel even slaat zij de handen voor de ooren,
maar zij weet zich onmiddellijk daarop te beheerschen.)

WILKO EN DOLLY.
(Op van rechts, de laatste thans zonder hoed.)

WILKO.
(Neemt de portefeuille en de rol papier van de tafel. Brengt die weg door de deur op den
achtergrond, langs de achterzode van het rechter venster.)

DOLLY.

Ziezoo, nu gaan we nog even babbelen.
DIEUWKE.

Maar dan ook werkelijk héél even. Ik m o e t van middag slapen.
BEIDEN
(gaan zitten.)

DOLLY.

Ja, dat is goed. Kom je me dan vanavond weer voorlezen?
DIEUWKE.

Vanavond? Neen, dan kan ik niet, heb ik toch gezegd. Je man heeft me aan 't werk
gezet.
DOLLY.
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Nou, laat hèm maar wachten; hij heeft den tijd.
DIEUWKE
(lachend.)

Neen, dat kan niet. Er is haast bij dat werk. DOLLY. Gekheid. Hij heeft nooit haast.
Dàt is toch zoo komiek in hem! Als hij haast heeft wordt hij precies twee maal zoo
langzaam.
DIEUWKE.

Dat lijkt maar zoo.
DOLLY.

Je z i e t 't niet aan 'm; dat is 't gekke! Als hij ergens warm op loopt - nou ja, wàrm
voor zijn doen dan! - weet je wat hij dan zègt?
(Ze staat op en imiteert tot in kleinigheden Wilko's houding en soms aarzelende wijze van
spreken. Vóór ze spreekt, blaast ze den rook uit van 'n denkbeeldige sigaar.)

‘Ja, daar.... daar voel ik wel iets voor!’
(Ze lacht en gaat weer zitten.)

DIEUWKE.

Tegen j o u zal hij toch ook wel 'ns wat anders zeggen.
DOLLY.

Tegen mij wel; ja. Ja, 't is 'n goeie vent. Maar hij laat zich door andere menschen
niet gauw onder z'n vestje kijken!
DIEUWKE
('n weinig ‘absent’.)

Neen....
DOLLY.

Gaan we dan mòrgenavond weer lezen?
DIEUWKE.

Morgenavond; ja, dat is goed.
DOLLY.

Wat hèb je toch èchte schrijvers, hè? Nou ben ik zóó vaak die boekenkast van Wilko
voorbij geloopen, maar ik zal 'n kind krijgen, als ik....
DIEUWKE
(houdt haar de hand tegen den mand.)

Groot Nederland. Jaargang 8

539

DOLLY.

'n Puist krijgen, als ik wist, dat er zùlke boeken bij waren! Och, daar hóór je zoo als
gewoon jongmeisje niet van, hè? A l s je nog 'ns wat leest, dan is 't 'n mooie roman
of zoo,.... da's óók wel mooi!
DIEUWKE.

Die kàn heel mooi zijn; ja.
DOLLY.

Maar eerlijk is eerlijk: 't scheelt ook 'n hoop hoe je die dingen voorleest. Jij kunt dat
zoo ècht doen! Warachtig, ik kan dat niet zoo uitdrukken natuurlijk, maar toen je
gisteravond weer zoo aan den gang was, toen dacht ik bij m'n eigen: ‘God-God, wat
is de wereld toch 'n stuk mooier dan 'n mensch zelf weet!’ Op zoo'n oogenblik zou
je nooit meer 'n mensch willen beduvelen, je man niet en niemand niet.
DIEUWKE.

Je hebt toch je man nooit be....
DOLLY.

Nou, beduvelen is 'n dik woord. Maar weet je: Ik heb 'ns 'n tooneelstuk gezien, waarin
'n ouweheer voorkomt, die iederkeer zegt: ‘Wij-zijn-geen-heiligen!’ Die vent had
waarachtig wel gelijk: Wij-zijngeen-heiligen!
DIEUWKE.

Kijk me 'ns even aan.... neen, rècht aankijken!
DOLLY
(lacht.)

DIEUWKE.

Ik zou haast wat gaan denken. Maar jij lacht veel te helder.
DOLLY.

Voor 'n heilige?
DIEUWKE.

Neen, voor wat anders. Zei je dat zooeven in 't algemeen of dacht je aan 'n bizonder
geval?
DOLLY.

Hoe bedoel je?
DIEUWKE.

Waaraan dàcht je zooeven, toen je dat zei?
DOLLY
(lachend.)
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Aan niks.
DIEUWKE
(gereserveerd).

O.
DOLLY.

Ben je nou gepiqueerd?
DIEUWKE.

Welneen. Als je 't liever niet zegt, zwijgen we er over.
DOLLY
(aarzelend)

Nou, ik durf het jou ook wel zeggen. Dan heb ik dien last meteen van me af.
(Ze ziet even om naar de deur op den achtergrond en spreekt dan zacht.)

Ik ging met de boot eerste klas; dat weet je.
DIEUWKE.

Mm?
DOLLY.

Nou, daar aan boord waren de lui verschrikkelijk stijf. Ik zal niet zeggen, dat ze
onbeleefd waren, maar vrindelijk.... neen, dat waren ze toch ook niet. Ze lachten
alleen als ze in clubjes bij mekaar waren, nou en ik was in geen enkel clubje!
(Dieuwke legt haar hand op die van Dolly.)

Daarom zocht ik nog al 'ns 'n enkelen keer de lui van de tweede klas op. Daar zaten
ze allemaal veel gezelliger bij mekaar, en daar trokken ze ook niet van die
akelig-strakke gezichten, als je zoo 'ns 'n aardigheid zei.
DIEUWKE.

Was het Wilko's wensch, dat je eerste klas reisde?
DOLLY.

Neen, dat niet bepaald. Toen hij geld stuurde voor de reis
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en voor m'n uitrusting, toen schreef hij: ik moest maar net reizen zooals ik zelf het
liefste wou.
DIEUWKE.

En toen koos jij eerste klas.
DOLLY.

Och, koos, koos! Het geld wàs er voor en ik dacht: laat ik 't er óók 'ns van nemen,
hè?
DIEUWKE.

Je.... ging dus soms naar de tweede klas.
DOLLY
(van nu af langzamerhand meer aarzelend sprekend. Ze tracht luchtig over haar verlegenheed
heen te praten.)

Ja! Daar vond ik 't veel prettiger! En, eh, wat wou ik ook nog maar weer vertellen?
DIEUWKE.

‘Wij-zijn-geen-heiligen!’
DOLLY.

O ja! Nou! Nou was daar op de tweede klas ook iemand, die erg aardig voor me was.
Iederkeer als ik kwam.
DIEUWKE.

Was dat 'n dame?
DOLLY.

Neen.... 'n eh.... 'n dame was 't niet.
DIEUWKE.

Zoo.
DOLLY.

Maar hij was toch heel fatsoenlijk.
DIEUWKE.

En eh....
DOLLY.

Nou ja, als iemand vrindelijk voor je is, wordt je al gauw kameraden. Wat wonder,
hè?
(Kleine pauze).

Als 't 's avonds warm op den Oceaan was en we zaten zoo bij mekander in den
maneschijn op 't dek, dan bepraatten we van alles. Hij haalde ook wel'ns'n glas
limonade of zoo iets voor me, als ik dorst had, of hij bedelde bij den hofmeester om
'n extra-gebakje voor me....
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(met radde tong ‘er over heen loopend’:)

en dan heeft ie me ook wel 'ns 'n zoen gegeven.
('n Zenuwlachje.)

Vind jij dat erg?
DIEUWKE.

Is dat.... alles?
DOLLY.

Dat hangt er van af wat je alles noemt!
WILKO
(op van den achtergrond.)

Meisjes, ik groet jullie. Ik ga even naar m'n kantoor.
(Neemt zijn helmhoed van den porte-manteau.)

Dieuwke, ga je mee zoover?
DIEUWKE.

Welken kant ga je?
WILKO.

Ik ga zóó.
DIEUWKE
(een anderen kant wijzend.)

En ik ga zóó.
WILKO
(neemt Dolly bij de kin).

Zul jij dadelijk gaan slapen?
DOLLY.

Ja.
WILKO
(tot Dieuwke.)

Dag, prinses!
DIEUWKE
(knikt glimlachend.)

Dag, Wilko.
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WILKO.

Blijf jij nog?
DIEUWKE.

Ja, ik blijf nog even.
WILKO.

Om zes uur hier present?
DIEUWKE.

Ik ben om zes uur hier.
WILKO
(tot Dolly.)

Ze gaat voor me aan 't werk.
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DOLLY.

Ja, dat heeft ze me verteld.
WILKO
(geeft haar een zoen.)

Ik zal jou straks alles vertellen, hoor! Zul jè de gordijnen laten zakken, als Dieuwke
weg is?
DOLLY.

Ja.
WILKO
(groet Dieuwke met de hand.)

DIEUWKE
(knikt hem toe.)

WILKO
(af).

DOLLY.

Kom je om zes uur al weer terug?
DIEUWKE.

Ja, om zes uur kom ik m'n schrijfwerk halen.
DOLLY
(angstig om het gesprek van daareven weer op te vatten).

Dá's goed; ja. Dus dan zie ik je straks nog.
DIEUWKE
(met nadruk).

- Heb je nu heelemaal uitgesproken?
DOLLY.

Mm?
DIEUWKE.

Héélemaal?
DOLLY.
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Ik heb je toch gezegd: Wij zijn geen heiligen!
DIEUWKE
(ziet haar eenige oogenblikken strak aan. Trommelt dan met de vingers op de tafel).

DOLLY
(zeer zenuwachtig.)

Maar wat gebeurd is, is gebeurd, hè?
DIEUWKE.

Weet Wilko er iets van?
DOLLY
(schudt ontkennend het hoofd.)

DIEUWKE.

En meen je, dat hij dat aan je heeft verdiend?
DOLLY
(als voren.)

DIEUWKE
(zacht.)

Zeg het hem dan vandaag nog.
DOLLY.

Nooit van m'n leven.
DIEUWKE.

Het is de eenige uitweg voor je.
DOLLY.

Nooit van m'n leven.
DIEUWKE.

Dan val je me bitter tegen.
DOLLY.

'k Heb 't hart niet om het te doen.
DIEUWKE.

Je m o e t het doen.
DOLLY.

Ik durf niet.
DIEUWKE.
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Wil je hèm geen verdriet doen - of ben je bang voor je-zèlf?
DOLLY.

Ik weet het niet. Ik durf niet.
DIEUWKE
(slaat haar arm om Dolly's middel.)

Het zal hem heel veel verdriet doen, maar toch moet je 't hem vertellen.
DOLLY
(angstig.)

Hij zal zoo te keer gaan!
DIEUWKE.

Je bent bang voor je-zèlf
DOLLY.

Dat bèn ik ook. Dat weet ik wel.
DIEUWKE.

Als hij het van anderen verneemt, zal het nog veel verschrikkelijker zijn.
DOLLY.

Dat kan niet. D'r is niemand, die 't weet.
DIEUWKE.

Er zijn er nu, behalve ik, twéé menschen, die het weten.
DOLLY.

Twéé?
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DIEUWKE.

Jij en.... hij!
DOLLY.

O, hij houdt zijn mond.
DIEUWKE.

Ben je daar zeker van?
DOLLY.

Ja. Vast.
DIEUWKE.

Dan zou ik het in jou plaats nòg zeggen. Je kunt je eigen zelfverwijt dadelijk
verzachten door Wilko eerlijk alles op te bichten, en dan hoef je ook ook de angstige
gedachte niet te hebben, dat Wilko het van.... hèm verneemt.
DOLLY.

Christus, mensch, wat zou hij er aan hebben om 't te vertellen!
DIEUWKE.

Dat weet ik niet. Ik beweer alleen maar, dat het m o g e l i j k is. Ik weet niet, ik vind
je zwijgen, afgezien van alles, nog gevaarlijk ook!
DOLLY.

O Jezus, Dieuwke, maak me toch niet zoo bang!
DIEUWKE.

Toe, denk er nog 'ns héél ernstig over na. Jij hebt toch schùld, Dolly! Je kunt er op
aan, dat Wilko zijn leven lang niets voor jou zal verbergen. Ga nu slapen. Het is héél
goed, dat je 'ns 'n poosje alléén bent. Ik weet zeker, dat je straks, als je over alles
hebt nagedacht, me gelijk zult geven. Bijt nu vanavond door dien zuren appel heen.
Ja? Doe je 't? Neen, ik wil geen woord meer van je hooren. Jullie s a m e n moeten
dat uit den weg ruimen. En ik zal zwijgen, hoor. Dag, Dol!
(Ze springt haastig weg en wuift Dolly nog met de hand.)

DOLLY
(alleen. Blijft eerst eenige oogenblikken zitten. Herstelt zich door een paar stappen door het
vertrek te doen. Laat de gordijnen links zakken. Af op den achtergrond langs het linker venster.)

VOLDERS
(gekleed in wandel-costuum naar de Europeesche mode. Schuift een der gordijnen een weinig
ter zijde. Steekt het hoofd naar binnen. Kucht een paar malen. Laat het gordijn weer dichtvallen.
Wacht aan de buitenzijde.)

DOLLY
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(heeft de kabaja reeds uitgetrokken en een fraaie Japansche kymono blijkbaar in der haast
omgeslagen. Verschijnt aan de achterzijde van het linker venster. Leunt met de ellebogen op
het venster.)

Ja? Ja? Wie is daar?
VOLDERS
(steekt opnieuw het hoofd naar binnen. Fluisterend:)

I k ben het.
DOLLY.

God-allemachtig!
VOLDERS.

Kan ik binenkomen?
DOLLY
(komt, de kymono beter dichtslaande, op door de deur op den achtergrond. Trekt de eene helft
der gordijnen een weinig op. Angstig:)

Heb ik hetzelfde niet gedacht? Als je van den duvel spreekt, trap je 'm op z'n staart.
VOLDERS
(komt, onder de gordijnen door bukkend, binnen.)

DOLLY
(laat de gordijnen weer zakken.)

Jezus, wat laat je me schrikken.
VOLDERS.

Bonjour.
(Legt zijn hoed in het linker venster.)

DOLLY.

'k Wil niets meer met je te maken hebben!
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VOLDERS.

Dâ's vrindelijk.
DOLLY.

M'n man gaat daar net de deur uit.
VOLDERS.

Ja, dat week ik. Daar heb ik op gewacht. Ik heb 'n uur staan schilderen.
DOLLY.

En hij kan elk oogenblik terugkomen.
VOLDERS
(ongeloovig.)

Geloof je dat zelf?
DOLLY
(rilt zenuwachtig.)

Dat weet ik niet.
VOLDERS
(vat haar om het middel).

Ik heb in geen veertien dagen 'n zoen van je gehad.
DOLLY
(verweert zich heftig.)

Laat me los. Ik wil niet.
VOLDERS.

Och! Wil jij niet! En veertien dagen geleden dan? Toen we aan boord waren?
DOLLY.

We zijn niet meer aan boord.
VOLDERS.

Laten zoo'n paar lieve kinderen als wij nou geen komedie tegen mekaar spelen.
DOLLY.

Ik ben 'n fatsoenlijke vrouw.
VOLDERS.

En t o e n niet?
DOLLY.
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Och-gottegot, was toch maar weggebleven!
VOLDERS.

Had ik weg moeten blijven?
DOLLY.

Ik ben zoo zenuwachtig.
VOLDERS
(neemt haar kin tusschen duim en vinger.)

Ik vraag of ik weg had moeten blijven.
DOLLY
(schudt ontkennend het hoofd.)

VOLDERS.

Zoo, dat dacht ik ook. Kom nou 'ns even bij me zitten.
DOLLY.

Neen, Lou, ik durf niet.
VOLDERS
(brengt haar, den arm om haar middel geslagen, naar een stoel. Neemt plaats. Zet haar op
zijn knie, wat zij lachend poogt te verhinderen.)

Ziezoo, nu herken ik je weer. We zien mekaar hier zoo weinig, hè?
DOLLY.

Wat doe je tegenwoordig?
VOLDERS.

Nou, ik ben weer coupeur, hè? Ik ben weer bij m'n ouwen patroon teruggekomen.
DOLLY.

In 'n kleermakerszaak?
VOLDERS.

Ja, dacht jij soms in 'n worstfabriek? (Ze lachen samen.)
DOLLY.

Waarom ben je niet 'ns eerder gekomen?
VOLDERS.

Kòn ik niet. Ik kon niet weg. Gister wel, maar toen bleef je man thuis. Ik heb tot drie
uur staan wachten.
DOLLY.

Was maar binnen gekomen; dan had je kennis kunnen maken.
VOLDERS.

Ik ben niks nieuwsgierig naar zijn kennis.
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(Betast haar kymono.)

'k Zie jou liever in zoo'n ding dan hem in z'n Zondagsche pakkie.
DOLLY.

Hè, neen, niet zulke dingen zeggen.
VOLDERS.

We hebben samen toch maar 'n fijn reisje gemaakt, wat?
DOLLY.

Brutale duvel ben jij toch.
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VOLDERS.

Nou? Zeg 'ns op! Weet je nog wel.... dien eenen avond?
DOLLY
(houdt haar hand tegen zin mond.)

Als je wat zegt, kijk ik je in der eeuwigheid niet meer an.
VOLDERS.

Wat kan 't jou schelen! je bent nou toch getrouwd!
DOLLY.

'k Heb er spijt genoeg van.
VOLDERS.

Waarvan? Dat je getrouwd bent?
DOLLY.

Neen, van....
(Verlegen:)

Dat geloof jij niet, hè?
VOLDERS.

Niks van an trekken. Geloof me: dan voel je d'r niks van. Volgens de nieuwste filesefie
mot je van het leven profiteeren watervan te profiteeren valt. Laat ik je dat nou 'ns
uitleggen. Bijvoorbeeld: de men schen dragen’ kleeren, hè?
DOLLY.

Wat heeft dat er nu mee te maken!
VOLDERS.

Moet je hooren! Droegen de menschen van 'n millioen jaar geleden ook kleeren?
Neen! Want die hadden ze toen nog niet. Waarom waren die menschen toen wèl
fatsoenlijk? En waarom wij niet, als we zonder kleeren loopen?
DOLLY.

Natuurlijk, omdat 't niet netjes is.
VOLDERS.

Neen! Omdat we er aan gewoon zijn! Alles waaraan de menschen gewoon zijn is
fatsoenlijk. Nou. Nou zijn we ook gewoon aan de liefde tusschen man en vrouw. Dat
wil zeggen: tusschen één man en één vrouw. Vroeger verdeelden de menschen die
zaakjes meer broederlijk onder mekaar. Toen vrijde de heele wereld door elkaar
heen. - Waar lach je om?
DOLLY.

En Adam en Eva dan?
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VOLDERS.

O, die waren ook maar alleen met z'n tweeën. Die kònden niet anders. Maar als je 't
wèl kunt, waarom zou je er dan niet van profiteeren! Ja! Waar of niet?
DOLLY.

Ja, jij zorgt met al je mooie praatjes wel, dat je aan 't langste eind trekt. Je hebt 'n
goed smoesje over je.
VOLDERS.

Pardon, dat is niet van me-zelf. Dat heb ik van de filesefie van Schopenhauer.
DOLLY.

Wâ's dat voor 'n vent? Da's zeker net zoo'n gladjanus als jij.
BEIDEN
(lachen.)

DOLLY.

Kijk die hand 'ns. Hij trilt van zenuwen.
VOLDERS.

Ben je gek? We doen toch niks?
DOLLY.

Nou.... niks! M'n man moest je zoo 'ns zien zitten
VOLDERS.

Hij moet maar denken als de Franschman: Lissemie-de-missemie-semissemice.
DOLLY.

't Is nòg de vraag, of hij 'n stom woord zou zeggen!
VOLDERS.

Kun je aan je hart voelen!
DOLLY.

Neen, waarachtig, geen stom woord misschien. O-gottegot, ik geloof: al viel het dak
van 't huis boven hem in, dat je hem niet heet of koud zag worden.
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VOLDERS.

Houd hem in de gaten. Stille waters hebben diepe gronden.
DOLLY.

Ja, wat hij doen zou, daar durf ik niet aan denken. Want al zègt hij misschien niets
en al z i e je niets aan hem, hij is toch voor den duvel niet bang. Ja, lach jij maar.
VOLDERS.

Dus jij vertrouwt hem óók niet.
DOLLY.

Niet vertrouwen? Hij is alleen meer te vertrouwen dan twintig van jou slag.
VOLDERS.

Dus je houdt meer van hem dan van mij.
DOLLY.

Ja zeker! Toe, laat me nou los!
VOLDERS.

Bon! Dan ga ik weg. God zegen je. Je ziet mij niet weerom.
DOLLY.

Hè, wat flauw van je, om zoo door te drijven. Hadden we nou niet best goeie vrinden
kennen blijven?
VOLDERS.

Ajuus.
DOLLY.

'k Vind 't niks aardig van je.
VOLDERS.

Wie laat nou den mooisten tijd voorbijgaan: jij of ik?
DOLLY.

Als je wist hoe mijn man en ik tegen mekaar zijn, zou je zoo niet praten.
VOLDERS.

Praten-praten-praten! Toe, praat jij nou 'ns over wat anders!
(Slaat zijn armen weer om haar heen.)

Waar zijn de bedienden?
DOLLY.

'k Weet niet. Wil je wat gebruiken soms?
VOLDERS
(trekt haar weer op zijn knie.)
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Neen, ik wil niks gebruiken.
(Ziet naar het venster links).

Is daar je slaapkamer?
DOLLY
(plagend.)

Neen.
VOLDERS.

Wèlles!
DOLLY.

Nietes.
VOLDERS.

Wèlles.
DOLLY.

Ik zeg van niet.
VOLDERS.

Waarom stond je dan daar zooeven met je blooten hals?
DOLLY.

Ik stond in négligé, omdat de slaapkamer daarnaast is.
VOLDERS
(ziet naar de deur rechts.)

En wat is dàt voor 'n kamer?
DOLLY.

Dâ's mijn boedwaar.
VOLDERS.

Jij stond in négligé en dat is je boudoir.... zeg 'ns, waar haal jij die mooie woorden
vandaan?
DOLLY.

O, dacht je, dat ik die vroeger niet kende?
VOLDERS.

Nooit van gehoord. Mag ik dat boudoir 'ns kijken?
DOLLY.

Waarom?
VOLDERS.

Zoo maar.
DOLLY.
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Nou, kom maar hier. D'r is niks aan te zien..... Neen, ik ga niet mee.
VOLDERS.

Wees nou niet kinderachtig.
DOLLY.

Neen, ik ga vàst niet mee.
VOLDERS

Wat heb je me beloofd?
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DOLLY.

Laat me los.
VOLDERS.

Ach, wat, hij komt 't eerste uur niet weerom.
DOLLY.

Dat doet er niet toe.
VOLDERS.

Heb jij nou alles tusschen ons maar zoo op zij gezet, Dolly? Terwijl ik dag en nacht
aan jou gedacht heb?
DOLLY.

Natuurlijk niet. Daarvoor ben je veel te lief voor me geweest.
VOLDERS.

Nou dan.
DOLLY.

Maar ik ben nu getrouwd.
VOLDERS.

To e n was je óók getrouwd.
DOLLY
(stampvoet.)

Als je dan met alle geweld over niks anders kunt praten, ga dan maar weg.
VOLDERS.

Wees nou 'ns heel verstandig, Dolly. Luister 'ns, en als 't niet logisch is, mag je 't zelf
zeggen. Wàt geeft 't nou, of je me je huis 'ns even laat zien? En stèl, dat ik je dan 'ns,
ha-ha, dat ik je dan 'ns heelemaal 'n zoen gaf.... wat dan nòg! Geen sterveling, die er
wat van zien kan.
DOLLY.

Of ze 't zien of niet.... Ik doen het niet. Vast niet.
VOLDERS.

Nou zul je zeggen je gelooft me niet, maar nou zal ik van m'n leven geen fatsoenlijken
coupe meer kunnen snijden, als ik lieg: Sinds ik jou aan boord gedag heb gezegd,
heb ik geen rustig uur meer gehad. Dâ's nou net zoo waar als dat ik de pee gezien
heb aan dien zuren vent van jou.
DOLLY.

Dâ's niks geen zure vent. Dâ's 'n goeie man.
VOLDERS.

Hij is zuur. Rood haar en elzenhout zijn niet op goeien grond verbouwd.
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DOLLY.

Praatjes zeggen niks. Ik mag m'n man graag lijden.
VOLDERS.

Nou, ik meende dat jij beter over mij dacht, hoor! Ik meende waarachtig, dat jij goed
over mij dacht.
DOLLY.

Ik dènk wel goed over je.
VOLDERS.

Daarom.
(Glimlachend wenkt hij haar, naar het boudoir te gaan.)

DOLLY.

Toe, ga nou weg.
VOLDERS.

Ik dènk er niet aan.
DOLLY.

Je kunt 'n anderen keer terugkomen, maar ga n o u weg!
VOLDERS
(drukt haar hoofd achterover op zijn arm, terwijl hij haar zoent.)

DOLLY
(smeekend.)

Neen, Lou....
(Hoort in de verte stemmen. Schrikt. Loopt naar den uitgang. Kijkt door de gordijn.)

O, lieve God, daar heb je Wilko!
VOLDERS
(uit wiens armen Dolly zich letterlik heeft losgerukt, retireert een beetje beduusd naar den
achtergrond.)

WILKO.

Dâ's 'n goocheltoer om die dingen van dezen kant open te krijgen.
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DOLLY
(trekt een der gordijnen omhoog.)

Wacht, ik zal je helpen.
WILKO EN FALK
(komen binnen; Falk - op wiens helmhoed de ‘piek’ nu is vervangen door een ‘sluitdopje’ aan Wilko's linkerzijde.)

WILKO.

Wat is dat? Slaap jij nog niet?
DOLLY
(neemt hem bij beide armen. Zoent hem.)

Neen, nog niet. Wat ben je gauw weerom!
WILKO.

Ja, en kijk 'ns wie ik hier heb meegebracht. Ken je dezen meneer nog?
FALK
(staat juist tusschen Wilko en Volders in. Salueert.)

Dag, mevrouw!
DOLLY.

Ja zeker. Dag, meneer Falk. Ik heb u nog zien weggaan 'n jaar geleden.
FALK.

'n Half jaar, mevrouw.
DOLLY.

O, 'n half jaar. Ja, dat kan wel.
WILKO
(tot Falk.)

Ze is er zenuwachtig van!
(Hij ziet Volders.)

Hé.
(Hij ziet Dolly en Volders beurtelings aan.)

VOLDERS

Groot Nederland. Jaargang 8

(doet een pas naar voren.)

Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Volders.
DOLLY.

Dat is meneer Volders.
VOLDERS.

Het is me aangenaam, met u kennis te maken.
DOLLY.

We hebben samen gerezen van Holland naar hier toe.
VOLDERS.

Ik hoop niet dat ik stoor?
DOLLY.

Hij komt ons 'n visite brengen.
VOLDERS.

Ik wou graag even 'n congestie-visite komen maken.
WILKO.

Och, meneer Falk, zou u zoo goed willen zijn oker een kwartiertje even terug te
komen?
FALK.

Zeker, met genoegen.
(Af naar links.)

WILKO
('n oogenblik af naar links.)

DOLLY
(heesch.)

Ga weg!
VOLDERS.

Waarom? Ik heb niks gedaan.
DOLLY.

O, God, Lou, ga weg.
VOLDERS.

Dat verdom ik.
DOLLY.

Hij begaat 'n ongeluk. Ik heb 't aan zijn oogen gezien.
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WILKO
(komt van links weer binnen).

Is u pas in Indië?
VOLDERS.

Dat wil zeggen: voor de tweede maal.
WILKO.

Dus u wéét, dat 't hier om dezen tijd van den dag allesbehalve 'n visite-uur is?
VOLDERS.

Jawel, maar ik dacht: mevrouw en ik kennen mekaar zoo goed.
WILKO
(gaat naar het linker venster. Neemt den daar liggenden hoed. Bekijkt dien even. Werpt hem
naar buiten. Wenkt Volders met het hoofd om heen te gaan.)

VOLDERS.

Wat bliksem, meneer, wat denkt u wel van me?
DOLLY
(begint te huilen.)
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WILKO.

Ik geef u den raad, een beetje voort te maken.
VOLDERS
(stapt naar Dolly. Maakt een korte buiging voor haar.)

WILKO
(bedaard.)

Beetje vlug, als je niet wilt, dat ik je de hersens insla.
(Treedt met de handen in de zakken langzaam op hem toe.)

VOLDERS
(angstig retireerend.)

Onbeschofte vlerk, denk je, dat ik bang voor je ben? Leelijke kaffer! Leelijke beroerde
kaffer!
(Af naar links.)

DOLLY.

Je naam is De Hond, maar je bènt ook 'n hond!
WILKO.

Hé, heb ik met twéé menschen te doen?
DOLLY.

Ja, wat dacht jij dan? Dat ik mijn vrienden maar zoo door jou liet wegtrappen?
WILKO.

Hoe minder jij van die vrienden hebt, hoe liever het me zal zijn.
DOLLY.

‘Die’ vrienden? Wat mankeert er aan ‘die’ vrienden? Zijn ze minder dan die vriend
daar?
(Wijst naar den uitgang.)

Dan zoo'n verloopen burgemeesterszoon?
WILKO.

Wat die is, dat weet ik nog niet. Dat moet nog blijken. Maar het gaat nu niet om hèm,
meen ik. Als het toeval niet gewild had, dat ik nog even naar huis moest om 'n
becijfering te halen -.
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DOLLY.

Wat dan nòg! Jij met je becijfering! Je bent zelf 'n becijfering!
WILKO.

Ik wil aannemen, dat je 't nog niet weet, en daarom zeg ik het je nu: 'n Fatsoenlijke
vrouw behoort, als haar man niet thuis is, op dit uur van den dag geen heerenbezoek
te ontvangen. Ik zeg dat ‘heer’ natuurlijk bij wijze van spreken.
DOLLY.

Heer? Zoo? Hij geen heer? Net zooveel heer als jij! Minstens net zooveel! Ben jij 'n
heer? Je hoort thuis in de smederij! Ja, ga maar weer naar je smederij! (Snikt.)
WILKO
(gaat op een stoel bij de linker tafel zitten.)

Ga hier 'ns even zitten, Dolly.
DOLLY.

Neen! Ik wil niet zitten
WILKO.

Moet dat zoo tusschen ons, Dolly?
DOLLY.

Het kan me niet schelen hoe 't moet! Wat kan 't mij schelen hoe 't moet!
WILKO.

Ik weet niet waarover jij eigenlijk bedroefd bent. Ik heb jou geen enkel verwijt gedaan.
DOLLY.

Natuurlijk trek ik me dat aan. We zijn geen onbekenden voor mekaar! We hebben
toch weken lang op één schip gezeten!
WILKO.

Ja, jij voelt dat zoo; dat begrijp ik best. Maar die meneer heeft zoo'n les verdiend.
Hij moet zijn ‘congestie’-visites maar elders gaan brengen.
DOLLY.

'k Zou niet weten waarom hij hier niet komen mag.
WILKO.

Omdat ik hem hier niet hebben wil. Althans niet op de manier van zooeven.
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DOLLY.

Vijf jaar geleden had jij zoo'n praats niet. Toen kwam je met 'n kleur als 'n boei bij
me in den winkel. Toen wist jij net zoo min als ik van al die vijven en zessen van de
groote wereld.
WILKO.

Luister 'ns Dolly. Zoo straks heb je me nog gezegd: Ik leer alle dagen wat van
Dieuwke. Daar ben ik heel blij om en dat heb jij ook noodig. Niet dat ik je minder
eenvoudig wil hebben, maar je kunt ook waarachtig in andere opzichten de
vergelijking niet doorstaan.
DOLLY.

Neem háár dan! Dan heb je 'n vrouw naar je zin!
WILKO
(in gedachten verzonken.)

Misschien. Als ik jou zóó zie en hoor, dan is het misschien niet zonder gevaar voor
me om terug te denken aan
(als tot zich zèlven sprekend)

aan wat mij tot m'n schande wel 'ns door m'n kop is gegaan. (Tot Dolly.)

Jezus, Dolly, tracht toch 'n beetje één met me te wezen. Ik heb zooveel jaren naar
jou verlangd, en ik dacht altijd, dat jij zoo'n goeie, ronde meid was.
DOLLY.

Zoo, ben ik niet goed genoeg!
WILKO
(bewogen.)

Dat weet ik niet. Ik heb het wèl altijd gemeend t Ik heb in m'n gedachten nooit 'n
vrouw van de wereld van je gemaakt. Je was alleen maar 'n wereld van eenvoud voor
me geworden. Ik vond er voor 'n man iets moois in om héél veel voor 'n vrouw te
zijn. En waar kun je nu méér voor wezen dan voor 'n heel eenvoudig vrouwtje. Ik
achtte mezelf zoo gelukkig, dat ik den raad had verstaan van die goeie ouwe vrouw
van me: ‘Als je trouwt, jongen, trouw dan met 'n vrouw, die meer gelooft dan begrijpt.’
Maar met jou geloof in je man is het droevig gesteld.
DOLLY.

Weet ik wat ik van de mannen gelooven kan?
WILKO.
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Ik spreek niet van ‘de mannen’. Ik spreek van jou geloof in mij, Dolly. Het komt me
voor, dat jij je geloofsvoorraad wat al te kwistig rondspreidt; en zóó heeft m'n moeder
dat niet bedoeld.
DOLLY.

Nou ja, die moeder van jou.
WILKO.

Als je 't hart hebt om van haar één kwaad woord te DOLLY.

God, man, ze is 'n engel. Dat zeg ik toch.
WILKO.

Vertel me 'ns, Dolly, waarom ben jij eigenlijk met mij getrouwd?
DOLLY.

'k Wou, dat ik 't nooit gedaan had!
WILKO.

Ik vraag je: waaròm!
DOLLY.

't Was gek, toen ik 't dee. Als je zeven-en-twintig bent, ben je nog gekker dan gek.
Dan neem je wat je krijgen kunt.
WILKO
(slikt iets weg.)

Zoo. Ja. Maar vijf jaar geleden was je toch maar twee-en-twintig.
DOLLY.

Nou ja, toen was 't maar gescharrel. Dat dee je wel vaker. Daar zat je niet aan vast.
WILKO.

Zoo. Wij mogen wel 'ns ernstig praten, Dolly.
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DOLLY.

Ernstig praten, ernstig praten - je doet immers niks anders. Is 't wonder, dat ik wel
'ns met 'n anderen man wil praten?
WILKO.

Als jij daar zoo'n behoefte aan hebt,
(hoewel zich volkomen beheerschend, spreekt hij met bevende kin)

dan is daar.... door een flinken maatregel wel 'n mouw aan te passen.
DOLLY.

Als jij dan maar zegt: hoe.
WILKO.

Nou, dat zal je dan wel meevallen. Maar tot dien tijd heb je hiermee rekening te
honden: Ik verbied je, zoolang dien man te ontvangen.
DOLLY.
(Sissend:)

En als ik 't dan tóch doe?
WILKO
(gaat vlak voor haar staan.)

DOLLY
(blijft hem aanzien, zich zenuwachtig op de lippen bijtend.)

WILKO.

Je hebt me goed verstaan?
DOLLY
(lachend af langs de achterzijde van het linkervenster.)

WILKO
(ziet haar na. Haalt diep adem. Loopt op en neer, de handen in de zakken woelende.)

FALK
(op van links.)

WILKO.
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O ja! kom binnen, meneer Falk. Mag ik u maar even verzoeken?
(Wijst hem een stoel aan bij de tafel links.)

FALK
(neemt plaats. Legt zin helmhoed op de tafel voor zich neer.)

Vóór u iets zegt, zou ik graag m'n excuses aanbieden voor de alleronhebbelijkste
manier, waarop ik 'n week of zes geleden bij u hen gekomen. Ik heb daar heel veel
spijt van.
WILKO
(drukt hem, over de tafel heen, vluchtig de hand met 'n beweging van: ‘Daar praten we niet
meer over’.)

Ik had u dezer dagen al eens willen schrijven, maar nu het toeval me u zoo deed
ontmoeten, komt 't me beter voor, u maar dadelijk te zeggen wat ik u 'ns zeggen wou.
FALK.

Ik durfde niet uit mezelf terugkomen.
WILKO.

Neen, daar was ook reden voor. Luister u'ns, meneer Falk. U begrijpt zeker wel, dat
ik niet van plan ben, u over koetjes en kalfjes te spreken.
FALK.

Neen....
WILKO.

Kijk 'ns: U was destijds in onze negorij: De zoon van den burgemeester! En ik was
Het rooie jong. Ik was geen gezelschap voor u.
FALK.

Maar meneer De Hond!
WILKO.

Juist! Ik bèn menéér De Hond! En u is:
(hij neemt Falks helmhoed en beziet dien aan den binnenkant)

nùmmer 60827! 'n Nummer is geen gezelschap voor mij.
FALK.

U is hàrd.
WILKO.

Ik constateer de feiten. Ik houd van klaren wijn. Men kan het wat minder hoekig
zeggen, maar het wordt dan ook n i e t zoo goed verstaan!
FALK.

U is onnóódig hard. Ik voel mijn toestand wel zonder u; den heelen dag; zoolang ik
wakker ben.
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WILKO.

En nùchter ben! U noemt mij noodeloos hard zonder te beseffen hoe hàrd het valt,
hard te zijn. Wie is de hardste van ons beiden: U, die met 'n glimlachje op de lippen
'n grijzen vader laat schreien, òf ik, die naar de hàrdste woorden z o e k om u te
zeggen wat er van Koert Falk geworden is.
FALK
(hijgt).

WILKO
(staat op. Doet een paar passen. Keert zich dan om en blijft staan.)

Toen ik m'n vader zag sterven, heb ik hem de hand gegeven.
- ‘M'n jongen,’ zei hij toen, als de man den bijl laat vallen, moet de zoon hem
oprapen.’
- ‘'t Is goed, vader!’ heb ik gezegd. - Ik heb hem aangekeken - met droge oogen.
(Kleine pauze.)

FALK
(ziet met bevende kin voor zich heen.)

WILKO.

Als ik m'n rooie kop tegen het leven inzet, kan ik met 'n glimlach al m'n idealen
(hij wendt den blik even naar het linker venster)

stùk voor stùk - ft - zien wegvliegen.
(Met krassend stemgeluid:)

Ik - blijf - Wilko de Hond!
FALK
(staat, als eerbiedig, op.)

WILKO
(glimlachend).

U ziet: Ik krijg 't niet gauw te kwaad. Alleen als ik heel mooi hoor zingen, schiet ik
wel 'ns even te kort.
(Hij gaat naar Falk.)
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Maar als ik meneer Koert Falk, die 't gynasium al achter zich had, toen ik nog met
een hamer in m'n knuisten stond, voor m'n oogen zie verschooieren tot 'n dronken
koloniaal....
FALK
(huilend van schaamte en woede.)

WILKO
(forsch.)

Stil!! - Als ik dien aardigen jongen, op wien de goeie, ouwe heer Falk al z'n hoop
had gevestigd, ten slotte voor me zie staan als nummer zestig duizend zooveel,
(bijna fluisterend)

dan heb ik - verdriet!
FALK
(strijkt met 'n vlugge beweging een traan weg).

Ja, ik weet, dat ik 'n verloren man ben. Het is maar beter, dat u me aan m'n lot overlaat.
WILKO.

Ha!
(Doet een paar passen het vertrek in.)

Ja, daar schieten we mee op!
(Blijft plotseling staan.)

Zeg nou 'ns tegen m i j : ‘Het zàl anders worden!’
FALK.

Wat kan i k nu nog ànders worden
WILKO.

Waar 'n wil is - is 'n weg.
FALK.

Sergeant worden misschien? Wat ben ik dan nòg!
WILKO.

Ga 'ns zitten. (Beiden gaan zitten.) Wat voert u in uw kwaliteit nu zoo'n heelen dag
uit?
FALK.

Ik werk op 't bureau van den staf. Ik word opgeleid voor den topografischen dienst.
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WILKO.

Hm. Dus u doet aan teekenen.
FALK.

Ja, ik teeken elken dag tegenwoordig.
WILKO.

Hebt u eenig verstand van administratie?
FALK.

Ik heb middelbare acte boekhouden.
WILKO.

Hm. Wat kost 'n remplaçant?
FALK.

'n Remplaçant?
WILKO.

Ja, ik bedoel 'n plaatsvervanger voor 'n soldaat.
FALK.

Dat is verschillend, geloof ik. Drie-, vierhonderd gulden. Dat hangt ook af van den
diensttijd.
WILKO.

Zou u zoo'n man kunnen krijgen?
FALK.

Daar heb ik geen geld voor.
WILKO.

Neen, natuurlijk.
FALK.

En mijn vader wil geen cent meer voor me uitgeven.
WILKO.

Heel billijk. Maar als u daar nu 'ns wèl geld voor hadt?
FALK.

Dàn misschien nòg niet.
WILKO.

Waarom niet?
FALK.

Omdat ik geen blanco strafregister heb.
WILKO.

Staat er veel in dat register?
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FALK.

Ja, nog al. Allemaal voor....
WILKO.

Ja, dat begrijp ik.
FALK.

Je mag alleen den dienst uit, als je heel goed staat aangeschreven.
WILKO
(glimlachend).

Hé, dan moesten ze je juist willen houden!
FALK.

Ja!
WILKO.

Dus u mag er niet uit.
FALK.

Ik denk 't niet, neen. Of ik zou 't zoo bont moeten maken, dat ik er uit ging met eh....
WILKO.

Met wàt.
FALK.

Met 'n briefje van: ‘Houdt hem in de gaten!’
WILKO.

En als u nu 'ns integendeel 'n poosje zoo oppast, dat er geen straffen meer bijkomen.
En als u dan 'n plaatsvervanger kon vinden. En als er dan 'ns iemand van 'n beetje
invloed naar uw superieuren ging.... iemand die 'n boodschap kan doen! Is er dan
eenige kans, dat ze u laten loopen?
FALK.

Dan wel misschien; ja. Maar dan moet er geld wezen.
WILKO.

Ja, daar hebben we 't al over gehad.
(Loopt even op en neer.)

Voelt u er wat voor om dat pak uit te trekken en bij mij op 't kantoor te komen?
FALK.

Ik.... bij u....
(Hij bijt, de ellebogen op de tafel geleund, zenuwachtig op zijn duim.)

WILKO.

Ik vraag, of u er wat voor voelt.... Nu?
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FALK

(knikt, een uitbarsting nabij, toestemmend.)
WILKO.

Dan van man tot man: Laat den borrel staan! Kom over 'n
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maand hier naar toe en zeg tegen mij: ‘Ik heb in geen vier weken iets gedronken en
vandaag heb ik aan mijn vader geschreven, dat ik 'n ander mensch ga worden.’ Dan
van tweeën één: O f ik kan op dat oogenblik niets voor u doen, omdat ik zèlf 'n
tegenvaller heb gehad. O f ik kan wèl wat, en dan ga i k er voor u op af. Lukt het
me, u uit die blauwe kleeren te halen, dan gaan we samen naar mijn kantoor. Wilt u
dat?
FALK
(neemt zijn helmhoed).

Ik weet niet wat ik zeggen moet.
WILKO.

Zeg maar niets; dat is beter. 'n Spiegel hebt u in de kazerne zeker niet, hè? 'n Grooten
spiegel, waarin u zichzelf ten voeten uit kunt zien.
FALK....

Neen.
WILKO.

Wel 'n kleintje, waarin u uw gezicht kunt zien?
FALK.

Ja.... wel 'n kleintje.
WILKO.

Kijk dan straks, als u alleen is, 'ns even in dat kleine spiegeltje en beloof dan hardop
aan u-zèlf wat u nou niet zoo gauw te binnen wil schieten.
FALK.

Ik beloof het u.
WILKO.

En vergeet ook vooral dat briefje aan uw vader niet!
FALK.

Ik zal hem ook schrijven wie Wilko de Hond is.
WILKO.

Dat is niet noodig. Het rooie jong kent ie wel.
FALK
(salueert.)

Meneer De Hond, ik heb wel de eer.
WILKO.

Tot ziens!
FALK
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(af naar links.)

WILKO
(ziet hem bij den uitgang na.)

DOLLY

(komt, langs de achterzijde van het linker venster, van den achtergrond op. Zij draagt een
groot glas water voorzichtig voor zich uit. Ze blijft met een lachend gezicht midden in het
vertrek staan wachten.)

WILKO
(keert zich om. Blijft verwonderd staan.)

DOLLY.

Nou! Laten we 't nou maar weer afdrinken! Prosit!
WILKO

(een en al verbazing. Gaat op een stoel bij de tafel links zitten en blijft haar met
groote oogen aanzien.)
Doek.
(Slot volgt.)
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Verzen
Door Jules Schurmann.
De Herder.
De schapen grazen waar de herder zit te breien
Veilig voor felle zon in schaduw van een boom,
De handen haasten maar zijne oogen als in droom
Staren in 't roerloos hoofd ver over landerijen.
De wolfshond staat den kop aan 's meesters been te vlijen,
Gromt slechts een enk'le keer door 't broeiweêr lui en loom
Wanneer de schapen dalen naar den diep'ren stroom
Of in 't wijdsch heuv'lig land te veel zich gaan verspreien.
De herder is een oude man, 't verbruind gezicht
Met de zeer schoone heldere oogen is omweven
Door zilver haar dat langs de slapen blinkend krult.
En edel als hij zit in 't grijze kleed gehuld
Lijkt hij een van die Wijzen uit heel oud gedicht
Die in hun eenvoud steeds door Goden zijn omgeven.
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Nu 't maanlicht....
Nu maanlicht in mijn kamer dringt
En in een boom een vogel zingt
Zoo helder of de maneschijn
En 't liedje saamgeweven zijn,
Staar ik stil naar uw lief gelaat
Waarop een glimlach spelen gaat
En denk, wat is het leven schoon:
Een lief gelaat, een klare toon
De maneschijn, frisch boomgeruisch
En één die in zijn kleine huis
Gelukkig is omdat de nacht
Iets teeders in zijn leven bracht,
En 't diepe lang door-leden leed
Om zachtheid van den nacht vergeet.
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Bedpatient
Door J. Philip van Goethem.
Wekenlang had hij al in bed gelegen.
Vandaag had hij weer zoo'n zware dag, zoo'n dag van tobbenmet-zichzelf, die
onvermijdelijk, met kortere of langere tusschenpoozen terugkwam.
O hij vocht wel, vocht wel dat het weg zou blijven, want hij wilde niet die alles
verterende somberheid; - maar toch kwam die altijd wéêr en dan voelde hij zich
langzaam wegglijden in zijn melancholie; werd het hem ten slotte bijna een wellust,
wanneer hij maar eenmaal zeker wist dat hij niet meer terug kon.
Vandaag dacht hij aan vroeger.
Toen hij nog mee kon doen, toen hij nog voelde kracht in zijn lichaam te hebben.
Jawel! Dat dacht ie nu soms ook. Als hij in z'n bed lag, ja dan was ie nog een heele
piet, dan had ie wel zin in dit en in dat, maar hij wist veel te goed wat hij kon en wat
hij niet kon en dat hij maar stilletjes moest blijven liggen, om ja waarom?
Geloofde n' ie 't eigenlijk zelf nog wel?
Béter worden?
Als hij eens goed nadacht; o zoo precies naproefde en zuivereerlijk navoelde, wat
ie er in z'n diepste wezen van dacht: wat geloofde hij dan?
Dat het misging, ja, ja zeker! Dat het misging.
En toch, duurde dit geloof langer dan een enkel oogenblik in hem? Had hij éen
oogenblik de vaste overtuiging dat het werkelijk verkeerd zou gaan?
Hij kòn het nu eenmaal niet. Hij wìst dat ie uur aan uur, dag aan dag zichzelf de
mooiste dingen wijsmaakte. Wìjsmaakte: hij wist het en toch, een vast geloof aan
onherroepelijk misgaan kon
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hij niet vasthouden. Maar wel kon die eeuwig-donkre melancholie hem uren bijblijven,
wanneer hij niet over zijn dood maar over zijn leven dacht.
Zijn leven; god betert wat was het?
Dagen en dagen in bed; van 't bed in de stoel en van de stoel in bed. Niets doen,
niets zijn, noch voor zichzelf, noch voor een ander, altijd maar liggen, liggen, liggen,
tot ie er af en toe gek van dreigde te worden. Dan zou hij wel willen gooien en smijten
met wat ie maar grijpen kon, zou hij willen trappen en z'n bed uitvliegen, naar buiten,
de straat op, het leven in!
O dat verdoembre, dat tergend-langzame; o die zóo stil en heimelijk gluiperige
ziekte, dat eeuwige vechten ertegen, zóo lang, zóo volhardend.... En dan lag ie zich
maar op te winden, moèst ie zich opwinden. Hij verdomde het langer, hij ging weg,
hij wou niet langer in een sanatorium. Thuis kon ie ook wel kapotgaan als 't toch
moest. En wat had ie hier? Niemand hield van em. Niemand begreep em. Er was
geen warme genegenheid om hem heen, waar ie zooveel behoefte aan had.
Een enkele keer zag hij eens een goeie vriend, die van een heel eind ver met de
trein overkwam. Dan was 't een klein poosje of hij weer begon te leven en werd het
onder 't praten soms net alsof hij er ook nog bij behoorde, bij 't kleine wereldje van
hun belangrijkheidjes, waar ie zich gauw weer inleefde.
Maar nu was hij hier, voelde zich ellendig eenzaam en ging de lui liggen benijden
om hun veel gelukkiger leven. Dacht hij aan zijn vrienden die in Amsterdam samen
bij elkaar zaten, samen weer eens gezellig een avond geen bliksem uitvoerden. Maar
dan deden ze toch eigenlijk ook niets, wierp hij zichzelf op, ook niets net als hij?
Neen werken niet, althans tijdenlang niet veel, maar ze léefden toch, deden het leven
mee zooals het was, hun lichamen léefden toch, en hij, hij lag maar plat op zijn bed,
zijn mooie, jonge tijd wèg te leven.
Langzamerhand, tusschen zijn denken door, begon hij in een doezeligen droom
te geraken.
Hij zag zich terug bij zijn vrienden. Er was fuif.
Bovenop een tafel stond hij wartaal uit te slaan, omdat ie aangeschoten was,
heerlijke wartaal, waar hij nu in z'n halven droomtoestand zelf nog vaag van
meegenoot.
Zoo soezelde hij nog een tijdlang door en 't eene beeld na 't
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andre uit het verleden kwam weer voor zijn geest terug. Eerst toen de zuster
binnenkwam werd weer zijn peinzing afgebroken. Hij opende zijn door den doezel
dichtgevallen oogen en de alsplotseling hèl-vernieuwde herinnering nu ie ontwaakte,
dat hij in z'n bed lag in een sanatorium, deed hem onprettig aan. Want die droomerijen
terug naar zijn gezonde dagen, dit in gedachten weer-opnieuw-doorleven van vroegre
vreugde en oude lotgevallen, dit immer zich-herhalende maar hem nooit-vermoeiende
zoete terugdwalen langs die oude welbekende wegen, het was zijn teerst genoegen
hier. Dit half-bewuste droomleven vermocht hem wèg te brengen uit het sanatorium,
wèg uit zijn bed en ver weg van zijn ziek-zijn en hij kon zich hóoren spreken, zich
voèlen loopen, hollen, krachtig zijn, hij kon voelen hoe de oude kracht weer door
zijn lichaam vloeide. En wel was er altijd weer die bittere, bittere verwondering bij
't wakker worden, zooals ook daareven, wanneer hij zijn moede lijf mager plat in het
bed voelde liggen, wanneer zijn handen zoo klam elkaar betastten of dwaalden langs
zijn al te warme hoofd: maar de eenige vreugde van zijn droomen was hem toch
nimmer minder, en immer liet hij zich opnieuw en graag verlokken.
Sterker dan anders had hij nu dit wreede weerkeeren naar de werkelijkheid gevoeld,
omdat de zuster met de thermometer binnenkwam. De thermometer, die hij haatte,
haatte omdat hij haar zoo bitter noodeloos was gaan voelen, haatte om het àl maar
weer te hoog wijzen, al maar weer op datzelfde plekje en dan wéer eens wat hooger
en wéer dagen en dagen hetzelfde, tot hij het eindelijk zelf niet meer mocht zien. Nu
kwam de zuster hem de meter aanleggen, zooals ze dat noemde, en als hij die dan
tien minuten in zijn mond had gehad, nam zij hem er ook weer uit en schreef zijn
temperatuur op de lijst die nu in de doctorskamer hing. Soms wachtte ze wel eens
tien minuten, maar ze ging ook wel eens tusschendoor naar anderen. Na een paar
minuten, wanneer hij wel wist dat het kwik van zijn thermometer, die hij kènde, toch
niet meer op zou loopen, trok hij dan even het glazen buisje van tusschen zijn lippen
en zag met vreemd-ijzige kalmte, soms opnieuw een kleine stijging. En dagen later
kon hij het dan uit liggen snikken.
Vandaag voelde hij méer dan ooit een verbittering tegen het opnemen van die
temperatuur, die immers toch altijd te hoog
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was, toch nooit zakte: wat moest hìj nog tien minuten met dat ding in zijn mond
zitten!.... En heel die opstandige stemming van zooeven vóor zijn droomerij, kwam
met vernieuwde kracht en heftiger in hem terug.
De thermometer kon hem dol maken nu. Hij wou niet tempen vandaag, 't gaf
immers toch niet, hij wist zoo ook wel dat 't veel te hoog was. Maar de zuster wist
hem zachtjes te overreden, want ze zou een boos gezicht van de dokter krijgen, zei
ze, wanneer ze zijn lijst niet had ingevuld. Dat wilde hij dan niet, omdat hij wel hield
van die zuster.
Maar onder het opnemen, toen zij weer weg was, was hij weer dol geworden van
opstandigheid, laaide al de bitterheid van zijn toestand weer in hem op. O god waarom,
waarom toch! Wat had hij gedaan dat hij zóo moest blijven liggen. Al zijn weerstand
was kapot nu. Elk verdriet, elk gemis lokte hij nu naar zich toe, moèst hij lokken.
Hij kòn niet meer, kon niets meer weren en hij nam en nam en stapelde, stapelde zijn
leed hoog over zijn arme zelf, tot een geweldige golf van wee waar hij machteloos
in moest verdrinken.
En met een laatste intense duivelsche vreugde om zijn smart te vermeerderen,
keek hij naar zijn temperatuur, die hij wìst nog omhoog gedreven te hebben in zijn
opwinding en slingerde zijn thermometer met een wilden zwaai de kamer in, dat het
glas brak en het kwik in kleine dartel-beweeglijke balletjes uiteenspatte, uitrollend
naar alle kanten.... Toen begon hij hartstochtelijk te schreien en riep hij, zijn heftig
snikken smorend in zijn kussens: ‘moeder, moeder!.
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Verzen
Door J. Philip van Goethem.
I.
De Zieken.
O deze zieken schuldeloos gevangen
wat zijn ze arm in deze schoone dreven,
wat zijn ze arm met al hun vaag verlangen
naar nieuw en krachtig leven in het leven.
De avond valt: wij dwalen langs de wegen
waar stil-geboren lentejeugd ontluikt;
in boometoppen druipt nog gouden regen
en ergens ongezien een vogel tjuikt.
De verte draagt de oude dorpsgeluiden
de landen door, wij weten niet van waar
de wind de geuren draagt van d'eerste kruiden,
de lucht is vol verlangens, zacht en klaar.
De boomen wiegen met een zacht geruisch
en schemering vouwt haar onzichtbre handen,
een late landman zoekt zijn welkom huis
en midden in de schoonheid dezer landen:
de teere zieken schuldeloos gevangen
zoo arm in deze rijke blijde dreven,
zoo stil en arm met al hun vaag verlangen
naar nieuw en vrij en rijk en lachend leven.
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II.
Opbloei.
Ik ga dit oude leed nu weer vergeten
en lachend werken voor een nieuwer leven
en met een jonger kracht mij heerlijk geven,
opdat het leven dieper weer zal weten,
dat ik er bèn en mijn sterk-willend streven
zal voelen als een goudgeklonken keten
van daden, die ik rinklend uitgesmet en
en dan weer naar mijzelven heb geheven.
O schoone wil die hooger ik voel groeien,
om iedre tegenslag weer te verwinnen
en nimmer een verslagen man te wezen!
Nu gaan de nieuwe bloemen blij weer bloeien:
leed en geluk, zij zijn elkaars beginnen
en 't leven niets dan éene schoone vreeze.
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De grootvader
Door Wally Moes.
Een fijne grijze Octoberdag straalde blank over het wijde bouwland. Op een
hooggelegen akker ver achter op het Zevenend liep Krelis Harmsen achter den ploeg.
Mof, zijn mooie oude schimmel, kwam in tonig wit prachtig uit tegen de dampig
tintelende herfstlucht, het ploegijzer schitterde zilverig, karakteristiek en teekenachtig
in lijn en gebaar paste de typige oude boer volmaakt in het ongerept stemmige
landschap. Zijn bombazijnen boezeroen had van het vele wasschen een sappig
zachtblauw verschoten kleur gekregen, terwijl weer en wind de rijkste schakeeringen
van donker tot licht geelachtig grijs hadden gebracht in het oorspronkelijke bruin
van zijn pilotbroek.
Lange vlokken grijs haar slierden van onder de oude pet langs de verweerde ooren,
diepe groeven en rimpels doorsneden het gelaat, maar de donkerblauwe oogen onder
de zware borstelige wenkbrauwen keken nog pittig en levendig de wereld in en
hadden door hun gaven glans nog iets blij jeugdigs. De groote tandelooze mond,
goedmoedig van snit, deed vermoeden, dat hij zich gemakkelijk verbreedde tot een,
gullen lach.
De grijsaard zag er uit als iemand, die, gebeukt door het leven, gezwoegd en
geploeterd had, maar dìe onverwoestbaar en taai als een knoestige oude eik nog
ongebroken en ongebogen overeind stond, het oerkrachtige boerenlichaam ondanks
het beuken nog stoer, de veerkrachtige boerengeest nog frisch en onuitgebluscht.
Met taaie regelmaat bleef Krelis aan 't werk tot de groote akker geheel doorploegd
was. Iederen keer, als hij aan 't einde van een lange voor kwam, sprak hij even
aanmoedigend tegen zijn trouwen Mof: ‘Kom, jôg! kom beessie, vooruit, allé vort,’
dan gooide
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hij met krachtige hand den ploeg om, ‘huup, huup, Mof!‘ het verstandige dier trachtte
braaf met zijn vier groote pooten den draai zoo kort mogelijk te nemen en begon
weer geduldig de nieuwe voor, het ploegijzer doorkliefde lekker de mulle zwarte
aarde en het geleek een wonder, dat man noch paard het nieuwe mooi gelijke walletje
niet weer bedierf. Het ongeploegde stuk in het midden van den akker werd al smaller
en eindelijk, toen de zon al daalde aan de kim, was het werk volbracht.
Het geheele veld lag vochtig koel grauwbruin zuiver geribd, bereid te ontvangen
wat de zaaier het wilde toevertrouwen.
Krelis keek met voldoening in 't rond - dat mooie stuk werk had hij toch weer
gedaan en Mof had hem trouw geholpen.
Hij klopte het beest op den hals en zei: ‘Kom, beessie, nou kenne we naar huis
gaan en 't is tijd ook! De klanten zullen er wel al wezen en dan mot Krelis er bij zijn!’
Hij spande Mof van den ploeg, legde hem de slordige leidsels van touw op den
hals en stapte vooruit den weg op naar het dorp. Het paard volgde hem bedachtzaam
met langzaam zwaaienden staart en de akker bleef liggen in plechtige stilte, wijd en
geduldig onder het wegstervende licht, terwijl de ploeg nu vredig scheen te rusten
op de aarde, die hij den geheelen dag wreed had opengereten.
Krelis Harmsen was al z'n leven een goeie kerel geweest, opgeruimd van humeur,
gemakkelijk in den omgang en niet zwaartillend. Hij had nooit den moed opgegeven,
welke parten het lot hem ook speelde en door welke moeielijkheden hij zich ook
heen moest slaan.
Het boerenbedrijf geeft, vooral als de zaken niet sekuur behandeld worden, heel
wat gelegenheid tot tegenspoed en sekuur kon men Krelis niet noemen. Hij liet
meestal Gods water maar zoo'n beetje over Gods akker loopen en het was hem dan
ook niet gelukt ooit op een groenen tak te komen. Een wat al te rijkelijke kinderzegen
had het ook niet gemakkelijker gemaakt en bovendien trof hem tot tweemaal toe het
ongeluk om weduwnaar te worden. Zijn twee vrouwen waren wel allebei beste wijven
voor hem geweest, hadden hem alleen maar niet in den steek moeten laten met zoo'n
troep kinderen, anders had hij geen klagen over hen gehad. Twaalf waren er in leven
gebleven; hoeveel het er hadden kunnen zijn, als hij er niet van tijd tot tijd eentje
naar het kerkhof had
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moeten brengen, wist hij zoo recht niet meer: een mensch raakt in den langen loop
der jaren den tel wel eens kwijt. De kinderen uit zijn eerste huwelijk waren al lang
allemaal de deur uit, sommigen meer of minder goed getrouwd, één weggetrokken
naar Duitschland en één naar de Oost. Hij zat nu nog met twee dochters en twee
zoons. De jongens, Chris en Jozef, gingen uitwerken en de meiden hielpen hem thuis,
waar volop voor hen te doen viel, want hij hield bij de boerderij nog een herberg.
De ouderwetsche lage kamer in het voorhuis vormde wel slechts een armoedig soort
van herberg, maar even verleidelijk glinsterden de karaffen met rood en klare op de
planken achter de toonbank. Rondom aan de muren hingen berookte stoffige
reclameplaten van drankleveranciers, mooie juffrouwen met bloote armen en halsen
en lonkende oogen, die er in de boerenomgeving zonderling misplaatst uitzagen,
maar de bestemming van het vertrek toch hielpen verduidelijken.
De boeren uit de buurt en allerlei andere kornuiten kwamen er graag 's avonds een
borrel drinken, want er heerschte een jolige toon, de meiden brachten vroolijkheid
aan, Krelis had altijd wat te vertellen en was bovendien niet krenterig. Hij had dan
ook allerminst last van een al te nauwgezet geweten. Zijne vele schulden drukten
hem niet, maar evenmin viel hij hèn lastig, die hem wat schuldig waren. Hij begreep
zoo goed, dat men z'n zinnen graag eens verzet door een borrel, al heeft men de
daarvoor noodige duiten niet juist op zak. Menigeen had dus bij hem een lange lat
hangen, maar kreeg geen zuur gezicht te zien, er kon altijd nog wel een streepje bij.
Op die manier werden er natuurlijk geen goede zaken gedaan en dikwijls hoorde
men dan ook zeggen: ‘Krelis houdt een herberg voor zijn pleizier, maar lang zal hij
't niet meer volhouden, de een of ander zal hem wel eens aanpakken!’
Intusschen leefde het gezin er onbezorgd op los, de twee meiden, Gijbertje en Ali,
altijd luchtig en vriendelijk, vooral Gijbertje zoo goedhartig en glunder, dat ieder
graag met haar te doen had. Hare blauwe oogen gluurden guitig door de
halfdichtgeknepen oogleden en de ietwat wellustig gekrulde lippen stonden van den
ochtend tot den avond klaar om te lachen. Zij was nooit verlegen om een antwoord
en had altijd onder het werken door tijd voor een grap. Toch moest zij hard aan doen,
want al liep het overdag
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in de herberg ook niet druk, af en toe kwam er iemand, die bleef plakken en praten,
en alles in de boerderij moest evel z'n gang gaan.
Maar Gijbertje nam niets zwaar op en vond zelfs nog tijd om wat te zorgen voor
Klaas, bijgenaamd ‘de looper’, een arme oude stakker van meer dan tachtig jaar, die
een vertrekje op zij van de boerderij in huur had. Zoolang als zijn krachten heto
toelieten had Klaas gewerkt, nu kón hij niet meer en kwam zelfs sinds eenige maanden
niet meer uit z'n bedstee. Hij kreeg van de gemeente een gulden onderstand in de
week, daar moest het arme oude mannetje van leven. Gelukkig, dat hij juist bij Krelis
beland was, die het nergens nauw mee nam en hem niet alleen niet lastig viel om de
huurpenningen, maar het bovendien tot vaste regel gemaakt had hem van iederen
maaltijd wat te laten brengen. Trouw ging Gijbertje 's middags en 's avonds met een
pannetje warme aardappels of pap naar Klaas toe, ‘daar zouden zij niet armer van
worden,’ meende ook zij en deed het graag. Maar ofschoon geen enkele uit het gezin
van Krelis eenig begrip van zindelijkheid had en de boerderij en herberg een
verwaarloosde vuile boel was, toch begon Gijbertje, die zich waarlijk niet licht
verontrustte, langzamerhand aan Klaas gebrek te zien. De stumpert kon zich in 't
geheel niet meer zelf redden, hij lag daar maar hulpeloos in de bedstede en vervuilde
jammerlijk. Wie 't toevallig te zien kreeg zei: ‘'t is toch onnoozel zooals die Klaas
daar leit!’
Eindelijk kreeg Gijbertje met mooi praten van den stakker gedaan, dat zij de
pleegzuster mocht gaan halen om hem te helpen.
Klaas had waarschijnlijk gedurende zijn geheele lange leven zoo iets blanks en
propers niet van dichtbij gezien als deze frissche jonge vrouw met gave rozenroode
wangen, fluweelige donkereoogen en schitterend witte tanden in haar onberispelijk
zindelijk verpleegsterscostuum.
De zuster knapte hem handig en vriendelijk op, en kwam hem voortaan geregeld
in orde houden. Heel helder was Klaas niet meer in zijn hoofd en het onafgebroken
te bed liggen, veelal in een toestand tusschen waken en droomen, maakte, dat hij niet
zoo heel precies meer wist, wat er met hem gebeurde. Zoo legde de telkens
weerkeerende blanke verschijning van de pleegzuster beslag op zijn verbeelding, en
hij voelde zich nu heel gelukkig,
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gelukkiger dan ooit te voren, in den vasten waan opgepast en verzorgd te worden
door achttien schitterende jonkvrouwen. Hij gevoelde zich rijk als een prins.
Ondanks dreigenden ondergang in het groote gedeelte van de woning, en armoede,
ouderdom en ziekte in het kleine gedeelte, was de stemming in beiden dus toch
onbezorgd en tevreden.
Krelis had Mof in den stal gebracht, hem water en voer gegeven, en toen kon hij
aan zich zelf denken. Gijbertje zette het voor hem opgewarmde maal al op tafel.
‘Is er volk geweest vandaag?’ vroeg Krelis.
‘O ja,’ antwoordde Gijbertje, ‘Geurt en Herman hebben hier den heelen middag
gezeten. Ze hebben een k'nijn meegebracht en vragen of je de lat daarvoor niet weer
eens schoon wil vegen.’
De stroopers, Herman en Geurt, hadden zeker een goede vangst gehad, dat ze zoo
royaal uit den hoek kwamen.
‘Nou, dat kan,’ zei Krelis, ‘dan smullen we Zondag nog eens. Wat jij, meid?’
‘Wel ja,’ meende ook Gijbertje, ‘je hebt schoon gelijk, je krijgt anders toch niks.
Een k'nijn is altijd wat en 't is een mooie dikke, ik zal hem goed spekken, kijk eens.’
En meteen toonde zij haar vader een groot konijn, dat kennelijk in een strik
geloopen was. Alle rimpels in Krelis z'n gezicht trokken vroolijk naar boven - dat
zou smaken!
Nu zette hij zich welgemoed voor zijn grooten schotel met aardappels en nadat
hij nog even gevraagd had: ‘heeft Klaas wel gehad?’ nam hij de pet in de stijfgewerkte
handen en prevelde een gebed.
Zijn breede hooggewelfde kale schedel, die alleen wanneer hij bad aan de lucht
blootgesteld werd, glansde blank en deed de verweerde kleur en het sterk gerimpelde
van voorhoofd en wangen nog sprekender uitkomen. Bij de slapen lagen als
kronkelende riviertjes op een landkaart de aderen op het bonkige kale hoofd, dat
middenop een hel glimlicht ving van de lamp. Een krans van grijze haren, waarin de
ooren bijna wegscholen, omringde den kop en vereenigde zich met de ruige stoppels
van de ongeschoren wangen. Zooals hij daar zat met neergeslagen oogen en al de
rimpels in een ernstige plooi, had de oude man iets zeer eerwaardigs.
In de herberg naastaan begon het al levendig te worden, men hoorde nu en dan
iemand op klompen binnenklotsen, stommelen
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van stoelen, wat gepraat en daartusschen de vroolijke stemmen van Gijbertje en Ali.
Krelis haastte zich met zijn maal, ontblootte nog eens zijn kruin voor een vluchtig
dankgebed, zette zijn pet, nu lustig wat naar achteren geschoven, weer op en ging
met een vergenoegd gezicht de herberg in.
‘Dag Krelis, zoo Krelis, ben je daar, man, kom hier, Krelis!’ klonk het van alle
kanten, klaarblijkelijk zagen allen hem even graag komen. Hij ging met zichtbaar
welgevallen aan de groote tafel midden in de kamer zitten en strekte behagelijk zijn
beenen zoo ver mogelijk uit. Met een breeden glimlach om den goedigen mond
haalde hij een pijp uit z'n wijden broekzak, trok een tabakspot, die op tafel stond,
naar zich toe en begon op z'n dooie gemak de pijp te stoppen. De avonduren in de
herberg waren voor hem altijd de kroon op z'n dag. Soms verliep de avond in
eindeloos gepraat, soms kwamen de kaarten voor den dag en werd er menig rondje
afgepandoerd, maar steeds was het Krelis, waar de gezelligheid van uitging. Hij hield
zich strikt aan 't sluitingsuur, want hij wilde geen armoei met de politie hebben en
een boer moet toch ook altijd weer vroeg op; om elf uur stapte dus iedereen op, en
dan sliep Krelis al gauw heel gerust, al had hij dan ook nog zooveel schulden.
Maar al was 't dan ook niet door die schulden, zooals menigeen voorspeld had, er
kwam toch een einde aan dat leventje.
Krelis had van 't lot nog heel wat te goed!
***
Zelden had men in 't vroege voorjaar zulk een droogte beleefd!
Gedurende de maanden Februari en Maart viel er geen droppel regen, terwijl een
felle wind haast zonder ophouden uit het Oosten bleef waaien.
Alles was dor, schraal en uitgedroogd. De kale takken van de boomen leken wel
dood hout, waar nooit weer een groen blaadje aan kon komen, de rieten daken hadden
hun donzige kleur verloren en zagen er geel grijs uit als armelijk vuil stroo.
Op een van de laatste dagen van Maart werd de bevolking van het dorp 's middags
tegen half twee, juist op den tijd, dat de boeren plegen een kort slaapje te houden,
opgeschrikt door het luiden van de brandklok.
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De wind was dien dag tot een gierende storm geworden. Onheilspellend klonk het
geklepper, nu eens luid dreunend, als de wind even bedaarde, dan weer vervaagd en
klagend, als de stormvlagen de klankgolven meeslierden. Half wakker haastte ieder
zich uit z'n huis: ‘waar, waar is de brand? Mijn God, met die storm!’
Midden in het dorp stond de boerderij van Krelis Harmsen in volle vlam!
De brand scheen aangekomen in den hooiberg, die vlak achter het huis stond. De
wind was naar het huis toe en als vuurwerk vloog in weinige oogenblikken het
uitgedroogde rieten dak over de geheele oppervlakte in vlam.
Boven het knetteren van het vuur uit hoorde men het angstige loeien der koeien,
het schreeuwen en hinniken van Mof en de varkens. Krelis en de meiden en jongens
verloren gelukkig niet hun tegenwoordigheid van geest. Zij vlogen in de stallen om
de beesten er uit te halen, het kon ternauwernood nog, en Chris dacht aan ouden
Klaas. Het lage dak brandde daar al tot onderaan, zoodat hij bukkende onder de
vlammen door moest. Tijd voor uitleggingen had hij niet, en tilde het verschrikte
mannetje dus zonder een woord te zeggen uit de bedstee, sloeg een deken om hem
heen en droeg hem naar buiten. Klaas riep angstig om de achttien jonkvrouwen en
dat hij niet weg wilde, want dat zij hem dan niet meer zouden kunnen vinden. Maar
hij werd al klagende op een kruiwagen gezet, en voort ging het met hem naar de
naaste buren.
Het heele dorp was nu in rep en roer, wie maar kon wilde helpen, want het liet
zich aanzien of de brand zich vreeselijk uit zou breiden.
De felle wind voerde zwermen stukjes vuur en vonken mee, liet ze dol dwarrelen
en dansen, strooide ze moedwillig op de nabijliggende rieten daken, en overal vlamde
het op. Maar nu repten zich honderden handen rad en bedrijvig om het vuur te stuiten.
Er was leven gekomen in de anders zoo bedachtzame langzame boeren, huis en
hof moesten gered worden en de strijd zou niet gering zijn. Met weinig drukte, zonder
veel woorden of klachten handelden de mannen. Velen klommen in een ommezien
bovenop de daken, anderen reikten hen emmers toe. De pompzwengels zwiepten en
knarsten, de emmers slingerden boordevol en over-
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loopend van hand tot hand, en ieder nieuw opknetterend vlammetje werd onmiddellijk
uit gesmeten. Op klotsenden klompendraf kwamen nu ook de mannen met de
brandspuiten aanhollen, bevestigden haastig de slangen en als door den wind verstoven
fonteinstralen verdween het water sissend in den knappenden brand. Een geweldige
vuurzee verzwolg nu de boerderij en herberg van Krelis; de vlammen reikten veel
hooger dan te voren het huis. Zij loeiden en brulden en fladderden in woeste kronkels,
en schenen een ontzettende haast te hebben om te verdelgen wat hun ten prooi viel.
Verbijsterend valsch en schril deed het felle vuurrood bij het schelle Maartsche
zonlicht. Het imposante en geheimzinnige van een brand bij nacht ontbrak nu geheel;
dan ziet men de redders phantastisch verlicht als reuzen tegen de vlammen uitkomen,
in ademlooze spanning tracht men met den blik te dringen door roet, rook en
waterdamp, die grillige grootsche effekten tooveren, en de ontzetting met bewondering
gepaard doen gaan. Nu was alles even nuchter en het verterende element scheen
daardoor nog wreeder zijn eigenmachtig spel te drijven. De menschen geleken kleine
wroeters, die met armzalige waterstraaltjes, speelgoedladdertjes en emmertjes trachtten
een woedenden reus in bedwang te krijgen. Gore zware rookwolken van gespikkeld
gelig zwart jachtten, kopjeduikelend door den wind, voort naar de verre velden,
verbreedden zich daar tot ijler smook en schenen daarginds het helle zonlicht te
benevelen.
En in den omtrek van den brand bood het dorp een tooneel van peuterige verwarring
en rommelig gewurm. Iedereen dacht, dat de brand zich uitbreiden en nog vele huizen
vernielen zou, de menschen droegen dus overal met zenuwachtige haast de inboedels
uit. Men zag ze met allerlei sjouwen, stommelen en struikelen. Groote kasten moesten
schuin door lage deuren, terwijl het rinkelen van den inhoud niets goeds voorspelde,
vriendelijk glimlachende Maria- en heiligenbeelden lagen achterover in armen, die
tegelijkertijd een kachelpijp of koffiemolen omspanden. Losgelaten konijnen zaten
verwonderd te kijken, kleine kinderen werden gauw wat verderop gebracht, kippen
kakelden en vlogen, door het ongewone rumoer in de war gebracht, over heggen. In
korten tijd lagen alle graskampen en tuinen vol beddegoed, huisraad en kleeren in
de grootste wanorde door elkander, een nuchter klein burgerlijk chaosje!
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En aan het onmeedoogend krasse buitenlicht blootgesteld zagen de bezittingen van
sommige luidjes er aandoenlijk schunnig en pover uit!
Op een veiligen afstand van den brand zat een duffig ouwelijk vrouwtje met een
onderworpen gezicht geduldig op te passen, dat er niets van haar geredde boeltje
gestolen zou worden. Het was naast elkander gesmakt op een klein hoopje en de
kalmte, waarmee het arme oudje er bij zat, bewees, dat zij verder niets had om
ongerust over te zijn. Een kast, die wel eeuwen oud leek, heelemaal uit de scharnieren
hing, en aan den achterkant door de vele spinraggen en het jarenlang gegaarde stof
meer van een aardkluit dan van een meubelstuk had, stond door het gemis van een
der voorpooten als een stokoud mannetje schuin voorovergebogen; de deuren gaapten
hulpeloos open en moesten het wel laten kijken, dat de inhoud 't meeste had van
afval uit een lompenpakhuis; er tegen aan leunden twee havelooze stoelen met
doorgezeten zittingen en het wrak van een zwartachtig vettige wormstekige tafel.
Op den grond half onder de tafel wat smerig beddegoed en eenige brokken huisraad,
waarbij geen stuk, dat iemand de moeite van het oprapen waard gevonden zou hebben.
Maar het vrouwtje zat er bij of zij schatten te bewaken had.
Op andere erfjes achter heggen stonden weer betere meubelen; brutaal glimmende
licht mahoniehouten kasten; wiegen, waarvan men niet wist of er al dan niet kinderen
in lagen, lampen, ledikanten, pannen en ketels, alles jammerlijk door elkander en
veelal geschonden of gebroken door het haastige wegsjouwen.
In een half uur tijds was er van de boerderij en herberg van Krelis niets meer over
dan wat lage overeindstaande buitenmuurtjes, zwartberookte halfvergane ongelijke
brokstukken, en daarbinnen nog smeulend puin, pikzwarte geblakerde stukken balken
en planken, dampend gruis en steenen. Diep onder het puin zag men hier en daar nog
wat vurig glimmeren met een wit vluchtig rookwolkje er boven, en karkasachtig
staken eenige verbogen verroestte ijzeren staven kaal de hoogte in.
Maar de kleine wroeters hadden zich toch dapper gedragen, de brand was
bedwongen, de ramp had zich niet uitgebreid. De menschen begonnen nu hun boeltjes
weer in de huizen te halen, wat lang niet overal even glad ging. Hier keven twee
nijdige wijven over het eigendomsrecht van eênige smoezelige veeren kussens,
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dáár zochten anderen zenuwachtig en al scheldende naar allerlei, dat heelemaal niet
meer te vinden was.
Een welgedane, heel dikke boerin met een zelfgenoegzaam gezicht had zooveel
stevige deftige, keurig opgevouwen mannenpakken over den arm, dat zij de last haast
niet torsen kon en in de handen eenige paren glimmend gepoetste prachtlaarzen; men
hoefde niet te vragen, hoe'n goeie boel 't bij haar was! Daarbij verzekerde zij rechts
en links, dat zij gelukkig niets miste en dat er niets gebroken was.
Krelis en de kinderen zag men niet meer op het tooneel van de ramp. Zij waren
maar weggegaan, want zij konden nu toch nog niet in het smeulend puin gaan zoeken
om misschien wat van gouden sieraden of geld terug te vinden: het moest eerst
afkoelen. Er was niets van den inboedel gered, want toen oude Klaas en het vee in
veiligheid gebracht waren, had men niet meer in het brandende huis kunnen gaan,
en zoo was er geen enkel stuk uit gekomen. Huis noch inboedel waren verzekerd
geweest; Krelis was er dus naar aan toe; men zou hem ten minste niet kunnen betichten
den brand zelf aangestoken te hebben.
Op den avond van den ongeluksdag zat hij bij een van de getrouwde kinderen in
den kring aan de tafel. Gijbertje, Ali en de jongens hadden bij anderen een plaatsje
gevonden, maar zij kwamen toch nog even aanloopen.
‘Had ik m'n gouden bellen en m'n krali maar terug,’ zei Gijbertje, ‘ik ga toch
morgen nog eens goed rommelen in het puin, ze kenne d'r best onder legge en een
ander hoeft er niet mooi mee te zijn!’
Krelis dacht aan de verbrande latten en zei: ‘Nou weet ik van geen mins, wat ze
me schuldig zijn!’
‘Daar mot je maar niet over tobben, vader,’ troostte Gijbertje, ‘'t meeste had je
toch nooit gekregen.’
‘Nou, dan hoef ik ook niet te tobben over wat anderen van mijn motte hebben, dat
komt dan net goed!’
‘Wat moeten we nou doen, vader?’ vroeg Gijbertje.
‘Ja, meid, dat mag je net wel vragen! Ik heb er al over zitten prakkezeeren. Er zal
niks anders opzitten dan 't land en 't vee te verkoopen, 't allerergste af te doen, wat
er noodig is aanschaften en in een klein krot kruipen. Maar één koetje hou ik an,
heelemaal zonder kan ik niet.’
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En Krelis verzonk in gepeins: - bijna zeventig jaar - en nou moest hij weer beginnen
als een klein boertje! - Eigenlijk speet 't hem nog 't meest van de herberg! - met de
vroolijke avonden was 't gedaan - hij merkte nou al dadelijk 't verschil. Ze hadden
hem 's avonds nooit uit z'n huis kunnen krijgen - hij kon dan ook slecht weg - en nu
zat hij bij z'n eigen zoon als een kat op een vreemd pakhuis! Hij miste z'n borrel en
't rondje pandoeren en 't gewone kringetje van lanterfanters en drinkebroers om hem
heen. En dan dacht hij weer even aan Mof, dien zou hij ook missen - hij trok nu al
zooveel jaren met het trouwe dier er op uit. Maar de boel aanhouden kon onmogelijk,
want hoe zou hij aan een nieuwe boerderij komen? Wat moest hij toch veel beleven!
De ziekte van z'n eerste vrouw was erg geweest, het langdurige ziekbed van de tweede
nog erger en nu dit weer! - zoo'n onverwachte slag! zoo'n rampzalig ongeluk! Dat
hem dat nou treffen moest. Maar goed, dat z'n tweede vrouw dit niet beleefd had,
want ze was bar zenuwachtig geweest, ze zou vreeselijk te keer zijn gegaan. Z'n
kinderen waren allemaal nog al onverschillig en trokken zich nergens veel van an.
Maar goed ook, je kan er toch niks an doen. En hij zou ook maar aantobben, hij moest
toch z'n tijd op de wereld wezen. Zoo heel lang zou 't wel niet meer zijn - hij was al
zoo'n ouwe kerel! bijna zeventig. Maar van de kroeg speet 't hem toch mirakel erg,
je werdt nog eens warm zoo 's avonds en je hoorde nog eens van alles wat er in de
wereld te koop was. Als de menschen hem nou maar niet aan z'n kop kwamen zaniken
om duiten, hij had ze niet en kon ze nie geven ook, hij kon 't toch niet van z'n lijf
snijen!
En Krelis zat droevig voor zich uit te staren, de rimpels en groeven op z'n gezicht
leken dieper dan ooit en trokken allen treurig naar beneden, de klep van z'n oude pet
hing over z'n oogen, de stijve handen hingen moedeloos tusschen z'n knieën en hij
dacht er niet eens aan z'n onafscheidelijk pijpje aan te steken.
De getrouwde zoon had ondertusschen in zichzelf zitten overleggen, of hij z'n
vader voor zou stellen bij hem in te komen wonen. Plaats zou hij wel kunnen maken,
maar zou de oude man z'n kost nog waard zijn? Hij keek hem eens aan en vond hem
toch erg oud. En daarbij zoo onbenullig met geld, je kon nooit weten in wat voor
moeielijkheden hij je nog bracht. Neen, hij zou maar niks zeggen. Zoo iets kwam
altijd nog vroeg genoeg als 't moest.
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Chris en Jozef namen de zaak heel kalm op. Vader had altijd zoo raar gescharreld,
dat er bij z'n dood voor hen van de boerderij toch niets terecht zou zijn gekomen.
Chris had al lang verkeering, hij wou nu maar zoo gauw mogelijk trouwen, dan moest
Jozef nog maar wat voor vader werken.
‘Ik had 't je al lang willen zeggen, vader,’ zei hij, ‘ik ga met Mei trouwen, dat komt
nou meteen goed, dan hoef je op mijn niet meer te rekenen.’
‘Goed, jongen, dan hoop ik maar, dat 't je beter mag gaan dan mijn!’
En Gijbertje sprak:
‘Als je dan maar één koe houdt, vader, hoeven Ali en ik niet allebei bij dat eene
beest te gaan zitten, dan kan je het wel met één van ons af. Dan ga ik eens wat wijer
op, ik heb wel zin eens ergens anders te gaan kijken.’
‘Goed, meid, dat moet je zelf maar weten, ik zal je niet tegenhouën.’
***
En zoo gebeurde alles.
Het land en het vee werden op één koe na verkocht, de dringendste schulden
betaald en Krelis trok met Ali en Jozef in een armoedige kleine woning. Chris trouwde
en Gijbertje ging in dienst bij een bleeker in Bussum.
En Krelis ploeterde weer voort. Hij dacht maar niet meer aan de groote akkers,
die hij te voren beploegd en bezaaid, aan de mooie oogsten, die hij binnengehaald
had, en aan de vroolijke avonden in de herberg. Hij bebouwde nu den kleinen lap
grond om zijn woning, zorgde voor zijn ééne koetje en ging den tijd, dien hij over
had, nog wat uit werken bij andere boeren of bij zijn getrouwde kinderen. De koe
stond in een afgeschoten hoek van het bekrompen achterhuis, en zag er in die kleine
ruimte verschrikkend groot uit. Als Krelis zich in 't nauwe hokje wrong om de koe
te melken, kwam zijn ruime stal van vroeger hem voor den geest, en dan dacht hij:
- 't is toch onnoozel zooals 't met 'n mins verloopen kan, maar wat kan je d'r nou an
doen! - Gijbertje met haar luchtig humeur was in Bussum best tevreden.
In 't begin kwam zij iederen Zondag thuis, en had dan altijd veel te vertellen van
de lol, die zij met de andere bleekersmeiden
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en knechts had, maar langzamerhand begon zij minder geregeld thuis te komen.
Krelis had er wel niet veel erg in, maar als 't hem opviel, dat zij er in lang niet geweest
was, vond hij 't toch niet goed.
‘Ik geloof, dat die meid wat al te veel schik heeft,’ zei hij dan, ‘maar de jeugd mot
maar uitrazen, ze zal wel eens wijzer worden!’
Maar dat wijzer worden ging toch anders dan Krelis gewenscht had.
Op een dag midden in de week, nadat Gijbertje zich in geen maanden had laten
zien, kwam zij in eens tegen donker aanzetten met een groot pak onder den arm. Zij
kwam eenigszins schoorvoetend binnen, zette haar bundel in een hoek, en ging
ternauwernood goeiendag zeggende met een onverschillig gezicht aan de tafel zitten.
Krelis was net thuisgekomen en keek verbaasd op.
‘Hei je gedaan gekregen, meid?’ vroeg hij.
‘Ja, vader.’
‘En waarom?’
Gijbertje gaf geen antwoord; onverschillig bleef ze voor zich uit kijken. Zij zag
er anders uit dan gewoonlijk, en nu Krelis haar eens goed opnam, begon hij de zaak
te begrijpen: het was mis met Gijbertje.
‘Meid, meid, dat je me dat nou andoet, zoo'n schaande voor de minse! 't Is of er
nooit een einde aan de ongelukken komt!’
En ineens werd hij woedend en sloeg met z'n vuist op de tafel.
‘Maar we zelle hem wel krijgen, de kerel, wie die ook is, hij mot met je trouwen!’
‘Maak nou maar niet zooveel drukte, vader,’ zei Gijbertje toen, ‘want 't kan niet.’
Zij was niet te bewegen om meer te zeggen.
Ali had nog geen woord gesproken, maar even hoorde men haar mompelen: ‘zoo'n
Gijb toch!’
Toen stoof Krelis op: ‘Pas jij maar liever op je eigen in plaats van naar een ander
te kijken.’
En toen 't bekend werd en de menschen hem er over aanspraken, zei hij telkens:
‘'t Komt alleen, omdat Gijbertje zoo goejig is, ze kan niks weigeren.’
Hij deed Gijbertje verder geen verwijten en zij bleef thuis, totdat
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het kindje geboren was. Het werd Coba genaamd, naar Krelis z'n tweede vrouw,
Gijbertje's moeder.
De natuur, die soms naar het wel schijnt uit speelschheid juist zulke onwelkome
en ongewenschte wezentjes bizonder mooi schept, had van Coba een prachtkindje
gemaakt. Van de geboorte af bedekte een weelde van zijdeachtig sterk krullend heel
blond haar het kopje, en de verrassend donkere oogen leken haast te groot voor het
kleine ronde gezichtje.
Bij Gijbertje, die zich veel meer schaamde dan men van iemand met haar luchtigen
aard verwacht zou hebben, was het moederlijk instinkt nog niet ontwaakt. Haar jeugd
en sterk gestel hielpen haar gauw weer op de been; zoodra het kon, sprak zij er van
weer uit dienen te willen gaan. Krelis had van 't begin af schik in 't kindje. De naam
van Coba bracht hem gelukkiger tijden voor den geest en hij voelde zich fleuriger
en jonger sinds dat nieuwe wezentje in zijn huis gekomen was. Hij zou het in 't geheel
niet meer hebben willen missen, en als Gijbertje van heengaan sprak, zei hij:
‘Als je kleine Coba dan maar hier laat!’
Ali had daar ook niets tegen; Coba was geen lastig kindje en zij solde wel eens
graag met zoo'n aardig dingetje.
Gijbertje pakte dus haar bundel en trok weer naar Bussum. Zij beloofde vast nu
beter op te zullen passen.
***
De kleine Coba groeide voorspoedig op, het mooiste kindje in 't heele dorp!
Gezond maar tenger, leek zij van veel voornamer afkomst dan de boerenkinderen,
en de dichte massa lichtblonde krulletjes bij de donkere oogen gaven haar iets heel
bizonders. Iedereen had schik in haar, maar 't meest van allen Krelis. Hij was letterlijk
gek op het kind. Ofschoon altijd een vriendelijk vader, had hij voor zijn eigen kinderen
of andere kleinkinderen toch nooit gevoeld, wat hij nu voor dit kind voelde. Het was
zeker indertijd met de kleintjes te geregeld door blijven gaan, zoodat het te gewoon
geworden was, maar nu kwam in zijn oude dagen dit prachtkindje als een engeltje
uit den hemel om hem weer vreugde en vroolijkheid te geven.
En de kleine Coba was net zoo gek op grootvader. Zij voelde
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zich nergens veiliger dan op grootvaders knie. Zoo als hij thuiskwam en op zijn stoel
zat, trachtte zij tegen hem op te klauteren en vleide: ‘Coba bij Opa.’
Als hij haar dan opnam, nestelde zij zich warm tegen hem aan, sloeg een armpje
om zijn ouden kop en dan was het altijd hetzelfde lievelingsspelletje; dan volgde het
kleine wijsvingertje de diepe rimpels in grootvaders gezicht, grootvader lachte, alle
rimpels vertrokken en verschoven, en het kleine meisje schaterde het uit en riep:
‘meer doen, meer doen!’ Het oude doorploegde gezicht van grootvader was haar
liefste speelgoed, en zijzelf de laatste en schoonste opbloei van wat Krelis ooit in
zijn lange leven aan geluk gekend had. Vroeger werd hij door allerlei te veel afgeleid
en verdeeld; overdag was het altijd hard werken geweest op den akker en in den stal,
en 's avonds had de herberg en het praten en rumoeren met al die menschen hem in
beslag genomen.
Met de kinderen hadden voornamelijk zijn vrouwen zich bemoeid, en later had
hij ze maar hun gang laten gaan, want ze waren allemaal nog al mans en hadden
nooit veel naar hem geluisterd. Maar nu bleef hij meer thuis, en het was er rustiger
dan hij het ooit gehad had. Het kleine meisje bracht er vroolijkheid, haar juichend
stemmetje klonk als muziek in zijn oude ooren, haar blonde krulletjes schenen de
zonnestralen aan te trekken, en hare donkere oogen waren iederen keer, als zij ze
opsloeg, een verrassing. Krelis was trotsch op de schoonheid en aanvalligheid van
het kind, en het maakte hem elken dag op nieuw gelukkig, dat het om niemand
zooveel gaf als om hem. Gijbertje kwam wel van tijd tot tijd naar haar kind kijken,
maar zij bleef er nog al onverschillig voor. Zij bracht dan soms een jurkje of een paar
schoentjes mee, maar Coba was veel liever bij grootvader of bij Ali, en dat wakkerde
de moederliefde niet aan.
Op een Zondagmiddag, kort nadat het kind drie jaar was geworden, zat Krelis na
het middagmaal met over elkander geslagen armen bij den haard te soezen. Ali had
Coba meegenomen om voor den gebruikelijken Zondagscent het stukje suikergoed
te koopen, dat het kind iederen Zondag van Opa hebben mocht.
De oude man had zijn pijp opgestoken, en pufte er droomerig en tevreden op los.
Telkens speelde er een glimlach om den wijden goedigen mond, dan kwam de kleine
Coba hem voor den
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geest en zag hij haar in gedachten alweer binnenkomen en op zijn schoot klauteren,
zooals zij het straks zou doen. Even dacht hij ook aan Gijbertje en dat zij er weer in
lang niet geweest was, toen de deur openging en Gijbertje zelf binnenkwam, gevolgd
door een forschen kerel. Krelis keek verwonderd op.
‘Dag meid,’ zei hij, ‘wie heb je daar bij je?’
‘Dag vader, dat zal ik je vertellen, daar komme we juist voor, maar laat ik eerst
effen gaan zitten, want ik ben zoowaar meui van 't loopen. Kom Daan, ga ook zitten.’
‘Wel ja, man, ga zitten,’ zei Krelis vriendelijk, ‘neem je gemak, dadelijk komt me
dochter, dan krijg jelui koffie.’
‘En nou zal ik je 't nieuws vertellen, vader, ik ga trouwen met Daan Majer, dit is
ie, hij komt kennis met je maken.’
Gijbertje lachte een beetje verlegen, en toen Krelis haar eens goed opnam, zag hij
't al: zij was weer te goejig geweest. Maar hij zou maar doen of hij niets merkte; als
nu deze kerel haar trouwen wilde, kwam 't immers in orde. Hij kon er toch niks an
doen. Nu keek hij dien Daan eens goed aan, die hem op 't eerste gezicht in 't geheel niet
beviel. Het was een zware man, half op zijn heer's gekleed, met een wit frontje, dat
erg bol zat, en een kleurige das, waarop een opzichtige doekspeld van phantasiegoud.
Zijn gemeene tronie getuigde van brutaliteit en liederlijkheid. Minachtend keek hij
rond in het kale vertrekje, eenigszins spottend lachend met z'n grove roode vingers
aan 't zwarte kneveltje draaiende. Hij vond het duidelijk zichtbaar niet veel zaaks bij
zijn aanstaanden schoonvader. Welvarend had het er nooit bij Krelis uitgezien, maar
na den brand was het er dan ook bijna armoedig.
‘En, vader, denk eens hoe mooi van Daan, hij wil Coba ook nemen!’
‘Coba nemen?’ zei Krelis verschrikt, ‘maar, meid, dat hoeft heelemaal niet. Coba
is hier niemand in den weg, dat weet je toch wel. Ik wil haar best houden.’
‘Ja, vader, maar jij bent oud, je kan wel gauw doodgaan en Ali kan wel trouwen,
en 't is heel mooi van Daan, dat hij Coba nemen wil, je moest er blij om zijn.’
Krelis zat als versteend.
‘En wat doet Daan? Zal jelui het dan zoo breed hebben?’
‘Hij heeft een herberg, wat 'n drukke, geen boerderij er bij,
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't loopt er den heelen dag af en aan. Een goeie zaak, hij beurt heel wat cente!’
Een kroeg en die kerel! Krelis begreep maar al te goed, wat dat zijn kon, en daar
zijn kleine Coba bij!
‘Ik kan 't niet goed vijnden, meid, ik kan 't niet goed vijnden! Jij mot weten wat
je doet, ik kan aan jou niet meer beginnen, jij gaat toch je eigen gang, dat zie ik wel,
me oogen zijn gelukkig nog goed, maar Coba in een kroeg, daar kan ik geen vree
mee hebben!’
‘Wel nou nog mooier,’ zei Gijbertje en deed of ze zich boos maakte, ‘je hebt toch
zelf ook een herberg gehad! Doe nou maar niet zoo fijn! Je hebt mijn toch nooit te
goed gevonden om er in te zijn, waarom vin je er Coba nou te goed voor, dat zou ik
wel eens willen weten!’
‘Maar, kijnd, waarom wil je Coba nou in eens hebben, je kwam haast nooit naar
d'r omkijken?’
‘Omdat ik 't zoo mooi van Daan vin, dat hij haar nemen wil, en ze zeggen 't
allemaal, dat 't zoo mooi van hem is.’
De edele Daan had nog niets gezegd. Hij zat zich inwendig kwaad te maken, dat
hij niet bewonderd en geprezen werd om zijn nobele daad. Hij had zich voorgesteld,
dat die boerenmenschen wát blij zouden zijn, en er in Bussum tegen iedereen al hoog
van opgegeven, en je kon buitendien niet weten: Gijbertje had verteld, dat 't kind zoo
mooi was, dat kwam later in een herberg goed te pas. Die ouwe knul van 'n boer
moest dankbaar zijn, dat hij voor 't kind wou zorgen.
Even zaten alle drie stil bij elkander, Krelis nog steeds verstijfd van schrik, Gijbertje
en Daan wat beleedigd.
Daar ging de deur open en in het volle zonlicht stond het kind, het hoofdje omgolfd
door de gouden krulletjes. Hare donkere oogen schitterden blij, en verrukt hield zij
haar inkoop omhoog in het mollige handje.
‘Alle weerga's,’ mompelde Daan, ‘zoo'n mooi kind heb ik nog nooit gezien, dat
mot ik hebben. Daar kenne we in de kroeg mee pronken.’
Coba bleef even verlegen staan, toen holde zij naar Krelis toe en trachtte op zijn
knie te klauteren. Krelis tilde haar op en nam het kleine meisje vast in z'n armen, het
strengelde de armpjes om zijn gerimpelden hals en keek, nu het zich veilig voelde,
nieuwsgierig naar hare moeder en den vreemden man.
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‘Kom hier, Coba,’ zei Gijbertje, ‘kom bij moeder.’
Maar Coba knelde de armpjes nog vaster om grootvaders hals en schudde beslist
van neen.
‘We zulle haar mores motten leeren,’ zei Daan, ‘dat zie ik al, zoo'n koppig kreng!
Maar mooi is ze, dat mot ik toegeven, wel de moeite waard om er wat moeite aan te
bestejen.’
‘Ze zal bij ons wel anders wennen,’ zei Gijbertje, ‘als ze maar eerst van vader weg
is, die is veel te gek met d'r.’
Krelis was innerlijk radeloos. Hij begreep best, dat er niets aan te doen zou zijn,
als Gijbertje en Daan volhielden om het kind te willen hebben. Gingen zij nu maar
weg, dat hij tot zichzelf kon komen, misschien zou Ali raad weten! En zijn
verbouwereerdheid maakte hem zoo stilzwijgend, en Coba begon zoo te gillen en
met hare kleine beentjes te trappen, toen Daan probeerde om haar van grootvader
weg te nemen, dat het bezoek maar wat bekort werd.
‘We trouwen over zes weken, vader, we houen bruiloft in de herberg en we hopen,
dat je ook komt, dan kan je Coba meteen meebrengen. Daan heeft een groote famielje,
en de gewone klanten rekenen er ook op om te magge komme, mijn famielje kan er
dus verder niet bij. Maar ik kom nog wel eens voor dien tijd, dan breng ik nog een
nieuwe jurk voor Coba, ik wil graag, dat ze er dan netjes uitziet.’
En Gijbertje vertrok met haar aanstaanden echtgenoot, beiden maar weinig voldaan
over den afloop van hun bezoek.
‘De stoute man is weg,’ vleide Coba en streelde Krelis z'n wangen, ‘nou moet Opa
weer lachen voor Coba.’
En zij wilde haar lievelingsspellingetje beginnen, maar deze keer kon grootvader
niet; hij voelde zich geschokt en gebroken, als na een zware ziekte. Ali was bij haar
thuiskomst erg verbaasd over al dat nieuws, en toen zij merkte hoe verdrietig 't vader
maakte, vond zij, dat hij wel wat onwijzig met dat kind dee. Zìj hield ook wel van
Coba, maar zoo erg vond ze 't nou niet als ze wegging. En 't was dan toch werkelijk
wel mooi van dien man, dat hij niet alleen die malle Gijb trouwde, maar nog
bovendien dat kind, waar hij niets mee te maken had, wou nemen. Gijbertje had
gelijk, zij en Jozef zouden toch wel eens trouwen, dan zou vader toch maar raar met
zoo'n kind blijven zitten. Wou hij soms, dat zij een van allen hem en 't kind er bij
namen?
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Krelis zag wel, dat hij bij haar geen steun vond en sprak er niet meer over.
De zes weken vlogen om. Gijbertje kwam nog een paar keer terug, maar Krelis
bleef hardnekkig weigeren om op de bruiloft te komen; Coba zelf weg te brengen
ging zijn krachten te boven. Dan moest de bruiloftspartij, die toch 's middags zou
gaan rijden, haar maar zelf komen halen.
En maar al te gauw brak de gevreesde dag aan. Krelis ging 's morgens vroeg uit;
hij wilde er niet bij zijn als Coba weggehaald werd. Hij hielp den geheelen dag wat
werken bij een van z'n getrouwde kinderen en ging pas tegen donker naar huis.
Toen hij zijn woning naderde, merkte hij hoe hij zich den geheelen dag, zonder
er zich rekenschap van te geven, met de hoop was blijven vleien, dat het misschien
toch niet gebeurd zou zijn, en dat hij Coba nog vinden zou. Hij liep al langzamer en
langzamer, het kleine meisje kwam hem immers meestal tegemoet huppelen - nu
moest zij komen - als zij nu niet kwam, was zij er niet meer Maar zij kwam niet. Het bleef doodstil in het huisje; alleen Ali zat met haar rug
naar de deur op haar hurken bij den haard en hield zich of zij druk bezig was. Zij zag
er toch wat tegen op, haar vader aan te kijken, want iets begreep zij er toch wel van.
Krelis bleef verslagen midden in de kamer staan, keek met strakke oogen in 't rond,
en zeide eindelijk zachtjes met toegeschroefde keel:
‘Is Coba weg?’
‘Ja, wat dach' je anders? Natuurlijk is zij weg, dat wist je toch wel!’
‘En hoe is zij weggegaan?’
‘Ze was grootsch op haar nieuwe jurk en blij om in 't rijtuig te magge zitten, verder
weet ik er niet van. Ik wou met Gijb niet praten, want ik vind 't schandalig, dat ze
alleen jou gevraagd hadden, d'r eigen broers en zusters niet eens, en ik heb nog wel
altijd op d'r kind motte passen!’
Krelis haalde den melkemmer en ging bij de koe zitten; hij moest alles op 't gevoel
doen, want hij zag niets. Tranen verduisterden zijn blik en drupten langs zijn gegroefde
wangen op zijn boezeroen, groote heldere tranen, als van een kind. Zonder snikken,
geluidloos en klachtloos, weende de oude man om zijn verloren schat, terwijl even
regelmatig als altijd het spuiten van de melk in den emmer klonk.
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Maar de koe scheen toch wel wat aan den baas te merken, zij keerde langzaam den
kop naar hem toe, en loeide zachtjes en klagelijk. Toen Krelis klaar was, ging hij stil
bij Ali en Jozef aan de tafel zitten; hij roerde z'n pap niet aan. Beiden hadden in stilte
wel met hem te doen, maar ze vonden toch, dat hij wat onwijzig deed, om hun zou
hij zooveel drukte niet gemaakt hebben, dat wisten ze wel zeker.
Eenige weken later stapte Krelis op een doordeweekschen dag naar Bussum. Hij
kon het niet langer uithouden, hij moest 't kind zien en weten hoe ze 't had.
Dat was een treurig bezoek!
De herberg bleek er een te zijn van het allerminste allooi. Het verwaarloosde
aanzien van het schunnige vervallen huis en de buurt, waar het stond, deden begrijpen,
dat het niet anders kon zijn dan een verzamelplaats voor boeven en straatslijpers.
Krelis ging met een loodzwaar hart naar binnen, tegelijkertijd gloeiend van verlangen
naar het kind.
In de vunzige gelagkamer stond Daan achter de toonbank, bezig met zijn glazen.
Het was nog vroeg op den dag, er waren nog geen klanten. Op een stoel, aan een van
de vieze kroegtafeltjes, zat kleine Coba droomerig voor zich uit te staren met bleeke
wangetjes en een huilerigen trek op haar gezichtje. Zoo als zij Krelis zag begon zij
te gillen: ‘grootvader, grootvader!’ en stak de armpjes naar hem uit. Maar met een
grooten stap was Daan bij haar en klets, klets, kreeg zij harde klappen op de
uitgestrekte handjes en om de ooren, en toen het kind nog veel harder begon te
schreeuwen, schudde hij het bij de teere schoudertjes door elkander, dat het kopje
suizebolde, terwijl hij het al vloekende met de leelijkste woorden uitschold.
Gijbertje kwam aanloopen uit een lange donkere gang achter de gelagkamer.
‘Wil je met je vurige vingers wel eens van dat schaap afblijven, dondersche kerel!’
krijschte zij en griste Coba van hem af.
Het kind huilde wanhopig en maakte zich met achteroverhangend kopje en dichte
oogen zoo kwaad, dat het haast stikte. Het schopte met de kleine beenen en sloeg
van zich af, en alle adem, dien het overhield, gebruikte het om telkens weer angstig
‘grootvader’ te gillen.
Krelis stond ontzet; hij kon geen woord uitbrengen en 't was of zijn voeten aan
den grond vast waren.
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‘Zoo gaat 't nou hier alle dagen,’ schreeuwde Gijbertje tusschen het gillen van het
kind door, ‘als ik dat geweten had, had Coba niet hier magge komme! Hij slaat er
maar op los met z'n gemeene pooten, alleen omdat 't schaap hem niet lijen mag en
altijd naar grootvader wil. 't Is beter, dat ze je maar niet meer ziet, vader.’
En meteen ging zij met het in hare armen spartelende kind de lange gang achter
de gelagkamer in.
Daan was woedend; zijn gezicht had een uitdrukking om bang voor te worden en
tusschen allerlei vloeken door schreeuwde hij:
‘'t Is wat moois! In plaats van dat jelui dankbaar zijn, dat ik dat slet van een dochter
van je genomen heb en dat verwende kreng van een kind er bij, heb ik niet anders
dan last en ergernis!’
Het nijpend verdriet, dat Krelis vervulde, ging over in een woede, die hem deed
trillen, maar hij bedwong zich en het gelukte hem bedaard te zeggen:
‘Maar laat ik Coba dan toch weer meenemen, ik wil 't kind graag hebben, jij hoeft
er geen last van te hebben.’
En een oogenblik kwam er een vreugde bij hem op, alsof hij haar al had. Hij zag
zich al met het kleintje naar huis wandelen.
‘Ze blijft hier!’ bulderde Daan, terwijl hij met z'n vuist op de tafel sloeg, dat de
glazen rinkelden, ‘denk je, dat ik dat wurm niet klein kan krijgen? Ik zal haar slaan
tot ze pap wordt en zoo mak als een lam!’
In de verte hoorde Krelis het kind weer ‘grootvader’ gillen, en buiten zichzelf van
drift stoof hij op Daan aan.
Deze schaterde het uit:
‘Ouwe gek, denk je, dat je mijn an kan!? Zoo'n oud karkas!’
En meteen pakte hij Krelis in z'n kraag en dwong hem de paar stappen naar de
deur te loopen. De oude man kon niet anders dan machteloos met z'n armen voor
zich uit zwaaien. Daan had hem den groven knuist zoo diep en stevig van achteren
tusschen hals en kleeren geboord, dat zijn das hem haast wurgde. Strompelend en
bijna alleen in de hoogte gehouden door die sterke vuist, waar hij bijna aan hing,
bereikte hij de deur en stond buiten, vóór hij recht wist, wat er met hem gebeurd was.
Half bedwelmd van schrik bleef hij een oogenblik staan, toen sukkelde hij voort, niet
wetende, wat hij doen moest. Maar wat kon hij doen? Hij had geen recht op het kind
en zou niet weten, hoe hij er mee aan moest, om het uit Daan z'n handen te krijgen.
Als
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een gebroken man sloeg hij den weg naar Laren in en liep werktuigelijk voort, haast
zonder gedachten, maar met het bewustzijn van schrijnend leed. Telkens meende hij
het gillende geroep van ‘grootvader!’ weer te hooren, dan schudde hij z'n ouden kop,
of het leed hem te zwaar werd.
Dicht bij Laren ontmoette hij een buurman, die hem toeriep:
‘Ben je eens bij Gijbertje wezen kijken? Toch mooi van die kerel, dat hij de kleine
meid ook genomen heeft!’
Alles was dus heel wat erger dan Krelis gevreesd had. Het kind had het slecht, en
hij zou er niet eens meer naar toe kunnen gaan, want, zooals Gijbertje gezegd had,
Coba moest hem maar niet meer zien. Hij was zoo bedroefd als nooit te voren in zijn
heele leven en dacht telkens: lag ik maar op 't kerkhof, ik kan er toch niks an doen.
Gelukkig duurde zijn verdriet niet lang.
Een paar weken na zijn bezoek aan Bussum stond Gijbertje in eens voor hem met
kleine Coba aan de hand. Het kind rukte zich los en vloog naar hem toe.
‘Vader, hier is Coba weer, als je haar nog hebben wilt,’ zei Gijbertje wat
beschaamd.
Krelis voelde zijn knieën knikken, hij moest eerst gaan zitten, en in een
ommezientje kroop Coba op haar gewone plaatsje op zijn schoot. Zij duwde haar
krullekopje tegen zijn borst, alsof zij wel onder zijn jas had willen kruipen, en zei
zachtjes:
‘Moeder moet weggaan, grootvader, moeder moet weg.’
Krelis sloeg zijn armen om het kind heen, leunde er mee achterover in zijn stoel,
en gaf zich over aan het overweldigende geluk zijn schat terug te hebben.
En Coba keek op in het ruige doorgroefde gelaat van den ouden man, alsof het 't
mooiste was, wat er op de wereld bestaan kon, het wijsvingertje volgde weer de
rimpels en grootvader lachte, lachte voor 't eerst weer sedert vele weken. Gijbertje
vertelde niets en Krelis vroeg niets. Hij had genoeg gezien om te begrijpen, dat Coba
een twistappel tusschen Gijbertje en haar man was en daarom weer weg moest.
Zoolang als haar moeder bleef, mocht Krelis het kind geen oogenblik loslaten, en
het was pas gerust, toen deze vertrokken was. Toch zei het, toen Gijbertje heenging:
‘Moeder niet stout, leelijke man stout.’
***
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Nu begon er een gelukkige tijd voor Krelis. Hij genoot nog meer van het bijzijn van
het kind dan te voren, nu hij het zoo lang had moeten missen, en Coba was nog meer
op hem verzot dan vroeger. In den eersten tijd na haar terugkomst werd zij 's nachts
dikwijls gillende wakker en was nog aldoor bang, dat ‘de leelijke man’ haar terug
zou komen halen, maar langzamerhand scheen zij het doorgestane verdriet te vergeten,
de blosjes kwamen terug op haar wangen, en zij werd weer even vroolijk als vroeger.
Zij ging nu alle dagen naar de bewaarschool van het gesticht. Als na schooltijd de
deuren opengingen en al de kleine kleuters er uitkwamen, joelend en huppelend, of
bedachtzaam handje aan handje naast elkander stappend, met onnoozel wijze
gezichtjes, was er tusschen al die blije en ernstige snoetjes geen zoo mooi als dat van
Coba. Zij droeg nooit het gebruikelijke zwarte kapje, onbedekt golfden de tallooze
helblonde krulletjes om de blanke wangetjes en waren in opvallend contrast met de
groote bijna zwarte oogen.
De nonnen hadden klaarblijkelijk ook schik in het mooie kind, want toen het vijf
jaar was en in staat werd geacht den verren weg naar het kerkhof mee te loopen,
lieten ze vragen, of Coba als bloemenmeisje mee mocht gaan in de processie van St.
Jan.
Daar had Krelis schik van, en Ali had er ook aardigheid in. Zij ging dadelijk aan
den gang witte kleertjes voor Coba in orde te brengen. Gedurende de dagen vóór St.
Jan werd er bij Krelis over weinig anders gesproken; hij had voor ieder stuk de
grootste belangstelling, en was maar steeds bang, dat 't een of ander niet mooi genoeg
zou zijn.
Op den morgen van St. Jan bracht Ali het kleine meisje met al haar spulletjes naar
de zusterschool, daar zou zij aangekleed, en in de kerk in den stoet geschaard worden.
Krelis stond in blijde spanning buiten te wachten; hij wilde eerst zijn kleine meid
voorbij zien komen, en zich dan bij de processie aansluiten.
Het dorp zag er feestelijk uit. Bonte slingers van gekleurde houtwol en sparregroen
hingen van boom tot boom; voor de kerk en op vele andere punten verrezen
eerepoorten, die met hunne geschilderde heilige voorstellingen, inscripties en weelde
van bloemen spraken van de toewijding en vromen ijver, waarmede zij opgericht
waren. Voor bijna elk huis was een altaartje klaargezet, waarvan de door de malsche
Junizon beschenen witte kleedjes hel
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op straalden. De brandende kaarsen aan weerskanten van de zoetelijke poppige Mariaen Christusbeelden geleken nuttelooze dwaze kleine geele vuurtongetjes, die het af
moesten leggen bij de gouden zon, maar tot bij de allerarmsten maakten de bloemen
het mooi. Een paar potten geraniums of wat korenbloemen in een fleschje, het was
ál een liefelijke begeleiding voor de simpele beeldekens.
Het dorp was vol menschen, die stil en toch blij liepen te wachten op de komst
van de processie. En Krelis stond er tusschen, opgewekt en vol verlangen naar de
verschijning van dat kleine ding, dat nu al zijn vreugde uitmaakte.
Daar beginnen de klokken te luiden, de kerkdeuren gaan open en door het jubelende
gerinkel heen hoort men het murmelen der gebeden, telkens eerst den luiden aanhef
der voorbidders, gevolgd door het ongelijke allengs wegstervende prevelen der
menigte.
Ootmoedig schrijden de geloovigen voort. Wat zij ook anders zijn, gelukkig of
ongelukkig, overmoedig of vol zorgen, nu hebben zij zich overgegeven, nu hebben
zij niets anders in den zin dan het gebed en de verheerlijking van hunnen God.
En zij vernederen zich zoo in hun ootmoed, dat zij allen klein, nietig,
bemedelijdenswaardig lijken. Het is of de geheele stoet uit zieken, gebrekkigen en
mismaakten bestaat, of de menschheid voor zich van alle glorie afstand doet om de
godheid des te hooger te verheffen.
Zij denken niet, verlangen niet te denken, gaan alleen op in den stroom van
aanbidding, want de eenvoud en onwankelbaarheid van hun geloof doet hen niet
trachten door te dringen in het onvatbaar mysterie, zij vinden volkomen bevrediging
het in een menschelijke vorm gewrongen te hebben.
En hun ootmoed zaait ootmoed.
De God, dien zij aanbidden, openbaart zich, en de menschheid voelt zich nu één
in zijn kleinheid en afhankelijkheid; de haat wordt althans voor een korte pooze
waan, de verbroedering werkelijkheid. Want hun aanblik doet trillen van medelijden
om al het leed, om al den strijd, dat die trekken zoo verwrongen heeft, dat die ruggen
en hoofden zoo heeft doen buigen, dat die ledematen zoo heeft ontwricht en
verkreupeld.
En dan is het of de zon in eens heller schijnt, er nadert iets blanks en stralends.
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Het is de groep van kleine kinderen in wit gewaad met kransjes op de haren.
De kleertjes zijn onnoozel nuchter, de witte kousjes en schoentjes grof en plomp,
de handjes steken in voddige handschoentjes, en de bloemenmandjes zijn maar gevuld
met snippers bont papier. De hoofdjes zijn ontsierd door stijfuitstaande gefriseerde
haren en krullen, maar ondanks dat alles ligt er een waas van bekoring over die teere
menschenbloesems. De onschuldige schepseltjes kijken zoo onbevangen de wereld
in, zoo droomerig blij en ongerept. Zij zijn zoo klein, maar voelen het niet; zij bukken
zich niet, omdat zij nog niets van bukken weten. De gewillige voetjes trachten, trip,
trap, in de rij te loopen, maar raken er telkens uit: zoo mooi toch is ook alles! Dan
worden zij, zonder het zelf te merken, door de begeleidsters in de rij geduwd, stappen
even wat vlugger, om een oogenblik later weer soezerig rond te kijken en door den
trots van het oogenblik bijna te vergeten om voort te loopen.
Maar de mooiste van allen was Coba!
Het kransje rustte zoo sierlijk op de natuurlijke krulllen, het witte jurkje voegde
zich zoo bevallig om het ranke lijfje, en de bruine oogen straalden van pleizier.
Krelis had haar dadelijk in 't oog; voor hem was 't, of zij daar alleen liep, hij zag
de andere kinderen niet eens. Het kind merkte hem niet op; dat vond hij juist goed,
hij kon haar daardoor nog meer op z'n gemak bekijken. En, zoodra zij voorbij was,
boog hij met allen om hem heen de knieën, want met het blinkend omhulsel van het
allerheiligst symbool hooggeheven in de handen kwam nu de geestelijke onder den
purperen baldakijn, omgeven door vele andere geestelijken, allen in vol ornaat,
omwaasd door wolken van wierook, dat door kleine koorknapen den heiligen inhoud
van den stralenden monstrans werd toegezwaaid.
En Krelis zag, terwijl hij het grijze hoofd ter aarde boog, in den geest nog zijn
kleine meid, en al herhaalden zijn lippen werktuigelijk de voorgeschreven gebeden,
zijn diepere gedachten waren één smeeking, dat het haar toch goed mocht gaan, en
zij bewaard mocht blijven voor zonde en ellende.
Nu naderde plechtig koorgezang en, achter de zangers, de lange stoet van mannen,
waarbij Krelis zich nu voegde, en de processie trok over den landweg tusschen de
lichtende korenvelden. Even
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er boven uit kwam het fijne wit van de rij kanten mutsen der boerinnen en de ontbloote
hoofden der mannen, waar hier en daar een kale kruin een lichter vlekje maakte. De
kleurige rijk met goud en poppen geborduurde satijnen vaandels hingen slap schuin
naar voren en bewogen zachtjes gedragen deinend voorwaarts, terwijl de purperen
baldakijn, waarvan men de dragers nu niet zag, een staatsiekoets geleek uit een
sprookjesland.
En zoo trokken de geloovigen naar het kerkhof om op de graven van hunne
afgestorvenen te bidden, het heiligst wat zij hadden, het heiligst wat zij kenden met
zich voerend om hunnen God te eeren.
Vroom kinderlijke uiting van een vroom kinderlijk geloof!
***
De kleine Coba groeide en werd flink en vlug. En dat was maar goed, want Ali
trouwde en trok naar Hilversum, zij moest dus grootvader als een braaf klein
huishoudstertje met alles helpen. Dat ging dan ook best, zij was al aangenomen en
van school, en Ali kwam eens in de veertien dagen voor de wasch. Krelis hoopte
maar, dat alles nu zoo voort kon gaan, tot Coba volwassen en misschien geborgen
zou zijn.
Maar dat kwam helaas heel anders uit. Jozef was een stille jongen, waar Krelis
nooit zorg over gehad had. Hij had altijd geregeld en gewillig gewerkt, en zijn
verdiende geld in de huishouding overgegeven. Wat er eigenlijk in hem stak was
nog nooit duidelijk voor den dag gekomen, want hij sprak weinig, had iets
onverschilligs en bemoeide zich nergens mee. Naar Coba keek hij ook niet veel om,
maar hij was toch nooit onviendelijk tegen haar.
Op een goeden dag kondigde hij zijn vader kort en bondig aan, dat hij ging trouwen
met Doortje Fokker, een weduwe met één kind, een meisje zoo oud als Coba.
‘'t Is 't beste maar, dat zij hier introuwt, vader,’ zei hij, ‘en ze zeit, dat jij er best
in kan blijven, maar dat er dan voor Coba geen plaats is.’
‘Voor Coba geen plaats,’ zei Krelis verschrikt, ‘waar moet ze dan naar toe?’
‘Nou me dunkt, dat een van al de anderen haar nou wel eens nemen kan. Wij
hebben haar nou al zoo lang te eten
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gegeven. En ze wordt al handig, er zal er best een zijn, die haar hebben wil.’
‘Maar, jongen, je weet toch wel, dat ik haar niet graag missen wil!’
‘Jij hebt goed praten, vader, maar ìk moet de kost voor je verdienen en dat wil ik
ook wel en daar is Doortje ook best mee tevree, die weet ook wel, dat je je ouwers
niet verachten moet, maar Coba ook nog te houën is wel wat veel gevergd, als je pas
trouwt, vooral nu Doortje Nel ook al meebrengt. En al zou ìk 't goed kunnen vinden,
zìj wil 't niet en ik kan toch niet met herrie beginnen.’
Krelis zweeg maar verder; hij kon niet gelooven, dat 't werkelijk gebeuren zou en
dat men hem Coba weer af zou nemen. Hij besloot rustig af te wachten hoe het loopen
zou, Doortje was misschien wel tot andere gedachten te brengen.
Maar de eerste keer al, dat zij kwam, verloor hij al z'n gerustheid; hij zag wel, dat
zij iemand was, die de gewoonte had om haar wil door te drijven. Hare niet onknappe
trekken drukten voornamelijk bazigheid en beslistheid uit, en hare donkere oogen
hadden een harde uitdrukking. Zij had haar dochtertje Nel meegebracht, en toen de
kinderen naast elkander zaten, zei Krelis schuchter:
‘Zou 't niet juist voor Nel aardig zijn als Coba hier bleef, dan heeft ze meteen een
makkertje?’
‘Dank je wel,’ zei Doortje schamper, ‘ik heb zat aan m'n eigen kind, en 't is hier
toch al zoo mirakel klein. 't Is waarachtig al mooi genoeg, dat jij er in kan blijven,
voor Coba mot je maar een ander huis opzoeken.’
‘Ik heb gehoord, dat Mina haar wel hebben wil, vader,’ zei Jozef, ‘die heeft 't veel
te druk met al die kinderen, die kan haar best gebruiken.’
Mina was een van Krelis z'n getrouwde dochters.
De oude man zat stom voor zich uit te staren. Hoe was het mogelijk, dat dit hem
nu weer aangedaan werd! Maar wat kon hij er aan doen? Hij was nu al over de tachtig
jaar, nog verwonderlijk kras voor z'n leeftijd, maar hij merkte toch wel, dat z'n
kinderen hem de kost niet meer waard vonden. Hij had dus niets in te brengen, en
niet maar voor 't zeggen, hoe hij 't hebben wilde.
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‘Waarom kan dat schaap eigenlijk niet naar haar eigen moeder?’ vroeg Doortje op
snibbigen toon.
Krelis beefde - God, alles liever dan dat - hij wist zoo zeker, dat 't mooie kind daar
te gronde zou gaan aan lijf en ziel.
‘Dat kan onmogelijk,’ zei hij, ‘de stiefvader wil het niet hebben.’
‘Nou,’ zei Doortje, ‘ik heb juist gehoord, dat hij haar wat graag wil hebben, als
ze maar oppast.’
Nu begreep Krelis, hoe het gaan zou, als hij zich langer verzette. Dan duizendmaal
liever naar Mina, hij kon er dan ten minste zelf dikwijls heen gaan en een oog op het
kind houden. Maar hij vond het wel miserabel! Moest hij dan z'n heele lange leven
door telkens weer een groot verdriet hebben?
Op den dag, dat Jozef en Doortje trouwden, bracht hij Coba zelf met haar bundeltje
naar Mina.
‘Zoo,’ zei Mina, een dikke slordige vrouw met een schreeuwerige stem, ‘ben je
daar, kleine snaak? En nou anpakke! Je zal hier niet zoo verwend worden als bij
grootvader, reken daar maar op! Maar je bent dan ook geen prinses, al doet je
grootvader of je het wel bent. Hier, pak an!’
En meteen legde zij het kleinste kind, een zwaren jongen van een jaar, in Coba's
armen.
‘En nou moet ik hem niet meer hooren, je zorgt maar, dat ie stil is. Ik zal je wel
leeren werken, want zukkers als jij magge daar wel niet vies van wezen, die komme
niet zoo gemakkelijk door de wereld!’
Coba zat schuchter met het zware kind, dat woest met de dikke beentjes trapte, op
haar kleinen schoot, en trachtte krampachtig het in bedwang te houden. Zij had moeite
om niet te gaan huilen en keek angstig naar grootvader, maar met de vroegrijpheid
van de verschoppeling begreep zij, dat hij machteloos was en haar niet helpen kon.
Stil en onderworpen deed zij dus haar best het Minameut naar den zin te maken en
hield ook haar tranen in, toen grootvader heenging. Krelis maakte bij het weggaan
niet veel drukte, dan zou hij maar weer moeten hooren, dat hij Coba verwende.
‘Pas maar goed op, meid!’ zeide hij en streek nog even met zijn stijve handen over
de blonde krullen.
Toen slofte hij weg, bedrukt en vol zorg met de handen op den rug en gebogen
hoofd.
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Thuis moest hij nog zijn spullen bij elkander zoeken en naar het opkamertje brengen,
waar hij voortaan zou slapen. Hij had weer volstrekt niet naar de bruiloft willen gaan,
daar stond zijn hoofd niet naar bij zijn groote verdriet.
Nadat hij de koe gemolken en verder verzorgd had, zocht hij verstrooid zijn paar
stukken oude kleeren bij elkaar, zijn pijp en zijn tabaksdoos - meer had hij niet te
verhuizen.
Het was heldere maan; dat trof goed, nu had hij geen licht noodig om in de vreemde
bedstee te kruipen. Hij zou maar meteen gaan liggen, dan was hij uit den weg als de
jonggetrouwden thuiskwamen.
Maar hij vergat dat voornemen weer en zakte neer op een stoel voor de bedstee,
waar hij langen tijd in somber gepeins bleef zitten, met de ellebogen op de knieën
en de handen slap neerhangend.
Hij was doodsbedroefd en voelde zich stervenseenzaam zonder Coba. Waarvoor
moest hij nog leven - waarvoor moest hij nou nog leven? - Telkens kwam die gedachte
weer bij hem op en met de hardnekkigheid van de wanhoop hield hij haar vast. - Hij
wou veel liever dood zijn - was hij maar niet zoo wanhopig taai - nu al drie-en-tachtig
jaar! - en hij kon best negentig worden, net as Gies Lub - die leefde ook maar an en
zoo gezond as een visch! - er was geen afkijken an - misschien nog wel tien jaar met
dat verdriet rondloopen. Veel liever hing hij zich op - dat moest ie maar doen ook dan was 't meteen uit. Bang was hij niet - één oogenblik van benauwdheid en 't zou gedaan zijn - wie
weet hoe lang hij anders nog te spartelen zou krijgen - weinig menschen sterven
makkelijk. God zou hem wel vergeven, want 't was net of hij hem veel meer verdriet
stuurde dan andere menschen, zijn straf had hij dus hier al beet en veel miserabeler
dan nou kon 't toch niet worden. Nu de gedachte zich te verdoen zich van hem meester had gemaakt, leek 't hem
al begeerlijker voor goed rust te krijgen en zijn verdriet niet meer te voelen.
Zou 't moeielijk zijn zich op te hangen? Jaap de Ophanger had het indertijd ook
gedaan en onlangs nog Willem Bramsen en die was nog ouder geweest dan hij nou
- waarom zou hij 't dus ook niet kunnen? - maar dan moest hij niet wachten - als de
anderen eerst thuis waren en hem leven hoorden maken, zouden zij hem

Groot Nederland. Jaargang 8

591
komen storen en dan kreeg hij 't misschien niet gedaan. Zijn stropdas kon wel dienen,
als er maar ergens een goeie spijker was. Krelis stond op en keek eens rond in het triestige kamertje, dat niet veel meer dan
een gangetje was. De maan scheen door het kleine venster en liet den vuilen gekalkten
muur er tegenover met al z'n krassen en vlekken duidelijk overzien. Krelis zag naast
de bedstee, dicht bij de zoldering, een groote kram, die zou misschien goed zijn. Hij
zette er den stoel onder met de leuning naar den muur en klom er met moeite op hij werd toch wel erg stijf - geen wonder, dat hij zoo goed niet meer werken kon.
Hij voelde eens aan de kram - die zat goed vast en zou hem wel houën - goed, dat
die er net was - er had zeker een spiegel aan gehangen of een communieplaat.
Nu keerde hij zich met den rug tegen den muur, deed zijn das af, hing er zijn kin
overheen en probeerde met bevende handen de das achter zijn kop aan de kram te
binden, terwijl hij stamelend prevelde:
‘Lieve Jezus, vergeef 't me!’
Maar 't wilde niet gaan; zijn vingers waren zoo stijf en hij beefde zoo erg, dat de
das telkens van de kram afglipte, hij huilde half van onmacht.
Hij zou liever een touw gaan halen - er kon wel een stuk af van het touw, waar de
koe mee vastgebonden stond - maar dan moest hij voortmaken, de anderen konden
ieder oogenblik thuiskomen. Trillende van overspanning, met knikkende knieën klom hij weer van den stoel
af en moest even gaan zitten, want zijn beenen wilden hem haast niet meer dragen.
Ineengedoken zat hij met den ouden kop in de stramme handen een oogenblik stil
om wat op krachten te komen, toen zag hij ineens in den geest Coba voor zich, met
het bedroefde gezichtje, zooals hij haar het laatst gezien had, en hij hoorde weer het
treurige stemmetje, waarmee zij hem op weg naar Mina telkens gevraagd had: ‘kom
je dikwijls bij me, grootvader!’ en hij had geantwoord: ‘ja, meid, haast alle dagen,
wees maar gerust.’
En nu wilde hij heelemaal niet meer komen, en zij zou met haar treurige oogen te
vergeefs naar hem uitzien. Hoe kon hij zoo trouweloos zijn! Het kind had niemand
als hem, en hij wou haar
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in den steek laten! Neen, hij moest blijven leven voor Coba, al was het dan ook nog
zoo ellendig voor hemzelf. Daar mocht hij in 't geheel niet aan denken - daar moest
hij nu maar niet meer aan denken - nergens meer aan denken - rusten - slapen. Hij voelde nu ineens hoe verschrikkelijk moe hij was na al die ellende, en zonder
iets uit te trekken, kroop hij in de bedstee, liet zich op z'n rug vallen, en was na een
paar minuten vast in slaap.
***
Doortje had zich voorgenomen in dat rare huishouden nu eens goed alles op pooten
te zetten. Ze had al gehoord, dat er weer schulden waren; Krelis was nu eenmaal,
wat de duiten betrof, niet nauwgezet van geweten en had al z'n leven gedacht: - dat
komt wel terecht, als ik vandaag maar heb En daar bedankte ze voor om haar huishouding te beginnen met de schulden af te
doen van dien ouden poffer. Ze verklaarde dus kort en bondig, toen Krelis den
volgenden morgen voor 't eerst bij hen aan de tafel zat, dat de koe verkocht moest
worden.
't Was tóch al zoo mal, dat groote beest in dat kleine achterhuis, je schrok telkens
van die groote snoet en van die zware zuchten, en dan konden daar de schulden van
betaald worden.
Jozef vond 't ook. Hij zag ook eigenlijk niet in, waarom hij juist vader moest
houden, terwijl verscheidene van z'n broers en zusters in veel beter doen waren en
veel meer plaats hadden, maar hij zou er niets van zeggen, als vader dan ten minste
tevreden was met de dingen, zooals Doortje ze beschikte. 't Busgeld voor 't
begrafenisfonds moesten ze toch ook al voor vader betalen.
Met gebogen hoofd hoorde Krelis alles aan. Nu hij zoo dicht bij z'n dood was
geweest, leek 't hem niet veel meer te kunnen schelen. Hij was immers alleen voor
Coba gebleven, de rest moest dan maar gaan zooals 't wilde. Hij zou nou z'n tijd wel
op de wereld blijven en er maar niet over tobben hoe. En hij zeide dadelijk, dat hij
't goed vond en Doortje de koe dan maar verkoopen moest.
't Was afgesproken werk, ze had er dus dadelijk een kooper voor, en betaalde alles
af wat Krelis schuldig was. Zij beweerde, nog niet eens heelemaal genoeg te hebben,
hij zelf zag er dus geen rooien duit van.
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En daar zat hij nu dagelijks tegenover de vreemde vrouw en het vreemde kind, die
hem beiden met koude oogen aanzagen.
Het liefste mulde hij maar zoo'n beetje in 't tuintje; als hij bezig was, vergat hij z'n
verdriet nog wat, en dikwijls liep hij 't dorp in om naar Coba te gaan kijken. Mina
woonde ver achter op 't Zevenend, en de meeste keeren kwam hij 't meisje dan tegen,
ver boven hare krachten beladen om boodschappen te doen. Het kind werd afgebeuld;
thuis moest het op de kleintjes passen, werken als een volwassen meid, en tusschen
door werd het eenige keeren per dag den langen weg naar het dorp gestuurd om alles
te halen, wat er noodig was. Telkens zag men het tengere meisje sjouwen met
zesponders, manden met kruidenierswaren, petroleumkannen, of zwoegde het achter
een kruiwagen, dien zij ternauwernood vooruit kon krijgen, om zakken met rogge
naar den molenaar te brengen.
Mina had wel geweten wat zij deed, zij had aan Coba een goedkoope meid.
En het was bedroevend te zien, hoe bleek en mager het meisje werd, en hoe
armoedig zij er uit begon te zien. De mooie krullen, Krelis z'n trots, werden ook niet
geduld. Dat was maar grootsigheid, vond Mina, en geen dracht voor zoo'n kaal wurm,
dat nergens thuis hoorde. Zij vielen dus onder de schaar, en nu zag men pas goed,
hoe smal het bleeke gezichtje geworden was. Geld voor kleeding schoot er voor haar
heelemaal niet over; zij moest altijd in de totaal afgedragen jurken van de andere
kinderen loopen, alles was nog goed genoeg voor haar. Krelis drong er soms bij Mina
op aan, dat Coba ook eens een nieuwe jurk moest hebben, maar dan kreeg hij 't te
hooren:
‘Dat kan je denken, vader, as ik net dee as jij, alles op de pof, dan zou 't kenne,
maar nou kan 't er niet af.’
Maar Krelis besloot, dat Coba een nieuwe jurk hebben zou. Hij ging weer wat uit
werken bij andere boeren, en verdiende kleine dagloontjes. Hij zag wel, dat Doortje
en Jozef boos waren, dat hij z'n centen niet overgaf, maar dat moesten ze dan maar
zijn, hij wou nu opsparen voor Coba's jurk. Zoodra hij genoeg had, kocht hij naar
zijn eigen smaak met veel zorg het goed, wachtte het meisje op een morgen in het
dorp op, en ging gauw met haar naar een naaister om te laten aanmeten.
En met welk een vreugde bracht hij haar de nieuwe jurk! Dat
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was voor beiden weer eens een gelukkige dag! Coba vond haar zoo mooi, blauw met
allemaal witte sterretjes.
Krelis verheugde zich op Zondag, dan zou hij er Coba mee in de kerk zien. Maar
den Zondag kon hij z'n oogen haast niet gelooven: de nieuwe jurk zag hij wel, maar
een van Mina's kinderen had haar aan.
Hij ging dadelijk na de kerk naar Mina toe en vroeg wat dat beteekenen moest.
‘'t Is waarachtig net of Anna'tje niet evengoed je kleinkind is,’ zei Mina boos, ‘de
jurk paste Anna beter en voor jou is 't toch hetzelfde. Waarom trek je Coba toch altijd
voor al je andere kleinkinderen?’
‘Omdat Coba niemand anders heeft, die om haar geeft dan mij,’ antwoordde Krelis.
‘O, wil je daar misschien mee zeggen, dat ik niet goed genoeg voor d'r ben!’ stoof
Mina op.
‘Nou, dat houdt niet over,’ zei Krelis.
‘Dat denk je, omdat jij haar zoo verwend hebt, er zou niks van haar terecht komen,
als ze bij jou bleef en zukkers as zij motte streng gehouên worden, anders zou je nog
wat an d'r beleven!’
Coba kwam binnen om de vuile borden te halen; Krelis zag, dat zij gehuild had,
zeker om de jurk. En zij kreeg in 't geheel niet vrij-af, al was 't Zondag, ze moest
alles afwasschen en dan weer op de kleintjes passen.
Hoe kon 't toch, dat hij zoo weinig meer in te brengen had? Dat hij ook geen thuis
meer had, waar hij baas was!
Hij dacht nu dikwijls, dat Coba nog beter bij Ali zou zijn, die was boller dan Mina.
Maar Ali had geen goed huwelijk gedaan. Haar man, een arme boer in Hilversum,
hield niet van werken en liet alles verloopen. En ze leefden er maar op los, 't kon op
den duur nooit goed gaan. Ook lag de boerderij ongunstig, vlak bij een standplaats
van woonwagens. Al die kermisgasten, scharenslijpers en stoelenmatters waren
dagelijks bij Ali op de deel. 't Vreemde volkje was haar steeds welkom, want zij
hield ook meer van babbelen dan van werken en paste in dat opzicht goed bij haar
man. Zoo leidde men dus een vroolijk leventje in de boerderij, er werd zelfs
gemompeld, dat 't eigenlijk een stille kroeg was.
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Neen, dacht Krelis, daar kon Coba toch ook niet heen. Ali zou haar misschien wel
willen nemen, want zij liet er zich dikwijls over uit, dat ze 't schande vond, zooals 't
kind sloven moest, maar hij wist toch niet, of 't wel goed zou zijn.
En zoo tobde de oude man voort en maakte zich groote zorgen over zijn hartekind.
En dat kind was aan 't veranderen.
Vroeger, als zij grootvader zag komen, verscheen er een blij lachje op de bleeke
lippen, en zelfs als zij met hem alleen was, klaagde zij niet, zij sjouwde maar voort
en deed haar best.
Maar nu zij wat ouder werd, begon de onvriendelijke behandeling, die zij dagelijks
onderging, haar weerbarstig te maken. Zij verzette zich niet openlijk, maar mokte in
stilte en snakte er naar onder het juk van Minameut weg te komen. Zij was nu vijftien
jaar en beloofde een mooie meid te worden, als zij er maar wat minder afgejakkerd
uit had gezien. De groote zwarte oogen keken niet meer vroolijk, en om den aardigen
mond kwam een verbeten trek, alsof er heel wat booze woorden uit vrees binnen
werden gehouden.
Mina zei dan ook aan wie 't maar hooren wilde, dat er niks geen aardigheid aan
die meid was, en dat zij haar enkel uit goedheid hield.
Nu, daar dachten de menschen anders over, en 't verwonderde niemand op een
goeien Zondag te hooren, dat Coba na de kerk niet thuisgekomen was. Ze liet door
een buurmeisje zeggen, dat ze naar Hilversum naar Alimeut ging en nooit terugkwam.
Mina was woedend, maar deed of ze blij was van de meid af te zijn: ‘nu kon men
eens zien hoe slecht ze was, en bij Ali zou ze wel gauw den weg van haar eigen
moeder op gaan.’
Krelis kwam het dadelijk te hooren en zonder zich te bedenken slofte hij zoo gauw
mogelijk naar Hilversum. De vijf-en-tachtigjarige grijsaard liep den weg nog zonder
veel moeite. Met de handen op den rug, de versleten pet diep in de oogen, ietwat
voorovergebogen en met één been wat trekkende, liep hij gestadig voort, diep in
gedachten over Coba.
Het meisje zat bij Ali en zag er al minder verdrietig uit dan zij in den laatsten tijd
gedaan had. Zij schrok, toen zij grootvader zag komen.
‘Je komt me toch niet terughalen, grootvader? Ik wil niet meer
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naar Minameut, hoor! Ik heb er niks an me leven! Ik heb nooit es af! 't Is altijd maar
sjouwen en sloven. Ik ben net zoo meui! En Alimeut zeit, dat ik bij haar mag blijven.’
‘Wel ja,’ zei Ali, ‘laat ze maar blijven, ik ben nog goed an d'r gewend van vroeger.
En ik zal haar niet zoo afbeulen, ik vond 't zelf schande, zooals Mina met d'r leefde.
Ze kan wat op de kinderen passen, dan heb ik me handen wat meer vrij, dat is wel
makkelijk voor me.’
Krelis dacht: - 't heeft zeker zoo motte wezen, ik kan er in alle geval niks an doen.
‘Zal je dan goed oppassen, meid, dat grootvader gerust kan wezen? Ik zal dikwijls
naar je komen kijken en zooveel als ik kan brengen voor je kleeren.’
‘Dat is wel noodig, vader,’ zei Ali, ‘want 't is onnoozel, zooals Coba er uitziet en
ze heeft niks van d'r eigen. Ze droeg altijd maar de ouwe lorren van de kinderen daar.
't Hemde, dat ze an het, kan je door schiete, ze heeft 't me laten zien.’
En zoo bleef Coba bij Ali.
Krelis werkte weer zooveel als hij maar kon, en bracht telkens wat geld naar
Hilversum om Coba in de kleeren te steken.
In 't eerst genoot hij er van haar zoo te zien bijkomen. Ze begon er weer heel anders
uit te zien; in een half jaar had zij de blonde krullen terug en haar wangen werden
vol en blozend.
En nu had zij altijd schik.
En ofschoon Krelis zich verheugde, als hij haar hoorde lachen en stoeien, toch
was hij niet heelemaal gerust. Die meid werd al te dol; dat kwam zeker, omdat ze
zoo lang te streng gehouden was, nu sprong ze uit den band. En Ali ging haar niet
goed voor en leidde haar niet met verstand. Daarvoor was ze zelf te lichtzinnig, en
altijd vond Krelis van dat volk op de deel, van die kiekkasters, waar hij 't niks op
had. Coba bleef tegen grootvader altijd even aardig, daar veranderde ze niets in, maar
gehoorzaam was ze niet meer. Hoe dikwijls hij haar ook zeide, niet altijd naar die
woonwagens te loopen, hij vond er haar toch telkens weer. 't Meisje scheen nergens
liever te zijn dan op dat zonderlinge veldje, dat wel een dorpje van woonwagens
leek. Tusschen die bandeloozen en zwervers voelde zij zich klaarblijkelijk heelemaal
thuis. Zij zat op het gras mee in den kring om den vuurpot, waarboven aan drie
stokken de ketel hing, ravotte met de have-
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looze en ongekamde kinderen, en liet zich door de jongens en mannen aanhalen. Zij
kon er nooit genoeg van krijgen om dollen Dries, den hardlooper, zijn sprongen en
buitelingen te zien maken, vooral met zijn tricotbeenen, het groensatijnen buis en de
lendenpofjes vond zij hem prachtig. En met hare woest fladderende blonde krullen,
die nu ook zelden met een kam in aanraking kwamen, en de groote nu weer frank en
vrij blikkende zwarte oogen scheen zij bij dien troep vreemde trekvogels geheel op
haar plaats.
's Avonds was het dikwijls feest in de boerderij, dan kwam dolle Dries er ook, en
brutaal volgden zijn blikken het mooie kind, dat hem zoo argeloos bewonderde.
Maar dan was Krelis er nooit bij, hij ging altijd tegen den avond naar huis. De
verre weg begon hem nu toch zwaar te vallen, maar zoolang als hij kon zou hij gaan
om een oog op Coba te houden.
Op een dag in Maart voelde Krelis zich niet goed, hij dacht dadelijk: - nou zal 't
mijn tijd worden, maar ik moet toch nog naar Coba -, en met gejaagdheid begaf hij
zich op weg. Deze keer viel de weg hem vreeselijk zwaar, hij kwam doodmoe in
Hilversum aan. Ali was alleen thuis.
‘Waar is Coba?’ vroeg Krelis.
‘Ik weet niet waar die meid nou weer zit!’ zei Ali, ‘ze maakt 't tegenwoordig wel
wat bont, ik heb niet veel an d'r.’
‘Ik zal eens kijken waar ze is,’ zei Krelis. Hij dacht haar wel bij de woonwagens
te zullen vinden, en strompelde er heen.
Maar hij vond haar nergens, en toen begreep hij, dat hij maken moest om thuis te
komen, want hij voelde zijn krachten afnemen. Hij slofte maar meteen door met de
handen op den rug en gebogen hoofd. En hij had niet veel kracht meer om te denken,
hij was moe en sufferig, en verlangde er nu alleen maar naar om te gaan liggen.
Het woei nog al hard en het begon te regenen, Krelis rilde van kou. Het had hem
nooit kunnen schelen om nat te worden, maar nu was het, of hij in merg en been
verstijfde. De kille droppels liepen achter in zijn hals, en hij voelde z'n broek aan z'n
knieën plakken. Zijn beenen werden zoo zwaar, dat hij z'n klompen haast niet uit de
modder kon optrekken. Eindelijk was hij tegen den berg op en liep langs het kerkhof:
- daar zal ik nu gauw liggen,
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dacht hij, was ik er maar al, maar zoo gemakkelijk gaat 't niet, ik moet eerst nog naar
huis.
En weer slofte hij voort, maar 't ging haast niet meer. Soms dacht hij er over even
aan den kant van den weg te gaan zitten, maar hij was bang niet meer op te kunnen
staan, en als een bedelaar aan den weg sterven wilde hij toch niet. Dan raapte hij z'n
laatste krachten bij elkander, en eindelijk was hij thuis.
Doortje was er aan gewoon, dat hij soms dadelijk als hij thuiskwam naar 't
opkamertje ging, want hij had dikwijls ergens anders al gegeten, zij sloeg dus ook
deze keer geen acht op hem, toen hij met een kort ‘gen avend’ even door de kamer
kwam.
Krelis had geen kracht meer om zijn natte kleeren uit te trekken. Met moeite heesch
hij zich in de hooge bedstee en strekte zich met een zucht van verlichting uit.
Hij begreep, dat hij sterven ging en was er mee tevreden. Maar gerust was hij niet
- het zou met Coba niet goed afloopen, dat zag hij wel. Maar hij kon er niks meer an
doen - hij moest het overgeven, misschien zou de lieve God zorgen en het kind in
zijn hoede nemen. - Dan dommelde hij even in, maar werd met een schrik weer
wakker - wat was er ook weer? - o ja, hij maakte zich zoo ongerust over Coba, ze
was zoo mooi en al die schooiers waren zoo gek op 'r, en ze was net als haar moeder
indertijd, zoo dol en ze wist van geen gevaar - en ze moest daar niet zijn bij Ali maar hij kon er niks meer aan doen - hij ging sterven en God moest maar zorgen hij had toch al z'n leven z'n best gedaan - maar hij kon eigenlijk nog niet weg, want
niemand zou naar Coba omkijken, niemand gaf om haar als hij - maar hij kon er toch
niks aan doen - hij kon er niks an doen. Den volgenden morgen kwam Krelis op zijn gewonen tijd niet voor den dag, en
toen Doortje eindelijk eens ging kijken, vond zij hem bewusteloos liggen. Zij liet
gauw Jozef van zijn werk halen, en samen ontdeden zij met veel moeite den ouden
man van zijne klamme aan zijn lijf ternauwernood gedroogde kleeren.
‘Dat zoo'n oud mins toch niet wijzer is,’ zei Doortje, ‘om nou z'n natte goed niet
eerst uit te trekken voor ie gaat legge!’
Krelis kwam niet meer bij kennis en reeds tegen den avond stierf hij.
Nog denzelfden avond kwamen al de getrouwde kinderen op
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verzoek van Jozef en Doortje om over de begrafenis te praten, want daar hadden ze
een hartig woordje over te zeggen. Toen allen bij elkander waren, ook Ali en haar
man, kwam eerst 't gesprek op Coba.
‘Ik vind 't dan allemachtig leelijk van de meid om niet eens mee te komme,’ zei
Doortje, ‘haar grootvader ging altijd naar haar toe en de laatste keer is 't z'n dood
geweest en nou niet eens te komme, 't is schande!’
‘Coba weet niet, dat vader dood is,’ zei Ali, ‘want ze is weg. Ze is er van door met
die hardlooper, dolle Dries. Toen zij gisteren niet thuis kwam, ben ik gaan zoeken
bij de woonwagens, de zijne was weg, en de anderen hebben gezien, dat Coba met
hem mee is gegaan.’
‘Nou zie jelui wat voor een 't er is,’ viel Mina triomfantelijk uit, ‘nou zal ik wel
niet meer hoeven te hooren, dat ik te straf was! Met zoo'n kiekkaster mee, 't is wat
fijns, nou kan zij loopen bedelen, of God weet waar ze terecht komt.’
‘'t Is jammer, dat vader 't niet meer weet,’ zei Doortje, ‘hij dee altijd of Coba heel
wat bizonders was, nou had ie 't anders kunnen zien. 't Was Coba voor en Coba na,
net of ie geen mensch anders had, die hem aanging. Nou, Jozef, ze zijn er allemaal,
zeg nou maar, wat je te zeggen hebt.’
‘Dat is gauw genogt gedaan,’ zei Jozef, ‘ik wou dan maar zeggen, dat Doortje en
ik nou onmogelijk kenne mee betalen an de begrafeniskosten.’
‘Wat is dat nou,’ zei een van de zwagers, ‘en jelui waart in een fonds, en we
hoorden er altijd over, dat jullie dat betalen moesten!’
‘Dat waren we ook, en er komme nou vijftig gulden uit. De doodgraver is er al
mee geweest, maar me dunkt, dat wij dat geld nou toch wel magge houên, en dat
jullie allemaal samen de begrafenis kenne betalen. Wij hebben vader altijd te eten
gegeven, nou kenne jullie eens wat doen.’
‘Zulke gierige bliksems,’ viel een van de anderen uit, ‘de centen hebben ze in d'r
lui pooten en ze willen 't niet gebruiken, waar 't voor is. Vader at bij ons toch ook
dikwijls!’
‘Ja, as ie een dag bij jullie werkte, da's nog al glad. Maar dan hadt jelui hem moeten
betalen en dan had-ie, als 't recht toe was gegaan, ons de centen over motte geven,
maar as ie
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ergens wat kreeg, was 't allemaal voor Coba en nou zouên alle kosten weer op ons
komme!’
‘Maar, man, 't hoeft je niks te kosten, dan wat je er voor gekregen hebt. Je hoeft
ons geen begrafenismaal te geven, we zelle wel wegblijven, as je dat liever hebt.’
‘Ik zie 't al,’ zei Jozef, en sloeg met z'n vuist op de tafel, ‘jelui zijn allemaal te
benauwd en te beroerd om je eigen vader te begraven!’
‘Jij soms niet, lamme kerel? Maar je laat je opstoken door je wijf, da's al d'r leven
zoo'n gierig mirakel geweest!’
De strijd, wie den ouden man begraven zou, duurde nog lang en werd al heftiger,
en onderwijl lag de stille doode in de schamele bedstee in het muffe opkamertje, en
had nergens meer leed van.
Het deerde hem niet, dat het kind, waar hij met nooit verflauwde liefde tot in den
dood aan gehangen had, nu langs velden en wegen liep te bedelen en te verliederlijken,
niet dat zijn eigen kinderen hem de nauwe laatste woning misgunden en hem geen
vredige uitvaart konden bezorgen.
Hij had uitgestreden en uitgeleden.
Zijn oude gezicht stond minder kommervol dan in de laatste jaren, de rimpels
waren wat gladder, en er lag een vragende uitdrukking in de eenigzins opgetrokken
wenkbrauwen, alsof hij in den dood nog vroeg: ‘wat kan ik er nou an doen?’
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Dramatische kunst.
Marsyas, Mythische Komedie in 3 bedrijven, van Balthazar Verhagen, bij
Het Tooneel.
Zij, die in het realisme voor het tooneel een gevaar zagen, of zelfs een plaag, die
reeds lang en breed en wijd haar verderfelijke werking deed gevoelen in verarming,
ja, ondergang van al wat vroeger des theaters was: o.a. de kunsten der mimiek en
van het woord.... zij kunnen in de laatste jaren ten onzent geruster het hoofd
neerleggen (na menig comediebezoek) in de zoete overtuiging, dat er waarlijk een
kentering gekomen is en de dreigende inval van het naturalisme op het tooneel
tenminste afgewend. Ik heb slechts Elckerlyc, Adam in Ballingschap, Hamlet te
noemen, om duidelijk te maken, dat bedoeld wordt een groeiend streven, in de jaren
al meer blijkend, om van den bijwagen der literatuur, waartoe het tooneel vervallen
scheen, weer een zelfstandig voertuig maken voor hetgeen een eigen expressie noodig
heeft met de eigen middelen, die de tooneelspeelkunst van den aanvang af bezat.
Zang en dans behooren daar ongetwijfeld ook toe en zoo had men misschien bij de
hervorming van onze ‘opera’ moeten beginnen, die immers als een verworden
overblijfsel van het antieke drama beschouwd kan worden. Maar de menschheid doet
nooit iets methodisch of logisch en wij mogen al blij zijn met de overigens niet
gelukte poging, die Wagner in die richting deed en waarmee alvast bewezen werd,
hoe moeilijk het probleem van de eenheid der dramatische kunst onder de uitgroeiing
en emancipatie der verschillende samenstellende kunsten geworden is.
De vernieuwing, de nog schuchtere wedergeboorte, bleek echter ten onzent bij het
gewone tooneel aan te vangen, dat onder den invloed
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van realisme en naturalisme wel een eigen leven scheen te hebben, doch inderdaad,
sedert de Romantiek met haar gewelddadigheid uitstierf, van alle monumentaliteit
en werking-in-'t-groot vervallen was. En zachtjes aan, onder de heerschappij van het
‘burgerlijk drama’, kwamen wij tot den wensch van al kleiner schouwburgzalen,
waar een luttel getal zeer dierbaar en gelijkgestemden zielen ook de zachtste
fluistering, ook de flauwste gezichtsvertrekking op het tooneel niet zouden ontgaan
en waar het realisme.... allernauwkeurigst reëel zou zijn.
Boven die doodstroomige verlangens begint men nu allengs uit te komen en het
zijn vooral de beide heeren Royaards en Verkade, die hier leiding hebben gegeven.
In de kostbaarder en smaakvoller aankleeding hunner opvoeringen moge dan een
zeker iets van Engelsche mode en snobbisme niet te miskennen zijn, het verschijnsel
beteekent toch wel voornamelijk, dat met de overheersching van een star realisme
gebroken werd op grond eener veldwinnende meening, dat elke tooneelopvoering
steeds plastisch en picturaal een oogenlust behoort te zijn.
Maar nog anders en sterker werkt de reactie in de keuze der stukken en het reeds
gevestigd besef, dat een gezelschap en een tooneelseizoen slechts zooveel waard zijn
als het opvoeringen van niet specifiek-realistische werken heeft opgeleverd.
Onder den drang dezer overtuigingen hebben wij in deze weinige jaren reeds meer
merkwaardige voorstellingen mogen beleven, dan in tien jaar van een vorig tijdvak,
toen vooral Ibsen aan de orde was.
De moraliteit Elckerlyc, de ‘abele spelen’ Esmoreit en Lanseloet, Vondels Adam,
de Hamlet, Macbeth en Vroolijke Vrouwen van Shakespeare, nu straks weer, bij
Royaards, de Lucifer, bij Verkade de Romeo en de Rivals van Sheridan.... ziedaar
even zoovele teekens van een drang naar grooter, wijdscher tooneel, - met herstel
der kunsten van voordracht en mimiek - dan het realisme niet zoozeer vermag, als
wel begeert te geven. Immers dat realisme wil juist afzien van al het monumentale,
opzettelijke en ornamentieke om te werken met het alledaagsch leelijke en
onbelangrijke, teneinde aan de toeschouwers gelijk te worden en hun in dat verwante
en vertrouwde, het onvermoede of ook het zelfondervonden leed te doen gevoelen.
Doch die genoemde spelen geven een blik in een verre historische gevoelswereld,
als b.v. de Elckerlyc, of willen, afziende van het alledaagsch bijzondere, een grootere
algemeenheid des levens in beeld brengen, als in Vondels en Shakespeare's drama's
en verschaffen in beide gevallen weer gelegenheid de uiterlijke schoonheid te doen
deelen in de opvoering door verzorging van het gansche tooneelbeeld. Wat mede
zeggen wil, dat de eigenlijke historische kunst van den tooneelspeler, die dreigde te
verloopen in het imiteeren van vlakke alledaagschheid, opnieuw in eere komt (al
was zij
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ook nooit geheel vernalatigd) en dictie en mimiek, het schoone gebaar en de schoone
zegging, op den duur allicht weer vervangen gaan dat eentonig ‘zichzelf-spelen’ in
eindeloos varieerende rollen.
De opvoering van het ‘mythisch spel’ Marsyas beteekent nu in zoover iets nog méér
bijzonders dan al het reeds genoemde bijzondere, dat hier inderdaad weer een poging
tot ‘opheffing’ onzer opera gedaan schijnt, een proefneming nieuw in het Nederland
dezer laatste halve eeuw, zoover ik weet.
Met Verhagens tekst-in-verzen, Diepenbrocks muziek en Roland Holsts décor en
costuums schijnt hier opnieuw die ‘synthese der kunsten’ bedoeld, die het antieke
drama gemaakt zou hebben,.... en zoo gold het dan inderdaad een soort gebeurtenis
op tooneelkunstgebied, al laten zulke dingen de verdere wereld ook ten eenenmale
koud.
Een gebeurtenis op kunstgebied.... ook reeds om hetgeen er in de opvoering
voortreflijks verkregen werd. Om te beginnen in de muziek, die ik technisch zeker
niet in staat ben op haar rechte waarde te schatten, maar waarvan het zich nooit
opdringende, fijn-stemmingsvolle karakter toch duidelijk genoeg bleek.
Wel is het mogelijk dat aan Wagner deze muziek het een en ander te danken heeft
voor zijn geest en samenstel, doch is het ook niet Wagner, die voorloopig nog den
eenigen weg aanwees voor de wijdsche en polyphone expressie van zoo algemeene,
onpersoonlijke natuurstemmingen, als in dit drama eigenlijk de ware ‘hoofdpersonen’
bleken? Al het mystisch - men zou willen zeggen metaphysisch - tragische en
comische der handeling leek in deze klanken ons te worden geopenbaard.... waartegen
het enkele woord soms storend lichtzinnig of beduidingloos scheen. Maar muziek
en gezichtsverschijning sloten bijzonder goed aaneen, behoorden bij elkaar en hierop
moge sterker nadruk gelegd worden nu sommigen in het werk van Roland Holst een
realistisch decor gezien hebben.... en zulks ten zeerste afgekeurd.
Ziehier nu een schilder, redeneerden zij, die zich immer een voorvechter van het
ornamentale, decoratief-gestyleerde betoonde en het ‘schilderijen maken’ uit den
booze acht. Die opnieuw het samengaan der kunsten wil en de onderschikking van
het schilderlijke aan het architecturale. Maar zoodra komt hij niet in den atmosfeer
van het theater of de verderfelijke traditie van het tooneel-realisme krijgt hem te
pakken en hij valt zoo waar om naar den zijde van het Booze, schildert een
naturalistisch doek als de beste.... of slechtste.... Dan, wee over hem!
Het ware echter, dunkt mij, wel zoo verstandig geweest andersom te redeneeren,
op deze wijze:
Zie hier een kunstenaar, verzot op muurschilderen en gedachtenvol
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gestyleerde kunst, die een waarlijk alles behalve realistisch stuk als de Marsyas te
ensceneeren krijgt. Een gelegenheid uit duizenden om zijn theorie toe te passen, zou
men zeggen.... Maar indien hij dit nu niet doet, hij die overigens niet bekend staat
als een gek of een windhaan, zou dat dan ook kunnen beteekenen, dat hij voor zich
in dit geval de onmogelijkheid van toepassing zijner lievelingstheorie inzag? Dat hij,
gevende wat het geval scheen te vereischen, hier juist schijn baar realisme noodig
vond? Mij dunkt een dergelijke explicatie luidt tegelijk menschlievender en
verstandiger, omdat het meer verklaart dan die beweerde geheimzinnige invloed der
tooneeltraditie, waarvoor juist een buitenstaander tamelijk koel zal zijn. De zaak is
dus eenvoudig dat Roland Holst hier geen gestyleerd decor schilderde, omdat hij,
ofschoon op dit stuk niet niet zonder ervaring, er in dit geval geen kans toe zag,
omdat hij de zwoel-zware overweldigende lente-atmosfeer, die hier vereischt wordt,
niet anders meende te kunnen uitdrukken dan in een landschap, zoo rijk, zoo vol,
zoo overdadig en schier benauwend in groei van blad en bloem, dat.... het de natuur
ver achter zich laat.
Inderdaad is dit landschap allerminst realistisch in zijn zware pracht en volheid.
Het is eenvoudig.... een schilderij, en niet eens een impressionistische. Het is heel
mooi van kleur en belichting en niet moede wordt men het een ganschen avond voor
oogen te hebben. Telkens ontdekt men weer nieuwe kleine verrassingen en curieuze
fijnheden in deze soms tot het weeke gaande sierlijkheid van schildering en terwijl
hier toch eigenlijk niet op een zeer aparte, mysterieuse wijze met het licht gewerkt
wordt, geeft de voorstelling zich nooit geheel, wordt nooit tot enkele platheid van
verf en linnen als zoo menig ander tooneel-natuurtafreel, maar bewaart zijn diepten
en wisselende perspectieven als bij den eersten blik.
Zoo leek mij tenminste voor Verhagens spel dit décor het zeer juiste en gewenschte
en vond ik maar één moment, waarin een verandering van omgeving gewenscht
scheen en dus het doek niet aan zijn ornamenteel karakter voldeed. Dat was na het
eerste bedrijf toen Marsyas uitging op zijn dollen tocht naar de beek.... waar hij den
ganschen tijd vlak naast had gezeten. Toen voelde men even een knauw in zijn
verbeelding en een scheven plooi in zijn logisch besef, die eerst weer recht kwam
door het zich nu voorgoed om die beek samentrekken van alle aandacht en handeling.
In overeenstemming met de omgeving, gelijk het behoort, waren de costumes van
een rustige rijkheid, half classiek, half renaissance, smaakvol en uiterst bevallig,
terwijl bijzonderlijk de faun en de bronnimf in kleedij en uitrusting ook het zeer
karakteristieke van hun ‘positie’ in het spel vertoonden.
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Deze beiden hadden het belangrijkste aandeel in het spel en men kan van mevr.
Erfmann-Sasbach vermelden, dat zij, over 't geheel een zeer bevallige verschijning
als de bronnimf Deïopea, bewonderenswaardig was in haar verslagen en devotelijk
nederzitten in 't laatste bedrijf, terwijl Apollo sprak.
Van den jongen acteur Pierre Mols was deze Marsyas-creatie niets minder dan
een openbaring. Het ontroerend geestelijk bestanddeel van het spel - indien men het
nog buiten de muziek wil zoeken - gaf hij te aanschouwen. Zoo jong, zoo blij, zoo
waar wist hij de buitenissige verschijning van zulk een satyr te maken, dat wij schier
onmiddellijk bekoord meeleefden. Mogelijk kunnen zijn sprongen aan levendigheid
en en lichtheid nog winnen, maar zijn standen en gebaren en vooral zijn
gezichtswerking leken onovertrefbaar. Gelijk hij daar weemoedig te peinzen zat, een
van blij nu stilgeworden kind, bracht hij waarlijk plastiek en woord aan de muziek
nader en deed ons den ‘tragischen held’ even aanschouwen, dien de muziek ons in
alle stemmingen bijna van den aanvang af deed hooren.
Ook maar even.... Dan kwam in ons de zachtbekoorde rust weder, waarin wij van
het vage hoorbare en het weelderig zichtbare genoten en lieten wij de verzen met
hun wijzing naar dieper geestelijk gebeuren doezelig over ons heen galmen.
Hetgeen beteekent, zou ik zeggen, dat een artistieke vermenging van de drie
elementen, muziek, plastiek en woord, hier ten slotte evenmin tot stand gekomen is
als bij Wagner. Het geestelijke bleef hier zelfs nog méér achter door de vlakheid en
geringe klank van het vers, die ons soms aan den rand der verveling brachten, als,
zonder begeleiding van muziek, de ‘zeggers’ alleen aan 't woord waren. Zoo speelde
de tekst nederig - maar dàn ook zeer verdienstelijk - de rol van opera-libretto en
hinderde zelden aan ons zinlijkbekoorde, vaag-weemoedige stemming bij zoo
onvervalscht kleur- en klankgenot.
Dit zal nu de bedoeling wel niet geweest zijn en in elk geval had dan toch het
geheel van het geestelijk gebeuren, de ‘intrige’ (laat ons maar zeggen) ontroerend
kunnen zijn door weemoed of diepe verslagenheid. Maar als men zich na de
voorstelling rekenschap geeft ook van hetgeen men nu geestelijks heeft bijgewoond
en genoten, blijkt er weinig méér over dan een indruk van beminlijk-heethoofdige
(fauns) jeugd en zotte vergissingen ‘in de liefde’. En zelfs blijkt bij het navertellen,
dat het geval van den faun ook maar niet ineens te begrijpen is en duidelijk te maken,
zoodat er een logisch samenhangend geheel van komt....
Een faun, door de lente reeds in opgewonden staat gebracht, doet heimelijk de
ervaring op van allerlei menschelijke lentedriften, waarbij geregeld de ‘hij’, die de
‘zij’ begeert, maar versmaad wordt, op zijn
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beurt versmaadt een andere ‘zij’, die hem weer begeert. En zoo vervolgens. Ook is
er een philosoof, die niemand dan zichzelven begeert, maar hij vergist zich en gaat
zich op den duur toch schandelijk te buiten. Wanneer nu de bedoelde faun, door de
aanschouwing van al dit liefdespel, zelf beminnen wil en met zijn fluit een bronnimf
meent te wekken, komt hij van een koude reis thuis. Want de nimf volgde niet zijn
oproep, maar een hoogeren: de klank van Apollo's lier, en hem, den stralenden god,
wil zij volgen, den teleurgestelden satyr ten spijt.... Alleen gelaten, weent de arme
boschgeest in de beek zijn smartelijkste tranen uit en tracht zijn leed te dooven door
de menschen voor den gek te houden. Drinkende uit die nu betooverde beek,
vereenigen zij zich plotseling en onbewust tot de zonderlingste paren, een ganschen
nacht lang. Maar bij den dageraad ontnuchterd, brengen zij hun liefdezaken weer
terecht en.... verdrinkt zich de faun, na zijn eigen leedtranen geproefd te hebben in
dezelfde beek, die hem eenmaal hoopvol tegenglinsterde. Maar dan, zooals het soms
ook in de gewone wereld gaat, dan wordt hij zeer betreurd en beklaagd noor
boschnimfen en door Deïopea, de beeknimf zelve, die Apollo na één nacht reeds
verliet. Appollo echter komt mededeelen, dat dit zoo erg niet is, dat zijn korte
‘verhouding’ een verdrag van vrede beteekende tusschen hem, den bewusten geest,
en de bewustlooze natuur en dat uit die verbintenis een wezen geboren staat te worden,
dat de kunstenaar zal zijn....
Ziehier, vlak verteld, de gebeurtenissen op het tooneel, waarvan men strekking en
diepere beteekenis niet zoo dadelijk begrijpen kan, te minder, nu van den aanvang
af de muziek iets veel zwaarders en somberders schijnt te verklanken dan dit
‘midzomernachts’-gedoe, dat eigenlijk voor tragiek geen ruimte laat.
Het voornaamste bezwaar tegen de geheele onderneming van dit spel is hiermede
genoemd. Het zichtbare sluit niet bij het hoorbare aan en achter de handeling steekt
nog een gansche wereld.... die niet naar buiten komt. Men dient te zoeken naar de
beteekenis van het symbool, dat volstrekt weigert zich duidelijk te vertoonen, ook
als men de mythe van Marsyas en Apollo ter verklaring in het spel betrekt.
Doch ik heb eenig vermoeden, dat de wind uit een gansch anderen hoek waait en
men in Nietzsche's Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik wel eenige
sleutels tot deze raadselen zou kunnen vinden. En eenig aanwijzing omtrent den
vorm van dit kunstwerk tevens.
Nietzsche dan stelt in dit genoemde jeugdwerk, met veel (en zelfs valsch) vernuft
een verklaring op van de Grieksche godenwereld en der Dionysosfeesten, die,
wilkeurig als zij wezen mag, echter niet nalaat ons in den Griekschen geest een beter
inzicht te geven. Die z.g. ‘leichtlebige’
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Grieken, zegt hij, hebben zoo goed als wij modernen, de benauwingen des levens
gekend, geleden onder de overal blijkende wreede struggle for live in de natuur en
niet minder onder dat verbijsterend worden en vergaan, dat het individu tot minder
dan een zandkorrel maakt in een doelloos bestaan van een oogenblik. Om zich
daarover te troosten en den levensmoed te behouden, schiep hun verbeelding de
godenwereld, als een apothéose van den mensch, maar ook - daar onze moraal toen
nog in de windselen lag - van àl het menschelijke, ‘mooi’ of ‘leelijk’, ‘goed’ of
‘kwaad’. Het was de apothéose van den cultuurmensch als individu.... en daardoor
reeds niet van zijn geheele wezen, gelijk de Grieken zelf niet onbekend was. Van
tijd tot tijd (en de lente was zulk een tijd) beving hun de lust, die ook nog enkelen
onzer in de jeugd soms overvalt, dien cultuurmensch af te werpen en ‘uit den band
te springen.’ Een dolle levenslust en vreugde overkwam hun dan allen te zamen. Zij
gevoelden zich niet meer het enkelwezen, waarvan Apollo de hoogste uitdrukking
was, maar gingen dronken van leven op in de eenheid, waar ook lust en smart
onontwarbaar één waren en symboliseerden dien toestand in den satyr, den boschgeest,
b.v. Marsyas. Op den duur blijkt nu, dat het eene princiep niet zonder het andere
kan, dat de roes der algemeenheid ongebreideld tot zelfvernietiging voert en ten
andere, dat Apollo, de hoogere cultuurmensch, zal hij niet in ijzige vormelijkheid
verstarren en verdorren, van tijd tot tijd een dronk noodig heeft uit dien woest
vlietenden stroom der onbewuste natuur, terwijl dan de vereeniging van beide de
tragoedie schept, de viering van ideëel en reëel te zamen.
Indien men nu dit alles uit Nietzsche heeft opgenomen, blijkt ongeveer uit welke
stof dit spel van Diepenbrock en Verhagen is gemaakt.
Vreugd en leed, beide onbeheerscht, van den natuurmensch Marsyas worden er
in vertoond, ook Apollo's tijdelijk begeeren naar die bron, waaruit de levenskracht
vloeit en zijn vereeniging met dit natuurlijke, waaruit de zegen der kunst ontstaan
zal. Doch Marsyas, de natuurlijke, de gevoelige, even geschikt tot lijden als tot
vreugde, zonder beheersching en zonder den troost der verbeelding, moet weer, door
zijn dood, opgaan in 't algemeene.... dat hij is en waaruit hij telkens van nieuws
voortkomt.
Mij dunkt, indien men dit als algemeene ideeën uit het ‘mythische spel’ heeft
gedistilleerd, moet men er niet veel méér in zoeken, en lijkt het of de menschen-scènes
vooral franje zijn, die de zaak wel verfraaien, maar niet bezwaren.
Evenwel ‘bezwaren’, d.w.z. meer diepte geven, doen die ‘algemeene ideeën’, als
ik ze zoo noemen mag, ook niet, omdat zij er niet ‘uit’ kwamen en dus niet meededen
aan den algemeenen indruk. In de muziek

Groot Nederland. Jaargang 8

608
werden zij vertolkt - en meer nog en natuurlijk in het vage - doch de verbeelding in
woord en gestalte op het tooneel had inniger, treffender kunnen zijn, bleef nu al te
zeer ten achter bij het donkere en weemoedige en weelderige der klanken. Zelfs
indien men van meening is - gelijk deze beide heeren gewis waren, dat de muziek
in dit geval de eerste viool moest spelen en de dichter slechts één verklaring onder
vele mogelijke vermag te geven van die elementaire taal der klanken, zelfs dan blijft
zijn verplichting die eene verklaring inderdaad een analogie te doen zijn en niet een
vrij wilkeurig verhaaltje, waarmede wij tegenover de muziek geen weg weten.
Dit alles tezamen veroorzaakte, dat muziek en plastiek hier vrijwel alleen de eer
ophielden van het feest en wij tenslotte, hoewel dankbaar voor het schoone geschenk,
ons nog niet verder gevoelen dan.... een zeer curieuse opera. Maar alle begin is lastig
en geen sterke boom viel ooit op den eersten slag. Indien men maar gelooven kan,
dat een harmonische vereeniging van vers en muziek mogelijk is....
Waar ik nu nog even memoreer, hoe bevallig-ingetogen zich de dansende nimfen
voordeden in hun zachtgroene kleedij - de dans werd ingestudeerd door twee
leerlingen van Dalcroze - ben ik vanzelf weer tot de uiterlijke vertooning teruggekeerd,
om er nogmaals op te wijzen hoe schoon een geheel, onder de regie van den heer
Royaards, hier verkregen was. Muziek, décor, costuums, samenspel.... het was al
tezamen zoo bekorend, dat men vaak schier vergat naar het drama zelf te vragen.
Tenslotte nog de opmerking, die men al naar het standpunt, ten goede of ten kwade
duiden kan, dat het voor een Historie van Minne, gelijk dit spel ongetwijfeld was,
hier wel bijzonder kuisch toeging.... Het Dionysische scheen zelfs koeler dan het
Apollinische en de hartstocht bestond alleen in theorie. Indien men dit ook in de
gewone wereld verwerkelijken kon, zou de prostitutie ineens geen probleem meer
zijn.
FRANS COENEN.
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Vlaamsche Kroniek.
René de Clercq, Toortsen. Amsterdam, S.L. van Looy.
Ik sprak hier van den blijmoedigen boschgod dien men zijn honderd juich-wijsjes
hoorde uitzingen in de gedichten van René de Clercq. - Thans vinden we den boschgod
weer met een schoolmeesterjas aan en doceerend en profeteerend.... En, waarlijk, 't
moet ons verdrieten hem daar in belachelijk kinkelachtig pedanten-postuur te zien
staan.
Ziehier de nieuwe manier van den vroegeren lieven dichter van de vogel-vooisjes,
de wiege-liedjes, enz.: (Ik cursiveer).
‘Van een schralen graskant tuurt een koe
In een veie weide, betuind en toe.
Daar liggen haar zusters, verzadigd, verwend,
In het voethooge gras waar een kalf door rent.
Zij loeit, zij zucht, wijl een duistere traan
Op den gretigen glans van haar oog komt staan.
‘Loei zacht, gebonden beest, loei zacht:
Het vette vee wordt het eerst geslacht!’
Wij, menschen, waar de eene in overvloed
Zich mest op des anderen pover bloed,
Waar de honger zich dwaas op de weelde ziet,
Wij hebben dien somberen troost nog niet.
Want, lijdt de wereld alweer geweld
Om rooversroem en rooversgeld,
De krijgstrom roffelt: Broeders, goe-nacht
Het arme volk wordt het eerst geslacht!

Dat iemand het arme volk voorstaat kunnen wij loven; maar acht hij zich verplicht
die schoone gevoelens in leelijke verzen om te zetten, dan kunnen wij hem toch niet
óm die schoone gevoelens de leelijke verzen vergeven. Die wanklanken integendeel
doen ons de goede bedoeling vergeten, en ons wrevelig makend mist de schrijver
zijn doel dat is: ons medelijden op te wekken.
Of wie zal er deernis in zich voelen opwellen als de dichter een armen-woning
aldus beschrijft:
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Hoe de lamp, die dansend ruikt en kwijnt,
De armoedige kamer vol schaduwen schijnt!
Zou die kast niet sluiten?.... De stoelen kapot!
Vuil roest op de stoof en een scheur in den pot.

of zoo:
Daar is maar éen koer, daar is maar éen pomp;
Aan een waschkoord hangt er een lap en een lomp;
En op een rot berd, bij het wrakke gemak,
Een waterpot schuint met gesprongen verlak.

Zulke dingen komen bijna in elk stukje voor. Ik wil nog slechts dit afschrijven:
Verraad me, welruikende, rijkemanskind,
Waarom gij het leven zoo lusteloos vindt.
Uw wangen zijn bloem, uw haren zij,
Uw oogen nootjes, uw stem kandij;
En toch ligt uw voorhoofd in staag gefrons
Als waren te zwaar u de disch en het dons;....

En nu, is waarlijk al 't goede dat ons bekoorde in 't vroegere boek van René de Clerq
te loor gegaan? Dat laat zich niet bedenken. De echte dichtersgaven van den schrijver
moesten er nog zijn om verzen samen te rijgen als deze:
Kom bij, mensch, door den mensch verduwd,
Gegroet van ver en nog verder geschuwd,
Gij wroeter, donkere, niemands vriend,
Gebeenderd machien die machienen dient,
Kom bij met uw voet die den omweg zoekt,
Uw bitteren mond die om voedsel vloekt,
Uw armen die hangen, uw vuist als een knods,
Uw kracht van stier, uw geduld van rots Kom bij! Geen heerlijk handgebaar,
Geen gloed in een kleur, geen klank op een snaar,
Noch lichaamslijnen, noch oogenglans,
Noch kunst om schoonheid leer ik u thans.
En ook geen lied!.... Ik leer u den schreeuw
Van den hongrigen dorstigen razenden leeuw,
Die den schrik verspreidt en de wildernis
In het oord waar de weelde der wereld is.

Misschien moeten wij dit alles voor transitie-werk houden en 't voldragene, het
werkelijk schoone nog verwachten? Want het is toch niet de tendenz van de Clercq's
gedichten die - zooals menigeen denkt - beletten zal meester-werk voort te brengen.
Het is eender in welke richting, kunst kan altijd bloeien; - zoo is onze overtuiging.
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Jan van Nylen, Het Licht. Boekhandel Flandria te Antwerpen en C.A.J.
van Dishoeck te Bussum.
‘Het allerschoonste is het innig zachte
uit 't allerdiepste van ons zelf geboren,
en bloeiend als een wonderbloem naar voren
uit de onbewustheid van ons hoog betrachten.’

De eerste regels uit het boekje toonen alreeds hoe een stemme van teedere
ingetogenheid voor u zingen wil. Ze zal zingen in fluister-geluidjes, in weeke
streelgalmkens, van stille geheimen, van vrome gepeinzen, van diepe roeringen....
De geheimen, wat zij er van vertelle, zullen geheimen blijven; zoodanig omhangt
de schroomvalligheid ze met zwevende sluiers en bloemen.... En de gedachten blijven
vaag en lijze verzwinden ze als de verwisselende tinten in 't geluchte.... En meest
ook verklinkt 's dichters woord
zoo onstofflijk dat alleen
beelden geboren worden die niet de oogen
des lichaams maar alleen de ziele ziet,
zoodat, verloren in dien droom, niet een
verklaren kan of in die schijnbre logen
het woord in ziel of ziel in woord vervliet....

In de verte verwijderd - al te zeer misschien - blijft dan soms de zin van het lied;
maar meestal is de muziek een durende bekoring:
Hoor dan deze simpele strophen:
Zoo was het beeld dat kwam tot mij
gedaald in vroegen herfst, van uit
een lucht als bleeke blauwe zij
gespannen, en waarlangs 't geluid
der koele najaarswinden gleed
van wei tot wei, van boom tot boom.
De zon scheen innig en ik weet
niet of het waarheid was of droom
die mij omruischte, ook niet hoe
het kwam, maar 'k weet alleen hoe licht
het was, en 'k werd tot weenens toe
bewogen door dit vroom gezicht.
................

Maar in vastere vormen ook vertoont zich 's dichters gedachte en dan krijgt zijn vers
bijwijlen een plastische uitdrukkelijkheid die de teerste stemming toch niet uitsluit.
Dan lezen we fraaie stukjes als:
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Walkure, Beatrix, Wulpsheid, Avond, Mumie, e.a. En verzen zou ik willen afschrijven
als:
Het was het uur waarop de laatste stralen
van haar wit-scheem'rend Licht de nachtigalen
doen vluchten had in het omwadend woud,....

of als die van 't eenvoudige landschap: Langs de vaart, zoo lief omwaasd met
ingetogen gevoel; veel nog van wat Jan van Nijlen maakt tot een onzer allerliefste
dichters tusschen de jongeren.

Piet van Assche, Het doode Land. Gebroeders Janssens te Antwerpen.
Zwart aangedikt, groezelig overschaduwd, als op grauw papier grove en wrevelige
koolteekeningen, - zoo zijn die schetsen. Het landschap: de droefgeestige heide,
geheimzinnig en doodsch, 's nachts of 's avonds als aan ‘'t westen, achter donker
geboomte het purper van de weggezonken zon, wier opstralingen ros omlaai(d)en
vlakte en bosschen, welke voor een stond dan vluchtig opdoem(d)en in spokerige
verschijning’; als ‘aan 't oosten, het met smook omgrauwde, r(ee)ijst nevelig rood
de maan, als angstwekkende bestarende nu 't land, in een dreigement met allerlei
plagen.
De menschen: angst-booze verschijningen, akelige schimmen donker afstekend
tegen het tragische geluchte “als 't westen vlamt als de helle”.... of nijdig gedoken
in de gesloten hut waar geen licht brandt terzij het roode vuur in den haard. Ook
vuige drift-menschen, zuipers en slonsen.... Soms herinneren zij ons wel sommige
figuren uit Streuvels eerste novellen; maar onvollediger blijven zij uitgewerkt. In
enkele brutale lijnen doemen hunne bonkige gestalten voor ons op.... ze doen een
wild woest gebaar.... hun grimmig gelaatmasker vertrekt.... we hooren een woord,
raden een roering van passie.... - Meer zullen we er niet van vernemen....
De schrijver blijft aldus te veel bij 't oppervlakkige. Wàt hij ons toont, hij toont
het ons met kranige kracht, we luisteren gaarne naar zijne forsch luidende taal - doch
den indruk dien diepe waarheid maakt, laat hij bij ons nog niet na.

Leo Meert, Op den Weg des Levens. Van Holkema en Warendorf,
Amsterdam.
De schrijver weet niet hoe men tennis speelt noch hoe een schilderij vervaardigd
wordt. Hij weet niet hoe een moeder tot haar kind spreekt noch een jongen tot een
meisje. Hij weet niets of schijnt niets te weten
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van hetgeen hij beschrijven wil. Als voorbeeld, ziehier een liefdedialoog:
(Hij is de zoon van een dorpsrentenierken, zij, de dochter van een arm geworden,
thans gepensionneerd weduwnaar).
“Maar Mejuffer, zijt ge nooit bang zoo geheel alleen in de donkere winteravonden?”
“Wel integendeel, Mijnheer,” antwoordt zij nu op haar gewonen luchtigen toon,
“het is mij een genoegen zoo van heel dicht bij de mysteriën der avondstonden te
kunnen bespieden.”
“Inderdaad, de nacht is vol geheimen, en als het ons gegeven is, door een helderen
maanschijn, een plekje van den zwaren zwarten sluier te mogen doorzien, dan moet
men in verrukking komen.” of zoo:
“Ik begrijp uw voldoening, Mijnheer, zegt Elza zacht en bewogen. 'k Verheug mij
met u, dat die mooie avond u zulke prachtige stemming heeft nagelaten.”
“Die onverwachte kennismaking alleen, Mejuffer, kan in aanmerking komen, en
'k ben u tén zeerste dankbaar, dat ge mij de stoutheid van dezen avond niet ten kwade
duidt.”
Al, wat de H. Leo Meert beschrijft, is nevens de waarheid.
Hóe hij 't beschrijft, 't is met een onkunde, met een slordigheid, die zelfs de
Vlaamsche slordigheid te boven gaat.
Zinnen als deze: “Haar lieve oogen keken mij zoo bevreesd aan en uit haar heele
wezen straalde die atmosfeer van vertrouwen, die zij steeds in de moeilijkste
oogenblikken in mij stelde.” en “De winter liep ten einde, als zij eindelijk geheel
ingesteld waren (dat hun interieur ingericht was, meent de schrijver). Met tientallen
hadden zij gedurende twee maanden de werklieden in huis gehad, en Julia had er aan
gehecht, het alles van dichtbij na te zien.” - vindt men haast op elke bladzijde.
Het vreemde van de zaak is dat er trots alles iets in dit boek blijft dat ons belang
stellen doet in 't lot van die zoo slecht uitgebeelde personages, iets, misschien zijn
oorzaak hebbend in de overtuiging van den schrijver, dat, tóch, getuigt van zeker
vertellers-talent; iets vast, dat krachtig meewerken kon om van den auteur te maken
- maar dan ná streng volgehouden natuur-studie - hetgeen we in onze Vlaamsche
literatuur te weinig aantreffen: een degelijk romanschrijver.

Victor de Meyere, De Roode Schavak. De Seyn - Verhougstraete, Aalst.
Een degelijk romanschrijver kan worden, is reeds, Victor de Meyere. Onder den
hierboven neergeschreven titel - eenigszins te barok-ge-
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wilden titel wellicht - vonden we waarlijk een stevig ineengezette, met kunde
samengestelde en flink volgehouden roman.
Maar laat me u eerst dien intrigeerenden titel verklaren. - “Roode Schavak” is de
schimpnaam dien de held - nooit paste dit laatste woord minder dan hier - van 't boek
na zeker wedervaren kreeg. Een van die grappen heeft men bedacht waarvan,
onvermijdelijk, tusschen de sterken, de onnoozelaard, de zwakke 't slachtoffer worden
moet. - Zoo zijn de schavuiten van 't dorp er in gelukt Frans Vertommen op eenen
nacht meê te tronen naar 't bosch om er “schavakken” te gaan vangen. Zij hebben
een lichtbak bij zich en een rood karnavalkostuum. Dit, natuurijk, is voor Frans
bestemd. - “Ge moet u hier, op dezen groes, neerzetten.... Ja, zóo is 't goed.... Ziet
ge nu den rooden schijn op het blikken beslag van den lichtbak? Ziet ge 't? Daar
komen ze op af, de schavakken.... Ge weet nu wat ge doen moet, hé? Woedend komen
ze toegevlogen.... Ze vliegen zich dood.... Ge hebt ze maar op te rapen.... De levenden
nijpt ge dood tusschen duim en vinger.... Zóo zie.... Nu, wij gaan opjagen.... Houd
u goed....”
En ze laten den snul zitten alleen in den nacht.... roerloos op den groes neergehurkt,
de handen tusschen de lange steltbeenen, geduldig wachtend naar de opgejaagde
schavakken die niet kwamen....’
Aldus geteekend in zijn dorp zal de jongen leven. En onder dit, als 't ware, laaiende
teeken, verschuilt zich wel het onzijdigste, willooste wezen, dat men bedenken kan,
een sukkelaar, van top tot teen stumperig en linksch.
Denk niet dat Frans een van die door 't wreede Fatum gestadig vervolgde wezens
is. Het Lot is hem, in zekeren zin, meestal gunstig. - Kind, is hij de vertroeteling van
moeder; later mag hij studeeren op kosten van de rijken van 't dorp; de notaris neemt
hem als klerk in zijne studie; na een paar jaar trouwt hij eene rijke weduwe die hem,
bij haar dood, zoo niet alles, dan toch genoeg nalaat om een lui leventje te leiden!....
- Maar geluk of ongeluk, al wat hem gebeuren moet, 't verwatert allemaal óm hem
in dood-gewone futsel-gevalletjes, 't verfomfaait en wordt kleintjes als verplante
plantjes in een hofken waar nooit zon komt. Den grootsten angst van zijn leven beleeft
hij als 't uitkomt dat hij eene oude muts zijner vrouw in stilte aan een arme nicht
weggaf. Zijn grootste vreugde is als hij oude klokken mag herstellen.
Gij hebt geraden het midden waarin zoo'n figuur zich beweegt. Nergens anders
kan 't bestaan dan in 't midden der dorpsche kleine burgerkens, der benepen, stijf in
de dagelijksche gewoonten vergroeide, miezerig ikzuchtige, schraperig
muisjes-treuzelige, al wat hard werken moet verachtend en bits alle schoon-wêer
benijdende menschkens, vanhunne-centen-levende menschkens.
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Met heel veel talent heeft Victor de Meyere dat midden beschreven. Zoo juist in den
echten toon heeft hij 't gekund, zonder eenige mooidoenerij, zonder nadrukkelijk de
verborgen tragiek van ook dáar naar voren te brengen, zonder flauwe gevoelerigheid,
en met juist genoeg humor.
Door dien toon verkrijgt het boek zijn groote waarde. Daardoor is 't dat ons
aangrijpt het kalme verhaal van de meest alledaagsche gebeurtenisjes, de
onbeduidendste gevalletjes.
Een voorbeeld:
‘.... Frans zou studeeren.
Op een vroegen Octobermorgen vertrokken moeder en zoon naar Malon. Frans
viel aan 't weenen toen zijn moeder hem kwam wekken. De goede vrouw troostte
hem met een kus en enkele lieve woorden, juist gelijk zij gedaan had, toen hij nog
een klein ventje was:
- Toe, jongenlief, ge moet niet weenen. 't Doet mij ook pijn dat ge ver van mij
weg moet, maar 't is voor uw goed. Denk daar altijd aan.
Zij kleedde hem als een kind. Als hij dicht ingeknoopt stond in zijn zwarten, baaien
jas, met een bolhoed die tot over zijn ooren viel, wierp zijn moeder den kapmantel
over haar schouders en beiden spoedden zich voort naar de statie.
't Was een droeve tocht. Lang duurde de reis. Frans sprak geen woord, maar zat
ineengedrongen in een hoek van 't compartiment, als een vogel in zijn veeren
weggedoken, de handen diep in de zakken. De oogen stonden waterig en
blauw-omrand in zijn bleek gezicht....’
- Kan 't soberder? En waarder? De zuivere werkelijkheid is 't, ons bloot voor 't
oog gelegd, opgelicht door 't aanteekenen van een paar typische bijzonderheden die
het brokje leven voor onzen geest aanschouwelijk maken.
Veel meer wordt ge de kúnst hiervan gewaar als ge de tooneeltjes als dit 't een op
't ander volgen ziet ter voltooiing van 't geheel.
Smakelijke bladzijden vinden wij aldus vol kostelijke details door den schrijver
voor ons opgezocht, vol beweging van rechtstreeks naar natuur opgenomen gebaren,
doeningen en gesprekken. Daar o.a. waar 't huwelijksmisvaren van Frans uitgelegd
wordt, de ruzies om de familie, de erfeniskwesties, de ziekte en den dood van
Madammeken, enz.; overal dan waar Victor de Meyere leuk-weg, op zijn
goedmoedigen vertellerstoon de zaken uiteendoet.
Daar waar 't anders is vinden wij 't minder goed. 't Wordt ons dan te.... letterkundig,
te romantiekerig. En we worden te veel gewaar dat het hier niet past, dat het er om
de fraaiheid bij gebracht is. - Zóo zijn sommige tafreeltjes als b.v. de dood van Frans
Vertommen die in zijn doodstrijd nog door de ‘roode schavakken’ achtervolgd wordt.
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Ze zijn overigens niet talrijk en breken de eenheid van den roman gelukkiglijk niet.

Maurits Sabbe, Het Proza in de Vlaamsche Letterkunde. C.A.J. van
Dishoeck, Bussum.
Dit boekje bevat niet meer dan hetgeen men in een enkele voordracht over een zoo
uitgebreid onderwerp zeggen kan. Een te lang en toch onvolledig overzicht, zoo
noemt de schrijver het zelf. En niet beter, vinden we, kunnen we doen dan zijn besluit
hier neer te schrijven, dat voor den Noord-Nederlander een aanduiding zijn kan èn
van de waarde van 't boekje zelf, èn van de toestanden in Vlaanderen:
- ‘Wij maken ons geen de minste illusie’, zoo zegt de Heer Sabbe dus, ‘over de
ontoereikendheid van ons werk, maar meenen toch dat het wel voldoet om ons te
doen inzien, dat de huidige bloei onzer letteren ons met vreugde mag vervullen. Het
is alsof na de lange tijden van rust, bij onze ontwaking na 1830, alle sappen van den
Vlaamschen moedergrond met vernieuwde krachten weer heerlijke planten moesten
doen gedijen tot een ware bloeiweelde. Wij zijn nog niet geraakt op de hoogste
kruinen der hedendaagsche literatuur - genoeg zelfkennis bezitten wij om ons dat
niet te verbergen. Maar dat wij, gezien den werklust en de werkkracht onzer schrijvers,
die zich reppen en weren allerwegen, hopen mogen daar te komen, staat bij ons ook
vast. Wij hebben den waarborg van de scheppende kunstenaars. Alleen rijst de vraag
of het publiek, de lezende massa, voor wie al dat mooie met inspanning en
volhardenden ijver wordt geschapen, zich dat werk waardig zal toonen en er de volle
ontluiking van zal helpen bewerken door zich aan te schaffen en te lezen wat zoo
kunstig geboden wordt. De Vlaamsche burgerij heeft totnogtoe hare schrijvers
overvloedig verbronsd en versteend in stand- en borstbeelden, maar laten stikken
onder de vracht van hun ongelezen boeken. Zal die burgerij gevoelen, dat het tijd is
om te veranderen? Zal ze beseffen, dat de beste hulde, die een kunstenaar geboden
kan worden, juist dat voortleven is in eigen werk, in 't bezit van al degenen voor wie
hij het droomde en wrocht? En zal ze vooral beseffen, dat ze voor eigen ontwikkeling
en eigen genot naast de bibliotheek, die ze gewoonlijk alleen in haar wijnkelders
heeft, zoo als een geestig Vlaming het eens heel raak zeide, er ook een ander moet
samenstellen met het beste wat haar eigen woordkunstenaars hebben geschapen?
Wanneer we die vragen gunstig mogen zullen beantwoorden, wanneer eens die zoo
noodige voeling tusschen schrijver en volk zal ontstaan, dan zal er, wij geven er ons
woord op, voor de toekomst der Vlaamche literatuur niet te wanhopen zijn.’
EDMOND VAN OFFEL.
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De man in huis
Door Louis Couperus.
Het was in de maand Maart, en ik was uit Rome, voor een paar dagen met mijn
vrienden, Orlando en zijn zuster Elettra, medegegaan naar hun landhuis, de
Quattro-Torre, bij Cecina, waar zij zaken hadden te regelen met hun pachter.
Het regende en het was een stormige avond; ik zag, door de ramen van den hall,
waar wij des avonds zaten en een mooi houtvuur hadden ontstoken in den heel hoogen,
open Renaissance-schouw, naar buiten, en, hoewel het heél donker was, onderscheidde
ik de stormende zee. Ik vond het romantiesch weêr, weêr, dat mij een stemming gaf,
nu ik zelve thuis zoo gezellig was, bij het houtvuur van mijn twee vrienden.
Plotseling werd er hevig gebeld, aan de groote voordeur, die was als een poort en
toegang gaf tot de vestibule. Wij zagen elkander aan, verrast, en hoorden, hoe de
knecht Salvatore eerst vroeg wie daar was, en toen open deed. Orlando stond op,
maar Salvatore kwam al binnen, en zeide:
- Daar is de padrona van de Pietra-Rossa, de signora Bona....
- Laat binnen komen, zei Orlando, en Elettra, dadelijk, ging de bezoekster te moet.
De bezoekster kwam binnen, aarzelend. Zij was een knappe vrouw van bij de
veertig, eenvoudig gekleed, de donkere haren verwaaid door den wind, een langen
mantel om. Ik wist, dat zij onze buurvrouw was; zij woonde meer dan twee kilometer
van ons verwijderd, op een vervallen bezitting, die men noemde de Pietra-Rossa.
- O signora, o signora, riep zij, na haar eerste aarzeling, met de schelle
veelsprakigheid der Italiaansche vrouw van de burgerklasse; vergeef mij, dat ik u
storen komen, zoo laat in den avond....
Ik geef maar enkele harer woorden weêr. Zij sprak veel, eindeloos
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veel, en ik zag, dat mijn vriend, die heel kalm is, praktiesch, flegmatiesch, poogde
geduldig toe te hooren. Eindelijk, terwijl Elettra de signora Bona vriendelijk vroeg
nu kalm te zeggen, wàt er was, zei de bezoekster, tot Orlando:
- Ik heb uw bijstand noodig!
- Wat is er dan? vroeg, kalm, Orlando.
- Ik heb uw bijstand noodig, hernam, woordenrijk en opgewonden, de eigenaarster
der Pietra-Rossa. Want ik ben hulpeloos, en....
Zij snikte het plotseling uit, en Elettra moest haar handen nemen, en haar bezweren
toch kalm te zeggen wat er was en waarmeê zij en haar broêr de signora Bona konden
helpen.
Ik wilde, uit bescheidenheid, weg gaan. Maar Orlando fluisterde mij in:
- Blijf. Daar zal ze niets in vinden. Het zal je misschien interesseeren....
Ik bleef, en zette mij ter zijde, bij het vuur, en ik luisterde.
Toen zeide zij eindelijk, tusschen vele woorden, die ik niet allen weêrgeef:
- De signore Orlando moet mij bijstaan.... tegen Spartaco.
- Wat heeft hij dan gedaan? vroeg Orlando.
Ik bespiedde het gelaat van de vrouw. Het verwrong van hevige smart. Het werd
bijna fijn en aristocratiesch van smart, van niet meer in te houden smart, van een
zielsleed, niet meer IN de ziel te besluiten: een leed en een smart, die gezegd moesten
worden. En zij zeide:
- Spartaco.... durft zich vermeten zijn oogen naar Emilia op te slaan. Signore
Orlando.... u moet mij helpen!
Er was een stilte. Mijn vriend zeide niets, en toen ging de signora Bona voort:
- De ellendeling! De boef! Hoe durft hij! HIJ, een knecht, een knècht, die zijn
oogen durft opslaan naar MIJN kind, naar MIJN dochter! Sedert eeuwen zijn wij
grondbezittende lieden, al is onze familie ook klein en eenvoudig, en hij, hij is een
knecht, een loontrekkende, en hij dùrft, hij dùrft.... zijn oogen naar MIJN kind opslaan,
en....
- En wàt, signora Bona? vroeg Elettra.
- Haar ten huwelijk vragen.... aan MIJ niet eens.... maar aan haar grootmoeder! O,
Madonna, Madonna, heb medelijden!
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De vrouw snikte, het gelaat in de handen verborgen. Ik zag om naar Elettra en naar
Orlando, en ik zàg Elettra fluisteren:
- Poverina....
De arme vrouw.... Zij snikte, zij snikte, de moeder van Emilia, die ik wel eens
gezien had: een aardig meisje van zeventien.... Zij snikte, en zij vervolgde tusschen
haar snikken door:
- Hij heeft zich vermeten.... dezen morgen.... mijn dochter aan haar grootmoeder
ten huwelijk te vragen! IK ben zelfs niet geraadpleegd geworden. Hij.... hij is het
eens.... met Emilia! En mama.... ze heeft toegestemd, en gezegd, dat zij, omdat zij
de grootmoeder is, de meesteres, de padrona.... dat huwelijk wil, dat huwelijk WIL!
Signore Orlando, help mij! U is een man: u kàn mij helpen! Ik, ik ben maar een
vrouw! Wat ben ik?! Ik ben niets, een zwakke, niets beteekenende vrouw, niet oud,
niet jong, niet rijk, niet arm, niet mooi, niet leelijk.... niets, niets ben ik, ik, de moeder
van Emilia, ik, de dochter van MIJN moeder! Ik ben niets! De meesteres ben ik niet
in huis: wat beduid IK! O signore, signore, help MIJ! Ik sta in, tusschen hàar, mijn
kind, en hèm.... mijn knecht....! En bóven mij staat mijn moeder, met haar gezag,
met àl haar gezag! O, help mij: u weet niet hoe ik lijd, wàt ik lijd: mijn kind te moeten
geven aan.... dien man.... aan hem.... Spartaco.... mijn.... mijn.... mijn knècht!!!
Zij gilde het uit.... maar zij gilde niet het woord uit, dat haar op de lippen trilde.
Ik hoorde dat, en ook Orlando en Elettra hoorden het, - dat zag ik uit hun blikken,
nu de signora Bona neêr gestort was als een vrouw van wanhoop voor Elettra, en
snikkende in dier schoot haar gelaat verborg. De mantel was afgevallen; het haar,
verward, viel bijna los. De armen wrong zij, de handen wrong zij.
- Wees kalm, wees kalm, signora.... troostte Elettra.
De vrouw was aan haar voeten neêr gestort, als een pak. Zij kromp daar aan Elettra's
voeten in een, en bleef, en wilde niet opstaan. En zij ging door:
- Mijn kind.... te moeten geven aan.... aan mijn knècht! Het is waar, hij is een
gòede knecht, hij is flink, hij heeft ons geholpen, maar.... maar hij is toch maar een
dienaar, een loontrekkende, hij is niet van onzen stand. U, die mij ontvangt als een
vriendin, u zoû Emilia toch niet meer ontvangen, als zij de vrouw was.... de vrouw....
van.... van Spartaco! Hij is onze
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knecht, en mama is zoo partijdig.... mama is zoo gek.... zoo dòl op hem.... de oude
vrouw.... mama.... o, mama.... je zoû bijna zeggen.... als het niet te màl was.... dat
mama.... dat mama.... verlièfd was op Spartaco! Hij windt haar om zijn vinger! Hij
doet met haar wàt hij wil! Hij, hij is de padrone! Het is wel waar: hij is de man in
huis - è l'uomo in casa - maar hij is toch maar een knecht! Hij kan mijn kind toch
niet huwen! En mama vindt, dat hij Emilia kan huwen, omdat.... zegt mama - omdat
hij tòch de man in huis is.... omdat wij niets dan vrouwen zijn.... Mama, ik, Emilia,
de oude Maddalena en Carolina, onze meiden.... Niets dan vrouwen.... Het is wel
waar: hij is de man in huis; en behalve mama en Emilia doen de oude Maddalena en
ook Carolina àlles.... àlles wat HIJ zegt! Wij, wij beteekenen niets! Wij zijn de
vrouwen! Hij zegt het zelf, hij roept het zelf uit, als iets hem niet bevalt: sono l'uomo
in casa: IK ben de man in huis! Maar hij is toch maar een knecht!? Hij is toch niet
een heer, hij is toch niet een meester! De man in huis: goed, maar knècht!
Loontrekkende! IK, ikzelve betaal hem iedere maand zijn loon, zijn loon! En nu,
nu.... zoû hij.... mijn schoonzoon worden.... De man van mijn kind.... O Madonna,
Madonna hèlp mij! Signore Orlando, signora Elettra, help mij!
- Er is maar éen middel, signora; zei toen mijn vriend; hij zeide het streng en toch
zacht, maar hij zeide het:
- Spreek met don Antonio, den parocchiaan, en zeg hem alles, beken hem alles,
biecht alles.... Dan zal hij uw moeder wel weten te bewegen niet op dat huwelijk aan
te dringen.
De vrouw aan Elettra's voeten was doodsbleek geworden. Zij zweeg, zij kromp
in een, als onder een nameloos leed.
- Wat dunkt u, signora Bona? zeide Elettra zacht.
- Ik kan niet, stotterde de wanhopige vrouw. Don Antonio weet ook.... alles. Hij
weet alles.... Ik heb geen slecht gedaan, signore Orlando.... Ik ben een brave moeder
en een goede dochter.... Ik heb geen slecht gedaan: de Madonna vergeve mij. Ik zorg
voor mijn moeder.... en mijn dochter heb ik lief. Ik ben een arme weduwe: wij zijn
niet rijk. Ik zelve heb niets.... Mijn moeder heeft het geld. Het is waar, Spartaco doet
veel. Sedert hij in huis kwam, en toezicht oefende, is er veel verbeterd. Ons land
wordt bebouwd: wij hebben onzen wijn en olie verkocht, en gòed: Spartaco is knap
en handig, en flink, en sterk; hij steekt
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de handen uit de mouw, en hij weet de daglooners ook te doen werken. Onze tuin is
verzorgd: hij heeft het huis opgeknapt en geverfd, en de stukkende muur om onze
bezitting bijgemetseld. Veel doet hij: IK zal de laatste zijn om het te ontkennen, maar
hij is toch niet een van ons! Hij is een knecht! Zijn ouders zijn kleine boeren! Hij is
een knecht, hij is mijn dienaar.... en.... en ik heb nooit, niemand, iets slechts gedaan!
Ik heb.... nooit.... niemand!.... iets slechts gedaan....!! Ik heb niet meer, dan ik doe,
te biechten! Ik bid iederen nacht de Madonna.... dat zij medelijden met mij hebbe!
- Signora, zeide Orlando; weet don Antonio alles.... zoo als u zegt?
- Hij weet alles! loog de arme vrouw. Hij weet alles: er IS niets te weten....
- Als hij alles weet.... en dàn spreekt.... met uw moeder.... zal deze wellicht niet
aandringen.
Signora Bona, plots, rees op. Zij was heel bleek.
- Wat meent u? vroeg zij, hard.
- Ik begrijp, dat het moeilijk is voor u, zei Orlando. Maar don Antonio is een brave,
oude priester, en hij zal u helpen, als ge met hem spreekt. Ik, wij, kunnen niets voor
u.
- Wat meent u? drong signora Bona aan.
Mijn vriend zag de ongelukkige vrouw vast aan. En hij deed een eenvoudig gebaar
met de hand, zoo welsprekend in die krachtige gratie, en zeide alleen:
- Dat begrijpt u wel.
Buiten loeide de storm op, en ik hoorde de zee. Binnen was de vrouw, het haar
los en verward, tragiesch. Zij was tragiesch: ik zàg haar, gemarteld, lijden. Zij hijgde,
diep, diep; haar boezem golfde, haar mond ging trillende open, dicht, of zij snakte
naar haar adem. Zij was doodsbleek. Hare handen waren gekrampt tot vuisten. En
zoo stond zij, en leed, leed vreeslijk, zichtbaar. En het was of zij niet langer zwijgen
kòn. Zij had vergeten, dat ik daar was, in dien grooten stoel, bij het vuur. Zij was
alleen met haar buren, die haar vriendschappelijk waren. Zij kon niet langer zwijgen.
Zij moest het zeggen. En zij zeide het, zij zeide het met een stem, die optrilde als uit
een fyziek gemarteld lichaam van 'n vrouw:
- Ik begrijp het ook. U meent, dat ik don Antonio zeggen
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moet..... dat IK..... Spartaco lief heb..... en dat hij mijn minnaar is....
Er was een stilte.
- Al zèg ik het, ging zij voort; wat zal het geven? Wat zal het geven, al spreekt
don Antonio met mijn moeder? Mijn moeder zal zeggen, dat zij het niet gelooft....
wèl, dat ik Spartaco lief heb.... maar NIET, dat hij mijn minnaar is.... en dat ik dàt heb
verzonnen.... om het huwelijk te verhinderen.... U zal zeggen, dat iederéen het weet,
dat mijn moeder het niet kàn ontkennen.... Zij ZAL het ontkennen! Zij WIL het
huwelijk! Waarom? Omdat.... omdat.... o Madonna!.... omdat ZIJ op Spartaco....
verlièfd is.... de oude vrouw.... en omdat zij hem dáarom alles na wil laten.... al ons
geld.... en onze bezitting.... en omdat zij vindt, dat hij dáarom Emilia moet huwen....
Emilia, die Spartaco lief heeft! Zij heeft hem lief! Mijn kind heeft haar moeders
minnaar lief! Mijn God, hij is de man in huis! Hij is de man in huis! Wij hebben hem
ALLEN lief, allen wij vrouwen hebben hem lief: moeder, Emilia, de oude Maddalena,
Carolina, de meid, die jaloersch is, Carolina, die jaloersch is.... van MIJ, van MIJ!!
Want ik, ik ook, heb hem lief! Ik heb hem lief, mijn knecht Spartaco! Ik ben zijn
vrouw, zijn ding, zijn alles! Hij doet met mij wat hij wil! Hij kust mij en hij trapt
mij! Hij zegt mij hoe hij het hebben wil, en hij beheert de zaken voor mij! Vóor hij
er was, was het huis een ruïne, wij verkochten niet onze olie en niet onzen wijn! Zij
braken bij ons in; zij stalen onze koe: er was toch geen man in huis! Wij waren vijf
vrouwen, bij elkaâr Wat konden wij? Niemand beschermde ons! Landloopers drongen
bij ons in, en dreigden ons, als we geen aalmoes gaven! Toen zagen wij in, dat het
moest! Dat er een man in huis moest zijn! Een flinke, sterke man! Een man, die ons
beschermen zoû! En Spartaco is gekomen: hij IS flink, hij IS sterk! Toen hij kwam....
zag ik het dadelijk: Carolina was gek op hem: den eersten dag! Hij zag niet naar haar
om! Maar Maddalena maakte de macaroni, zoo als HIJ het verkoos!.... En mijn
moeder.... o, als zij tot hem sprak.... was het als tot een kind, tot een zoon, zoo teeder....
was het bijna.... als tot een geliefde! Zij is verlièfd op hem, de oude vrouw; zij is
verlièfd op Spartaco, mijn moeder! Maar ik.... mij.... MIJ.... scheen het, dat HIJ alléen
lief had.... Hij zeide mij, dat ik jong was.... dat ik mooi was....
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O, Madonna, o Madonna: ik kòn het niet helpen! Ik had hem zoo lief, ik heb hem
zoo lief, ook al was hij, ook al is hij mijn knecht! Ook al is hij mijn knecht, ik aanbid
hem! Ik ben zijn vrouw en zijn ding en zijn alles en hij trapt mij en kust mij! En nu....
nu.... om gehéel meester te zijn, meester over ons allen, heer op onze bezitting,
erfgenaam van òns geld.... nu wil hij Emilia huwen, mijn kind, MIJN kind.... en hij
heeft haar aan moeder ten huwelijk gevraagd....: hij, dien IK liefhad.... MIJN dochter!
Zij schreeuwde het uit en zij greep met beide volle handen in het losse haar.
- Help mij, signore Orlando! riep zij uit. Help mij, signora Elettra! Verhindert,
verhindert die afschuwelijkheid! Of ik dood mij, aan uw voeten dood ik mij!
Buiten, tragiesch, loeide de storm op, en de zee hoorde ik bruischen...
De vrouw, aan Elettra's voeten, was in een zenuwtoeval neêrgestort.
Zij kromp over den grond, zij wrong de handen....
En van ter zijde, langs mijn hoogen, diepen stoel, zàg ik de Smart, zag ik de lillende
Smart....
Want ik zag de Smart in de oogen, in sombere, donkere, tragiesch lijdende oogen....
Plotseling, met een schok, staakte de vrouw haar gejammer.
Stil, plotseling, staarde zij mij aan....
Ik wendde mijn oogen af, maar zij had mij gezien, herkend....
Zij had den Vreemde herkend, den Vreemdeling, den buitenlandschen vriend harer
vrienden....
De Vreemde had haar gestaard in hare oogen, en in hare smart....
Ik zag, dat zij oprees, plotseling kalm.
- Vergeef mij! zeide zij tot Elettra. Ik had vergeten, dat u bezoek had, ik ga weg.
Vergeef mij, verontschuldig mij: ik dànk u.... voor uw vriendelijke woorden.
- Mijn vriend kent bijna geen Italiaansch, loog Orlando; hij heeft niet verstaan wat
u zeide....
- En u moet van nacht bij ons blijven, drong Elettra aan. Het is noodweer.... U
moet van nacht bij ons blijven, en rustig pogen te zijn.... Morgen ochtend rijdt Vico
u in het karretje dan wel terug....
- Ik ben uit huis geloopen, zonder te weten, eigenlijk, sprak
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de vrouw mat. Ik wilde naar ù toe.... en dan.... dan wèg.... naar Florence, naar mijn
nicht.... Maar....
Plotseling verwrong haar geheele gezicht. Zij kromp hare handen samen, en slaakte
als een radeloozen gil....
- Spartaco! O, Spartaco!! gilde zij. Ik kàn niet! Ik kàn niet weg! Ik kan niet alles
verlaten.... het huis en hèm, hèm!! Ik kàn niet! Ik kan niet! Heb medelijden! Heb
medelijden!!!
Toen voerde Elettra haar weg, naar een kamer, en ik hoorde orders geven om
spoedig een bed op te maken....
Het was een vreeslijke nacht: de storm loeide, en door het gehéele huis klonk weêr
die kreet als van een krankzinnige:
- Heb medelijden!!
Mijn vriend was mij genaderd.
- Arme vrouw, zeide hij.
- Arme vrouw, herhaalde ik. Orlando, ik zal toch niet kunnen slapen.... omdat ik
die verschrikkelijke smart heb gezien! Laat ons naar buiten gaan, in den storm....
Wij gingen, in lange mantels, onze petten over de ooren. De cypressen zwiepten
onder den razenden, blazenden wind. Ginds zag ik de zee: zij was als opgegierd,
onder den vlaag van een immensen hartstocht: een goddelijke hartstocht van
godensmart en godenwoede....
Maar in het landhuis, dat in de nacht en in den storm en de waaiende duisternis,
trots zijn vier torens, klein werd, een kleine stulp, een kleine toevlucht voor
menschelijkheid, kromp over een haastig bereide sponde de Smart, de Smart niet
van een god, maar van een mènsch, en het was mij of ik, trots de orkaan, die ons
woei in het gezicht, weêr de kreet hoorde:
- Heb medelijden!!
Het was meer dan een jaar daarna.
Ik logeerde bij mijne vrienden sedert enkele dagen, en het was op een heerlijke,
transparante, zonnige Septembermorgen, dat ik met Orlando in de automobiel naar
Siena zoû gaan, en verder naar Monte-Oliveto-Maggiore.
Vico, de kleine chauffeur, zat achter, terwijl mijn vriend stuurde. Wij gleden langs
den witstoffigen weg, en naderden een kleine door muren omgeven bezitting: een
hoeve-achtig landhuis met
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arkaden en boogramen, een gedoente van stallen en schuren, proper en blinkend
gekalkt, met er tusschen de blondheden van hooiberg bij hooiberg. Er bloeiden late
rozen om het huis en over de muren hingen dikke rozentrossen. Wij reden, om de
stof, zeer langzaam, en ik zag door de open poort naar binnen, in den hof. Ik zag
even tusschen de rozen een zonnig vizioen van huisgezin: over een balkon, onder
een arkade, hing een oude vrouw, het haar met een bonte doek bedekt, een bonte
doek om de schouders. Zij scheen mij een welgestelde boerin. In den hof zat een
jonge vrouw, mooi, rozig blank, met zwart langs de slapen weggolvend haar, en zij
geleek een Madonna, omdat zij een bijna naakt kindje, rozig in kort hemdje, ophield
in beide handen. Haar boezem, waaraan zij zeker zoo even het kindje gelegd had,
zwol uit haar hemd, en glànsde; zij had over de schouders een doek, donkergeel, en
haar rok was donkerblauw, en de kleuren van heur haar, haar vleesch en de bonte
wol waren in de zon, tusschen de teedere zachtheid der rozen, van de zelfde
verblindende rijkdom, weelderig, harmoniesch voltintig, als Rafaël ze moet hebben
gezien, vóor hij de Moeder schilderde met het Kind. Zij lachte luid en gelukkig tegen
haar kindje, en de oude vrouw, boven, glimlachte neêr op de moedergroep,
weltevreden....
Maar voor de jonge vrouw stond een man. Hij trof mij eerst door niets; hij was
niet groot en niet klein; hij was donker zoo alle mannen daar zijn; hij had breede
schouders in zijn bonte hemd, de bretellen over de schouders gesnoerd, en de mouwen
opgestroopt, toonde hij zijn stevige, bruine armen, terwijl zijne handen rustten over
het handvat van een spade, gestoken in den grond. Zijn houding was die van een
even rustende en naar zijn kind glimlachenden werkman, maar hij had iets, dat niet
van een boer was, en niet van een werkman; hij had iets, dat was van een heer en
van een meester, van een bezitter, al scheen hij de spa te hanteeren.
Toen wij langzaam voorbij reden, riep de jonge vrouw luid uit:
- Ecco il signore Orlando!!
En zij leerde het kindje te wuifbewegen, ten groet, met het nog onhandige knuistje,
dat de vingertjes openmaakte en weêr dicht. De man groette, door zijn grooten, vilten
hoed af te zwieren, met sierlijkheid en met een zeker gemak, niet zoo als een boer
een heer groet....
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Wij waren de Pietra-Rossa voorbij. Orlando zweeg, zijn oogen vol aandacht, beide
handen ten stuur, omdat een lange rij witte en grauwe, heel breed uitgehoornde,
buffels voorbij kwam, oudtestamentiesch, prachtig, geleid ter veemarkt door prachtige,
rooverachtige boeren, maar boeren, die groetten, trots hun flambards, lange mantels
en donkere snorren, met nederigheid, bijna met slaafschheid den heer van de
Quattro-Torre, geheel anders dan de man daar ginds had gegroet....
- Was dat Spartaco? vroeg ik.
- Ja.... zeide Orlando.
- En? vroeg ik verder. Is hij dan toch getrouwd.... met Emilia??
- Ja.... zeker! zeide mijn vriend, oplettende, om de buffels, wier lange rij eindeloos
scheen. Wist je niet? Hebben we je het dan niet verteld?
Hij zweeg, om de buffels. Toen de lange rij groetende boeren, als roovers, de lange
rij bijbelsche buffelen voorbij waren, en de automobiel sneller, wit stof opwolkende
achter ons, ophupte en voortgleed.... herhaalde Orlando:
- Hebben we je het dan niet verteld. Zij.... de signora Bona.... poverina....
- Wàt??
- Ze heeft zich verdonken.... in zee.... Drie maanden daarna zijn Emilia en
Spartaco.... getrouwd. De grootmoeder woû het.... ze schijnen gelukkig....
Wij snelden voort, Siena te gemoet. Mijn vriend sprak niet meer, aandachtig om
bocht bij bocht van den weg. De heuvelen gierden ter zij van ons weg. Ik staarde
vóor mij. Ik zàg weêr de vrouw, ik zag hare oogen, als van een spook, ik zàg weêr
de Smart in de oogen, ik zag de gemartelde Smart in de verschrikte, puilende oogen,
die den Vreemdeling herkenden....
En terwijl ik zweeg, en mijn vriend, aandachtig, zweeg, voelde ik om die mij
vreemde vrouw het medelijden, waarom zij gesmeekt had op dien tragieschen
stormnacht, opgolven uit mijn hart naar mijn keel.
En vulden zich de, den wittigen weg overstarende, oogen van den Vreemdeling,
die hàre Smart had gezièn, vol tranen, tranen om háar leed, en tranen om hùn wreed
geluk....
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De rechte lijn
Tooneelspel in drie bedrijven
Door Fabricius.
Derde bedrijf.
Hetzelfde vertrek. Dieuwke's hoed en parasol en Mary's schoolboeken liggen op de tafel links.
Op de tafel rechts een vaas met bloemen. In den linkerhoek op den achtergrond een klein
tafeltje, waarop eveneens een vaas met bloemen. Aan den rechter wand eenige miniatuur
hangvaasjes, waarin een paar losse bloemen. Boven de deur op den achtergrond is op
smaakvolle wijze eenig groen aangebracht.

DIEUWKE
(gekleed in wandel-costuum. Staat bij de tafel links en versiert een stoel met enkele losse bloemen).

Arrangeer jij die bloemen op tafel nog even?
DOLLY
(gekleed in peignoir. Staat bij de tafel rechts).

Ik begin er juist aan.
MARY
(heeft nu 'n paar kantjes en strikjes méér aan haar japonnetje. Staat te kijken naar wat Dolly doet).

DIEUWKE.

Hoe vind je ze?
DOLLY.

Mooi. 'k Wed, dat hij dadelijk zegt: ‘Die zijn van Dieuwke.’
DIEUWKE.

Waarom?
DOLLY.

Och, wie zou ze anders brengen, hè?
DIEUWKE
(doet haar werk druk-opgewonden. Zingt daarbij neuriënd).

MARY.

Zou hij nog lang wegblijven, mevrouw?
DOLLY.

Ik denk 't niet. Mooie roos, hè?
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MARY.

Die moet u hem straks in z'n knoopsgat doen.
DOLLY.

Zullen we hebben!
(Neuriet de wijze van Dieuwke's liedje mee).

MARY
(gaat naar de tafel links. Neemt zuchtend haar boeken).

'k Wou, dat ik maar groot was.
DIEUWKE
(zonder op te zien).

Als je groot bent, verlang je niets meer.
MARY.

Dan smijt ik eerst alle onregelmatige werkwoorden in 'n hoek.
DIEUWKE.

Ja-ja.
DOLLY.

Maak maar gauw, dat je ze leert; jij. Ga hier maar in mijn kamer zitten. Of in 't kantoor
van m'n man.
MARY.

Ja, daar zit ik rustiger.
DOLLY.

Goed, ga je gang.
MARY.

Roept u me, als hij er is?
DOLLY.

Ik zal je waarschuwen.
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MARY
(af op den achtergrond, langs de achterzijde van het rechter venster).

DIEUWKE
(ziet naar het groen boven de deur).

Nu moest dáár eigenlijk nog staan: ‘Hulde aan den jarige.’
DOLLY.

Nou, hij moet 't er zóó nu maar mee doen. Als je zoo 'ns rondkijkt, ziet 't er nu wel
aardig uit, hè?
DIEUWKE.

Ja. Hij zal wel opkijken.
(Zingt weer neuriënd, terwijl ze met de versiering van den stoel doorgaat.)

DOLLY
(na een kleine pauze. Zonder van haar bloemen op te zien).

Zeg - Dieuwke!
DIEUWKE
(zonder opzien).

Mm?
DOLLY
(zwijgt).

DIEUWKE
(ziet op).

Wat is er?
DOLLY
(lachend).

Niks. Zoo maar.
DIEUWKE
(zingt weer neuriënd).
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DOLLY
(zonder opzien).

Als iemand jou dreigde, wat eh - wat zou jij dan doen?
DIEUWKE.

Als iemand mij dreigde? Hoe dreigde?
DOLLY.

Nou ja, als iemand jou bang maakte, zal ik maar zeggen.
DIEUWKE
(ernstig).

Wie maakt jou bang?
DOLLY
(buigt zich diep over haar bloemen).

Ik bedoel meer: Als ze wat aan Wilko schreven, of die dat dan maar dadelijk gelooven
zou?
(Zingt neuriënd).

DIEUWKE
(ziet Dolly even aan. Als ze ziet, hoe zenuwachtig deze is, gaat ze naar haar toe).

Heeft iemand jou gedreigd?
DOLLY
(aarzelt even. Knikt dan toestemmend).

DIEUWKE.

Heeft die.... man van ‘toen’ je gedreigd?
DOLLY
(als voren).

DIEUWKE
(schrikt even. Dan, kalm:)

Is hij hier geweest?
DOLLY
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(schudt ontkennend het hoofd).

Hij heeft me geschreven.
(Haalt uit haar corsage een brief te voorschijn. Geeft dien aan Dieuwke).

Asjeblieft.
DIEUWKE
(leest).

DOLLY
(nadat Dieuwke eenige oogenblikken heeft gelezen).

Geloof jij d'r wat van? Dâ's toch onzin wat er staat? Ja, Wilko, zal me daar gelooven
wat ze hem voor onzin schrijven!
DIEUWKE
(geeft den brief terug).

Of Wilko 't zal gelooven, weet ik niet.
DOLLY.

Wat 'n etter van 'n vent, niet?
DIEUWKE.

Maar jij kunt daar zelf veel aan doen.
DOLLY.

't Mankeert er nog maar aan, dat ik zèlf dien brief vooruitloop door het hem te
vertellen.
DIEUWKE.

Precies. Dat is het eenige.
DOLLY.

En dan liefst vandaag. Net op z'n verjaardag!
DIEUWKE.

Ik zou me er geen beteren dag voor kunnen denken.

Groot Nederland. Jaargang 8

629

DOLLY.

Ja, jij hebt makkelijk praten. 'k Wil jou voor 't feit zien!
DIEUWKE.

Het is heel moeilijk, Dolly; begrijp me goed; maar je m o e t het d o e n .
DOLLY
(strijdt even met zich zelf).

Zeg jij 't hem dan!
DIEUWKE.

Ik?
DOLLY.

Ja; jij.... Daar hap je niet hard in, hè?....
(Met een zenuwachtige rilling.)

Zeg jij 't hem! Zeg hem maar, dat ik 't je gevraagd heb. Zeg hem maar alles; àlles....
dan weet hij 't in eens.
DIEUWKE.

- Dat mag ik niet doen.
DOLLY.

Waarom mag jij dat niet doen?
DIEUWKE
(met een kleur en geforceerd opgewekt).

Dat eh, dat is verkeerd, zoo iets. Dat zou niet goed zijn. Als ik 't hem vertelde, zou
men kunnen denken, dat.... nee, dat moet je zelf doen!
DOLLY.

Ik geloof, dat jij nog zenuwachtiger bent dan ik!
DIEUWKE.

Ik ben heelemaal niet zenuwachtig.
DOLLY.

Neen, heelemaal niet!
(Langzaam en met angst in haar stem.)

Ik weet wel waar jij bang voor bent!
DIEUWKE
(angstig).

Groot Nederland. Jaargang 8

Bang? Ik? Waarom?
DOLLY.

Jij-bent-bang-voor-wat-er-dan-gebeuren-zal!
DIEUWKE.

Er zal niets gebeuren! Heelemaal niets! Je haalt je dingen in je hoofd, die je absoluut
verkeerd bekijkt; dat zweer ik je!
DOLLY.

Praat er maar niet om heen, Dieuwke. Je bent net zoo bang als ik.
DIEUWKE.

Néén, zeg ik je!
DOLLY.

O, God, ik wèl, Dieuwke! Ik wèl! En jij ook! Jij weet ook hoe verschrikkelijk hij
wezen zal, als hij zich niet meer kan inhouden!
DIEUWKE
(verwonderd).

Ben jij dáárvoor bang?
DOLLY
(sluit de oogen).

Ik durf er niet aan denken.
DIEUWKE
(met een zucht van verlichting).

O!
DOLLY.

Zeg jij 't hem ook niet, Dieuwke!
(Heesch)

Wat er gebeuren zou, als hij 't wist, dat weet ik niet, maar als ik er aan denk, heb ik
'n gevoel alsof 't huis boven me instort.
DIEUWKE
(ziet Mary langs de achterzijde van het rechter venster komen).

Stil, daar is Mary.
MARY
(op den achtergrond).

Groot Nederland. Jaargang 8

DIEUWKE.

Ja, je hebt wèl gelijk: We mogen er nog wel wat losse bloemen bij hebben.
MARY.

Mag ik ook meeplukken?
(Ze wijst naar de deur rechts).

Aan den anderen kant van den tuin hebben we nog genoeg.
DIEUWKE.

Mooi. Zullen we maar even door jou kamer loopen, Dol?
DOLLY.

Wel ja.
MARY
(neemt Dolly onder den arm).

Ajo, u gaat toch ook mee, mevrouw?
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DIEUWKE.

Neen, je mag mevrouw nu niet hinderen, Mary.
MARY.

Hè, hinder ik u nu, mevrouw? Neen, kijk, want u lacht!
DOLLY
(laat zich tot aan de deur meenemen).

FALK
(gekleed als in het tweede bedrijf. Komt op van links).

DOLLY
(ziet hem. Tot de beide dames:)

Ga jullie je gang maar vast; ik kom je zoometeen na.
DIEUWKE en MARY
(af).

FALK
(salueert).

Morgen, mevrouw!
DOLLY.

Dag, meneer Falk. Kom binnen.
FALK
(hangt zijn hoed aan den porte-manteau).

Hoe maakt u 't?
DOLLY.

Dank u. En u?
FALK.

Perfect.
BEIDEN
(gaan zitten bij de tafel links).
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DOLLY.

Wou u m'n man spreken?
FALK.

Ja, ik zou meneer graag even spreken. Is meneer thuis?
DOLLY.

Neen, maar die kan dadelijk thuis komen.
FALK
(grijpt naar zijn horloge-ketting).

O!
(Met een verlegen lachje)

Ik dacht er niet aan!
DOLLY.

Waaraan?
FALK.

Neen, ik tastte naar m'n horloge-ketting, maar DOLLY.

Maar?
FALK.

Maar er zit geen horloge aan. U begrijpt 't zeker wel.
DOLLY
(lacht).

Wou u weten hoe laat 't is?
FALK.

Neen, dank u. Ik heb wel even den tijd. Als ik stoor, ga dan gerust uw gang, mevrouw.
DOLLY.

Kom je zoo maar 'ns uit de lucht vallen? Ik heb je in geen maand gezien.
FALK.

Dat wel zeggen, mevrouw - uw man en ik hebben 'n maand geleden iets afgesproken
en daar kom ik nu den eh, den uitslag van brengen.
DOLLY.

Sjonge-jonge, wat is dat 'n ander gezicht in zoo'n soldatenpak, hè?
FALK.

Ja, dat is 't wel, maar ik hoop 't spoedig te kunnen uittrekken.
DOLLY.

Och! En wat ga je dàn beginnen!
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FALK.

Dan ga ik misschien de burgermaatschappij weer in, mevrouw.
DOLLY.

Mevrouw! Mevrouw! Zeg, schei jij nou 'ns uit, tegen mij te mevrouwen! Dat zei je
'n jaar of wat geleden ook niet tegen me.
FALK
(verlegen).

Toen was u ook niet getrouwd.
DOLLY.

Ja, 't is goed. Je begrijpt me wel, hè? - En? Wat ga je dàn beginnen?
FALK.

Als alles meeloopt, kan 't wel zijn, dat ik bij uw man in betrekking kom.
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DOLLY.

Heerejé! Als wàt?
FALK.

Dat weet ik nog niet precies, mevrouw.
DOLLY
(haalt, niet begrijpend, de schouders op).

FALK.

Uw man weet 't zelf ook nog niet zeker. En hij zou bovendien ook eerst afwachten,
of ik eh - uw man wacht op 'n boodschap, die ik hem nu kom brengen.
DOLLY.

.... Jij komt bij hèm in betrekking, zònder dat je weet in wèlke betrekking, maar hij
weet 't nog niet, want jij moet hem eerst 'n - ik mag 'n kind - ik mag 'n puist krijgen,
als ik er wat van snap. Afijn! We gaan dus weer in de politiek.
FALK.

Ja, mevrouw.
DOLLY
(fluit).

FALK.

Wat blieft u, mevrouw?
DOLLY.

Mij? Niks! Jij wordt weer 't heertje en ik zeg:
(ze fluit weer).

FALK.

Mevrouw, ik eh....
DOLLY.

Zeg, ik zal jou 'ns wat vertellen! Dat jij nou doet, alsof je 't me vroeger nooit van je
leven hebt lastig gemaakt, toen je nog den grooten meneer uithing, dâ's nog tot
daaraan toe. Dat vind ik wel netjes van je; trouwens, je moest me nu ook niet met je
familiariteit aan boord komen, want dan kwam je van 'n kouwe kermis thuis. Maar
dat je me nu opeens behandelt als 'n totaal vreemde en tegen me ja-mevrouwt en
neen-mevrouwt, neen, dat valt me van je tegen.
FALK.
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Mevrouw, ik doe dat wèrkelijk niet om den afstand tusschen u en mij grooter te
maken. Integendeel, ik vind 't heel prettig, dat u mij eenvoudig maar weer bij mijn
naam noemt. Maar ik kan niet anders dan u mevrouw noemen.
DOLLY.

Hè, wat groei ik daarvan!
FALK.

Dat doe ik niet alleen om ú, maar ook uit respect voor uw man.
DOLLY.

Nou-nou-nou. En dat voor zoo'n ouwe pierewaaier, ha-ha!
FALK.

Ik heb meer dan gewone reden om streng de vormen in acht te nemen tegenover de
vrouw van.... laat ik maar ronduit zeggen: m'n weldoener.
DOLLY
(staat op).

FALK
(maakt een beweging van opstaan).

DOLLY.

Neen, blijf 'ns even zoo zitten! Met 't zelfde gezicht als waarmee je nu zit.
Neen-neen-neen, precies zoo blijven zitten! Dan zal ik je 't verschil 'ns laten zien
tusschen Koert Falk van anderhalf jaar geleden en dien van nu. Nu moet je je
verbeelden, dat ik naast je loop. Neen, dat ik eerst 'n eindje voor je aan loop. Nou
ben ik Koert Falk.. van toen!
(Ze wisselt bij den voor te dragen dialoog beurtelings stem en houding.)

FALK
(doet angstig, uit vrees dat Wilko zal binnenkomen).
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DOLLY.

‘Zeg, Dolly! Dolly! Pst!’
- ‘Ik verzoek u, me met rust te laten. U verveelt me!’
- ‘Maar-lieve-juffrouw-Dolly, hoe kàn dat? Ik heb nog geen stom woord gezegd!’
- ‘Hoor 'ns, meneer Falk, ik ben niet van uw stand; dat weet u net zoo goed als
ik!’
‘Och-lieve God-juffrouw-Dolly, wat 'n vreeselijk ouwerwetsch idée van u! Wat
malen wij jongelui tegenwoordig om stand! Voor 'n jongedame is 't toch alleen maar
de vraag: Is ze mooi? - Ja! - Is ze aardig? - Ja! - Kan ze voor 'n vrouw van de wereld
doorgaaan? - Bij alle goden van den pimpelus, ja!’
(Lacht.)

WILKO
(gekleed als in het tweede bedrijf, doch nu gedekt door een Europeeschen hoed, komt van links binnen
en blijft bij den ingang staan).

DOLLY
(gaat door, den rug half naar de beide mannen gekeerd).

‘Zeg, Dol! Laten wij vanavond samen 'ns wat gaan wandelen! Zeg! Dol! Toe!’
- ‘U weet heel goed, dat ik 'n beetje geëngageerd ben!’
(Ze lacht binnensmonds.)

- ‘Nou, wat kan jou dat schelen, zeg! Daar voel je op zoo'n afstand niks van! Je
moet niet altijd bij denzelfden man blijven, zeg! Jesses, dat wordt zoo saai!’
FALK.

Toe, mevrouw, houd u asjeblieft op.
DOLLY
(lacht. Neemt plaats op den stoel links van de tafel rechts, welke ze met het front naar den toeschouwer
keert. Ziet dan Wilko staan, die haar met strakken blik aanziet. Schrikt even. Herstelt zich onmiddellijk).

O, daar is m'n man al.
FALK
(staat verschrikt op).

Dag, meneer De Hond.
WILKO
(hangt zijn hoed op. Spreekt alsof hij niets gezien heeft, doch handelt het discours met Falk opvallend
vlug en eenigszins in gedachten af).
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DOLLY
(vriendelijk).

Dag!
(Ze rangschikt dan het een en ander aan de bloemen op de tafel rechts. 'n Enkelen keer ziet
ze steelsgewijze naar Wilko).

WILKO
(neemt plaats bij de tafel links).

U is prompt op tijd. 't Is precies vier weken. U ziet: ik heb de telling bijgehouden.
Maar nu ben i k nog niet klaar. Ik wacht om zoo te zeggen iederen dag op 'n beslissing.
Het duurt langer dan ik dacht. Enfin, mòcht 't verkeerd uitpakken, dan vergeten we
mekaar toch niet. Dan doet zich vandaag of morgen wel 'ns 'n andere gelegenheid
voor. U weet wat ik u beloofd heb.
FALK
(staat op).

Vindt u dan goed, dat ik maar 'ns weer terugkom?
WILKO
(staat op).

Laten we afspreken, dat u zoo dikwijls terugkomt als u lust hebt. Ik zal u dadelijk
waarschuwen, als ik iets weet. Dat kan even goed morgen of misschien vandaag wel
wezen als 'n poos later. U.... hebt u aan de afspraak gehouden?
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FALK.

In elk opzicht.
WILKO.

Mooi.
FALK.

Ik kwam hier om u dat te zeggen.
WILKO.

All right. Jongemeisjes zijn we niet. Sentimentaliteiten zullen we maar achterwege
laten.
FALK
(neemt zijn helmhoed).

Ik dank u voorloopig hartelijk. Ik zal u niet teleurstellen.
WILKO.

Ik ben er niets bang voor.
FALK.

Meneer De Hond!
(Drukt de hem door Wilko toegestoken hand. Dekt zich. Salueert).

Mevrouw!
DOLLY.

Gaat u al weg? Dag, meneer Falk!
FALK
(af naar links).

WILKO
(ziet Dolly aan. Neemt de versierde stoel bij de leuning zonder er naar te zien. Voelt de bloemen.
Kijkt er naar. Vermorselt ze zonder een spier op zijn gelaat te vertrekken.)

DOLLY.

O, is 't weer zoo laat?
WILKO.

Ik moet 'ns even met jou praten.
DOLLY.

Dat zal 'n plezierige verjaardag worden.
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WILKO
(opent zijn handen, waaruit de stukgeknepen bloemen vallen).

Daar heb je m i j n taxatie van dat plezier.
DOLLY.

O, daar heb je mij niet mee. Die bloemen zijn van Dieuwke!
WILKO.

Hoe zou je er over denken, als wij 'ns gingen scheiden?
DOLLY
(zet groote oogen op.)

't Is 'n bagatel!
WILKO.

Daarom. 't Zal jou niet moeilijk vallen.
DOLLY.

Och God, waarom ga je nu weer kibbelen? Ik kibbel toch ook niet!
WILKO.

Wij zijn geen spàn, Dolly.
DOLLY.

We hoeven ook niet voor 'n bokkenwagen.
WILKO.

Ons huwelijk is 'n désillusie voor me.
DOLLY.

'n Wat?
WILKO.

'n Stomme streek, van beide kanten.
DOLLY.

Zoo? Wat zit daar voor stoms in? Kan ik meer voor je doen dan ik doe?
WILKO.

Dat weet ik niet. Ik heb vroeger iets aan jou gezien, wat ik nu niet meer zie. Er is
natuurlijk voor geen cent zielsgemeenschap tusschen ons geweest, maar ik heb het
me toen toch verbeeld.
DOLLY.

Ja, ik kan tegen jou niet meer òppraten; dat heb ik al lang gemerkt. Jij was vroeger
heel wat anders dan op 't oogenblik, hoor!
WILKO.

Volkomen juist! Ik erken, dat 't m i j n schuld is. Maar dat neemt toch niet weg, dat
mijn ontgoocheling veel grooter is dan jij in staat bent te begrijpen.
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DOLLY.

Je moet mij nog 'ns wéér mooie brieven schrijven over 'n
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‘huwelijks-kasteeltje’, zeg! - Nou! 't Ziet er gezellig uit, dat kasteeltje van jou!
WILKO.

Het ligt in puin. Al 'n maand lang tracht ik er nog wat steenen van bij elkaar te zoeken,
maar ik begin in te zien, dat 't me niet veel zal helpen.
DOLLY
(ziet hem, niet begrijpend, aan).

WILKO.

Neen, ik weet wel: daar begrijp jij niets van. Dat gaat langs jou heen.
DOLLY.

Als jij niet zegt wat jij denkt, hoe kan ik 't dan weten?
WILKO
(gaat zitten).

Neen, dat is ook zoo. Als jij kon beseffen wat ik mij van ons huwelijk gedroomd
heb, zou je niet voortgaan met je zelf te grabbel te gooien.
DOLLY.

Ik? Wanneer?
WILKO.

Daarnet nog. Toen ik binnenkwam. Nou ja, dat weet je misschien zelf niet meer. Ik
had gehoopt, dat jij na ons ‘gesprek’ van de vorige maand, den middag toen die
‘meneer’ hier geweest is, elke gelegenheid zou hebben aangegrepen om te laten zien,
dat we elkaar althans d i e n dag wèl begrepen.
DOLLY
(snikt).

WILKO.

Ik heb me in de laatste weken al éénige malen afgevraagd, of 't misschien aan me-zèlf
kon liggen. Iederkeer, als me weer wat in jou ontviel, heb ik gedacht: Ik moet maar
leeren, met wat minder tevrêe te wezen. - (Bewogen) Maar als er zóó weinig
overschiet, wordt 't moeilijk, Dolly!
DOLLY
(bruist op).

Als ik nu maar 'ns éénmaal wist wat jou bezielde! Als je me met alle geweld anders
wilt hebben dan ik ben, zeg dan tenminste h o e je me hebben wilt! Ik weet het niet!
Waràchtig, ik weet het niet!
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WILKO.

Om te beginnen je niet wegsmijten voor iedereen, zooals daarnet!
DOLLY.

Ach wat! Je kunt de zon niet in 't water zien schijnen; dat is de kwestie.
WILKO.

Weet je wat ik niet kan? Dit leven langer volhouden; dat kan ik niet. Naast jou rechtop
blijven loopen; dat kan ik niet.
DOLLY.

Ja, jij bent nog al 'n man om voor 'n ander krom te gaan staan!
WILKO.

Daar kom ik wèrkelijk niet gauw toe; neen. Maar zelfs i k heb wel 'ns behoefte aan
steun.
(Hij lacht bitter.) Kun jij je niet voorstellen, hè?

DOLLY.

Natuurlijk wel! Daar heeft toch ieder mensch behoefte aan! Maar denk jij, dat 't bij
andere getrouwde lui altijd koek en ei is? Dat vind je toch nergens!
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WILKO.

Wat er bij 'n ander is kan me niet schelen, maar hier in mijn huis zal het anders
worden.
(Bevend)

Al moeten we daarvoor ook ieder 'n kant uitgaan.
DOLLY.

En wat moet i k dan! Wat moet ik als gescheiden vrouw beginnen?
WILKO.

Is dàt je heele zorg?
DOLLY.

Zoo, is dat geen zorg! Zorg jij, dat ik leven kan?
WILKO.

Ja, daar zorg ik voor.
DOLLY.

Ik hoor het je zeggen.
WILKO.

Wat ik zeg ben ik gewoon te doen. Ik geef je m'n woord, dat je geen zorgen zult
hebben.
DOLLY.

Ja, dàt ken ik! Op het woord van 'n man moet je maar staat maken; dan sta je in drie
tempo's op de vlakte! (Huilerig)

Ja, ik laat me daar in ons dorp met den vinger nawijzen!
(Ze slaat haar armen om zijn hals.)

O God, Wilko, stuur me toch niet weg! Dat zou ik zoo verschrikkelijk vinden! Ik wil
alles wat je wilt, maar stuur me niet weg! Stuur me in Godsnaam niet weg!
WILKO
(warm).

H o u d jij dan werkelijk van mij, Dolly?
DOLLY.

Natuurlijk wel!
(Snikt.)
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WILKO.

Als dat dan wèrkelijk waar is, Dolly, geef je dan e i n d e l i j k 'ns wat moeite, dat we
wat dichter bij elkaar komen.
DOLLY
(nog snikkend).

Dat wil ik wel! Wel graag!
WILKO.

Komaan, laten wij tweën dan nog 'ns opnieuw beginnen.
DOLLY.

Dâ's goed!
(Door haar tranen heen lachend)

En nou beloof ik je: Ik zal in 't vervolg zoo netjes wezen als ik maar kan! Tegen
iedereen! En hij ‘mevrouwt’ tegen me - nou zal h i j 'n m e v r o u w aan me hebben;
daar kan ie duvel op zeggen!
WILKO
(glimlachend).

Wees jij maar tegen iedereen gewóón, hoor. Wèrkelijk, kind, ik zou niet wenschen,
dat je iets ànders was dan je-zèlf. Maar om één ding moet je denken: Wij moeten op
mekaar kunnen rekenen! Als overal in de wereld leugen en bedrog is, moet er tusschen
man en vrouw nog waarheid zijn! Is dat afgesproken?
DOLLY
(hartstochtelijk).

Ja, dâ's goed! Dat wil ik wel!
WILKO

Nou, dan zijn we alle andere dagen vergeten en dan is dit onze eerste trouwdag.
DOLLY.

Je bent toch zoo'n goeie vent!
MARY
(steekt haar hoofd door het rechter venster).

Wel gefeliciteerd!
(Stormt de deur op den achtergrond binnen).

Mag ik even storen?
DOLLY
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(vroolijk).

Je bent er al!
MARY.

Zoo innig als mevrouw je feliciteert doe ik 't niet, maar je krijgt toch twee zoenen
van me. Hier een.... en daar een.
(Zoent hem op beide wangen).

En dit heb je van mij op je verjaardag. Mooi, hè?
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WILKO.

'n Heel mooi speldje, hoor. Heb je 't gezien, Dolly?
DOLLY
(neemt het).

Ja, ik vind 't 'n heel fijn speldje. Twee rooie steentjes. Net een paar katteoogen.
MARY.

Hè nee.
DOLLY
(lacht; houdt het Wilko tegen het gezicht).

Katsss!
WILKO
(het speldje nemend).

Nou, dank je wel, Mary. 'k Zal 't vandaag nog dragen, hoor.
DOLLY
(de resteerende bloemen van de tafel rechts opruimend).

Zie je wel, dat hij daar blij mee zou wezen?
MARY
(blij).

Ja!
(Tot Wilko).

Nu moet jij mij 'n cent geven.
WILKO
(zijn portemonnaie nemend).

Ik jou 'n cent?
MARY.

Ja, 'n scherp voorwerp mag je niet cadeau geven.
DOLLY.

Jij bent ook niet bijgeloovig, zeg!
MARY.
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Ja, 't is natuurlijk bijgeloof, maar je moet 't toch niet doen. Dat steekt de vriendschap
af.
WILKO.

En je geeft 't me cadeau!
DOLLY
(lachend met de opgeruimde bloemen vertrekkend).

Neen, daarvoor kost 't jou 'n cent!
(Af op den achtergrond langs de achterzijde van het linker venster.)

MARY.

Wacht!
(Ze neemt een cent uit Wilko's portemonnaie.)

Ziezoo, nu heb je 't gekocht.
WILKO.

Ben jij zoo bijgeloovig?
MARY.

Heelemaal niet, maar dàt komt altijd uit.
WILKO.

Is 't waar.
MARY.

Ja. Maar nu geef ik jou deze cent weer cadeau.
WILKO.

O. Mag dat?
MARY.

Natuurlijk. Dat mag.
WILKO.

Blijven we nu goede vrienden?
MARY.

Ja.... Zeg! Dieuwke is nog in den tuin. Die plukt nog meer bloemen voor je.
WILKO.

Zoo. Maar dat mag jij toch niet verklappen?
MARY.

Daar zeg ik 't ook niet om. Ik wou je even alleen spreken. Daar zeg ik 't om.
WILKO.

Zoo. En wat wou je me dan wel vertellen.
MARY.
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't Is 'n geheimpje.
WILKO.

'n Geheim tusschen ons tweeën.
MARY.

Ja.
WILKO.

Schiet af. Ik luister.
(Neemt plaats.)

MARY
(gaat op zijn knie zitten).

Als je me uitlacht, sla ik je op je gezicht.
WILKO.

Als jij je niet behoorlijker kunt uitdrukken, stuur ik je weg.
MARY
(woelt met haar vingers door zijn haar).

Ik ben 'n klein beetje verliefd.
WILKO.

Zoo! Zoo-zoo. Verliefd. En? Wie is de gelukkige?
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MARY.

't Is 'n jongen van 't Gym.
WILKO.

Hoe heet hij?
MARY.

Als iemand Jan heet, vind jij dat mooi?
WILKO.

Heet hij Jan?
MARY.

'k Heb nooit gedacht, dat Jan zoo'n mooie naam was.
WILKO.

Zoo. Dus Jan. En houdt Jan ook van jou? Ja natuurlijk.
MARY.

Ik geloof het wel.
WILKO.

Weet je 't nog niet zeker?
MARY.

Neen, natuurlijk niet.
WILKO.

Dus hij heeft je nog niets gezegd.
MARY.

Hij moest het hard niet hebben!
WILKO.

Heeft hij niet 'ns iets gezegd van je mooie haar of zoo?
MARY.

Verbeeld je!
WILKO.

Moet dat nu niet in zoo'n knoedel?
MARY.

Ja, hij moest er 'ns aankomen!
WILKO.

Also: Liebe ohne Worte!
MARY.

Vind je 't leuk?
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WILKO.

Hebben jullie er héélemaal niet met elkaar over gesproken?
MARY.

Neen. Ik doe net als Dieuwke. Ik zeg het hem nooit.
WILKO.

Net als Dieuwke? Is Dieuwke dan ook verliefd?
MARY
(maakt een mime van: ‘Nu vráág ik je!’ Springt dan, luid lachend, van zijn knie.)

WILKO.

Wat moet dàt beteekenen?
MARY
(verlegen, wijl zij zich verpraat heeft).

WILKO
(grijpt haar hand).

Kom jij 'ns hier!
MARY
(tracht er 'n grapje van te maken).

Jawel, meester!
WILKO.

Neen, nou geen gekheid. Hoe zei je dat daar even?
MARY.

Hij heet Jan, heb ik toch gezegd?
WILKO.

Ja en eh, en wat nog meer?
MARY.

Wat nog meer? Niets meer!
WILKO.

Wat had Dieuwke daar mee te maken?
MARY
(wil zich lachend los wringen).

Dat was fopperij natuurlijk!
WILKO.
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Zoo, en hoe kwam je daar zoo bij?
MARY.

Ach, nonsens natuurlijk!
(Wringt zich los).

Dag, brombeer! Ik kom straks wel 'ns terug, hoor!
(Lachend af langs de achterzijde van het rechter venster.)

WILKO
(blijft getroffen staan. Ziet haar dan na door het venster).

KRANECK
(ongeveer gekleed als in het tweede bedrijf. Blijft Wilko een oogenblik observeeren).

Morgen, meneer De Hond!
WILKO
(tot Kraneck, smartelijk uitgelaten).

Ja, dat moet er, God betere 't, nog bijkomen! Ruk uit! Ik kan je niet gebruiken. - Of
neen! Kom maar hier! Ha-ha-ha! 'n Beetje afleiding zal me goed doen!
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KRANECK.

'n Prettige boodschap heb ik niet voor u!
WILKO.

Zoo. En nu vindt u 't zeker heel treurig om me die boodschap te brengen.
KRANECK.

Pardon, ik sta te veel buiten 't geval om WILKO.

Om leed te dragen met hen, die lijden! Nietwaar? Steek maar van wal! U ziet: ik ben
gepantserd!
KRANECK.

U is opgewonden.
WILKO.

Zeg òp uw boodschap!
KRANECK.

Uw concessie is afgewezen.
WILKO
(getroffen).

- Hoe weet u dat?
KRANECK.

Ik kom regelrecht van de Nationale Bank.
WILKO.

Wat weet de Nationale Bank van mijn concessie?
KRANECK.

Ik heb Hardius zèlf gesproken.
WILKO
(wantrouwend).

Heeft die het u verteld?
KRANECK.

Persoonlijk.
WILKO.

Als mij een concessie wordt geweigerd, ontvang ik daarvan bericht vóór mr. Hardius.
KRANECK.

Officiëel; ja! Maar Hardius heeft méér vrindjes dan u. Wist u dat nog niet?
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WILKO.

En? Dat was zeker niet àslles wat u me zeggen wou?
(Moedigt hem aan door hem, schijnbaar vertrouwelijk, een stoel tegenover zich zelven aan te
wijzen, waarna beiden plaats nemen, Wilko met den rug naar den uitgang. Wilko speelt
gedurende het geheele gesprek met hem als de kat met de muis).

U hebt nu zeker 'n nieuw voorstelletje.
KRANECK.

M i s s c h i e n heb ik 'n klein voorstelletje; ja.
WILKO.

'n Schema voor 'n accoordje.
KRANECK.

U schijnt de zaken nog al luchtig op te vatten.
WILKO
(haalt zijn portemonnaie te voorschijn. Neemt er een cent uit).

Ziet u wat dat is?
KRANECK.

Hè-hè! Dat is 'n cent.
WILKO.

Ja. 'n Cent. 'n Cent, die ik zèlf verdiend heb.
KRANECK.

Hè-hè! Héél knap.
WILKO.

'n Gewone, éérlijk verdiende cent.
(Zéér vriendelijk)

Zoo'n ding ziet u niet alle dag, hè?
KRANECK
(spottend).

Merkwaardig interessant, zoo'n ‘eerlijk’ verdiende cent! Héél anders dan àndere
centen!
WILKO
(met overtuiging).

O ja, héél anders! Zoo'n eenvoudige gewone cent, zoo'n cent, die ik-zèlf verdiend
heb, maakt nou, dat ik de zaken zoo luchtig opvat. Je zou zeggen: Hoe is 't mogelijk,
hè?
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(Hij steekt het muntstuk weer bij zich).

KRANECK.

Het doet me werkelijk plezier, dat u er zich zoo gemakkelijk overheen zet.
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WILKO.

Hadt u mij aangezien voor iemand, die bij de pakken gaat neerzitten?
KRANECK.

Als dàt waar was, dan zat ik hier niet. Ik weet, dat ik met 'n man te doen heb, die uit
elke ruïne weer iets nieuws weet op te bouwen.
WILKO.

Er z i j n ruïnes, waaruit misschien geen armzalige hut valt op te bouwen.
KRANECK.

Maar wij maken hier samen nog wel 'n klein paleisje van.
WILKO.

Mm? Pardon, ik dwaalde met m'n gedachten even af.
KRANECK.

Ik zeg u: U is iemand van meer dan gewone intelligentie; u hebt een scherpen blik,
een vasten wil....
WILKO.

Nu komt zeker uw voorstelletje.
KRANECK
(nu en dan onderbroken door een binnensmondsch lachje van Wilko).

U en ik zijn geboren directeuren. We worden 't ondanks onszèlf, en als 't ons te lang
duurt, m a k e n we 't ons zelf; n'importe hoe!. Daar kunnen w i j niets aan veranderen;
daar kan de w e r e l d niets aan veranderen; dat is 't f e i t ; uit! - Wij kijken over de
massa heen. Op het eerste gezicht lijken we absoluut niet op elkaar, maar we hebben
mekaar toch dadelijk in de gaten. Ongelijknamige polen, hè-hè, trekken mekaar aan!
- Menschen als u en ik kunnen samen rijk worden. Wat Jan niet kan, dat kan Piet,
en wat Piet niet weet, dat weet Jan. We doen samen het werk. De een werkt met de
kracht van zijn wil en zijn goeden naam - dat is ú! De ander met zijn schander
doorzicht en met de charme van z'n omgangsvormen.
WILKO.

Dat is ú!
KRANECK.

Gesnopen? Zijn we eenmaal iets begonnen, dan is u de taaie, die vastgrijpt en
vasthoudt! En ik - moi je suis de tous bons accords! Hè-hè! En rijkdom is toch geen
schande, wat? - Zie, nu lees ik voor de eerste maal op uw gezicht, dat u er wat voor
voelt!
WILKO.

U zult u wel heel ‘handig’ gevoelen, niet?
KRANECK.
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Handig? Als 't er op aankomt, ergens 't net omheen te vlechten, kan ik de mazen zoo
kunstig strikken, dat geen advocaat ter wereld de knoopen kan ontwarren.
WILKO.

Ja, wat zou u nu eigenlijk betoogen. Dat u 'n ploert is? Of dat u 'n flinke vent is?
KRANECK.

Ik betoog, dat je de menschen nooit te slecht kun behandelen. Als je ze als hònden
behandelt, kom je 't verst. Máár: Elegant! Altijd elegant! Je moet er 'n beetje gemeen
bij wezen!
WILKO.

Elegant en gemeen.
KRANECK.

Nou ja, dat is ja 't zelfde! - Weet je wat wij moeten doen?
WILKO.

Nog niet.
KRANECK.

Moet je luisteren! Jij en ik richten 'n maatschappij op. Ik heb stroomannen genoeg.
Wil je weten wie?
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WILKO.

Neen, laat maar.
KRANECK
(gaat steeds dichter bij hem zitten, zoodat hij nu met het front naar den toeschouwer gekeerd zit).

Het meest geschikt is 'n mijnbouw. Die het meest verrot is, is de beste.
WILKO.

Die het meest?....
KRANECK.

Verròt is! We koopen voor 'n krats wat scheurpapier-aandeelen en goochelen jou
middels de stroomannen in 't bestuur.
WILKO.

Van de rot-onderneming.
KRANECK.

Van de rot-onderneming. Dan gaan we éérst even ‘reconstrueeren’, hè-hè.
WILKO.

Even 'n maatschappij reconstrueeren!
KRANECK.

Nou ja, we geven haar even 'n anderen naam; dat is alles. 't Publiek vliegt er zoo vast
in! God bewaar, 't publiek vliegt er zoo vast in! Hè-hè, dan krijgen jij en ik ruzie.
WILKO.

Waarom ruzie? We zijn juist zoo aardig op weg om dikke vrinden te worden!
KRANECK.

Jij en ik krijgen ruzie. Ik strooi rond, dat jou maatschappij geen duit waard is, maar
ik zeg het wel zóó, dat ze me toch niet gelooven. Dan zeg jij van jou kant, dat ik lieg
en dat ik ontrouwbaar ben.
WILKO.

Hè neen.
KRANECK.

Zeg het maar; jij wordt geloofd. Dan verklaar jij, dat d toestand van de onderneming....
WILKO.

Van de ròt-onderneming!
KRANECK
(lachend).
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Pardon, dat zeg je er niet bij. Dat de toestand lang niet kwaad is en dat je dat zult
bewijzen. Dàn toover jij gefingeerde pracht-rapporten en met al die gekheid jagen
we den koers van de aandeelen naar boven. Dàn verkoop ik alle aandeelen tegen 'n
zacht prijsje, natuurlijk zoogenaamd uit woede tegen jou! Dàn....
WILKO
(grijpt Kraneck beet. Tilt hem van zijn stoel af, geeft hem een schop en werpt hem naar den uitgang.)

KRANECK
(heeft nog zijn hoed van de tafel kunnen grijpen. Valt tegen Hardius aan, die juist binnenkomt, hem
als 't ware van Wilko overneemt en hem naar buiten werpt.)

HARDIUS.

Ik wist niet, dat u zoo expansief was.
WILKO.

Soms. Als er zich te véél walging heeft opgehoopt.
HARDIUS.

Moet u niet doen. Altijd humeur bewaren. Dat doe ik ook.
WILKO.

Met úw humeur zal 't vandaag wel schikken; dat geloof ik wel.
HARDIUS.

Uw huis ziet er recht feestelijk uit!
WILKO.

Die bloemen, hè?
(Opgewonden. Loopt het vertrek in.)

Ja, het is 'n fééstdag voor me. Ik ben jarig vandaag!
(Blijft op een afstand van Hardius staan.)

HARDIUS.

Dan feliciteer ik u.
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WILKO.

Dank u. - Wel?
HARDIUS.

Wel?
WILKO.

Groote Hardius!
HARDIUS.

Triumphator!
WILKO.

Komt u 'n dooien leeuw trappen? Dat mag ik toch niet van u hopen. Het was u bekend,
dat ik u niet hield voor 'n zeer ‘gevoelig’ mensch, zal ik maar zeggen. Maar dat u al
zóó gauw hier is, dat valt me toch van u tegen. U weet overigens wel hoe ik er onder
zijn zal.
HARDIUS.

Dat weet ik.
WILKO.

Wie eerlijk tegenover zich-zèlf durft zijn, dien kom je niet gauw aan z'n lijf. Die kan,
als je hem attaqueert, bijna altijd zeggen: ‘Je raakt me niet!’ Want je attaqueert hem
bijna altijd verkeerd! Die heeft 'n pantser, waarop menig kogeltje afstuit. Zèlfs het
kogeltje, dat u voor me bestemd hebt!
HARDIUS.

Dat betwijfel ik. Ik gelóóf, dat ik u dezen keer zal raken.
WILKO.

A la bonne heure! Ik heb verloren!
(Hij kruist de armen over de borst.)

En wat nou nog!
HARDIUS.

Precies zoo heb ik mij het antwoord van Wilko de Hond voorgesteld.
WILKO.

Het eenige gevolg zal zijn, dat de spoorlijn nu 'n paar bochten zal nemen. Maar op
m i j heeft 't geval niet den minsten invloed. I k neem géén bochten, als ik ergens op
afga! M i j n lijn loopt nog altijd precies voor me uit!
(Met half gesloten oogen)

Kan de groote Hardius me dat nazeggen?
HARDIUS
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(zacht).

Ja! Op m'n woord van eer: Ja!
WILKO.

Dan bied ik u m'n verontschuldiging aan voor m'n vraag. En dan rest mij, u te zeggen:
Ik erken, dat ik verloren heb. Ik moet van meet af aan weer beginnen. Welnu! Ik
begin met nòg meer teleurstelling, met nòg meer ervaring en met nòg meer moed!
HARDIUS.

Ik wil u niet langer in een waan laten, die voor u zoo pijnlijk is. Mijnheer De Hond!
Wat ik dagen lang heb gehoopt, wèrkelijk gehoopt, dat is gebeurd. Ik kom u
feliciteeren met de verkrijging van uw concessie. Ja, ik mag nu wel spreken van úw
concessie! Ik begrijp natuurlijk uw verbaasd gezicht, omdat de heer, dien u daareven
zoo vriendelijk uitgeleide hebt gedaan, u wel precies 't omgekeerde zal zal hebben
verteld.
WILKO.

Hij heeft u zelfs als zijn zegsman genoemd.
HARDIUS.

Ja, ik heb mij in m'n blijdschap over dat bericht 'n oogenblik vermaakt door hem 'n
t i k j e om den tuin te leiden.
WILKO.

U zegt: uw blijdschap?
HARDIUS.

Ik zeg: mijn blijdschap. Ik feliciteer niet alleen u en onze maatschappij, maar ik
feliciteer in de eerste plaats me-zèlf! Ik zeg dat
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niet om u als zakenman te vrind te houden, al voel ik dat ik voor u zou moeten
oppassen, maar omdat ik meen, 'n nòg grootere concessie te hebben gekregen dan
u! Ik heb van mijzelf gedaan gekregen, dat ik nu als 'n verheugd mensch voor u sta.
Ik ben b l i j , dat ik u mag feliciteeren.
WILKO
(drukt Hardius zwijgend de hand).

HARDIUS
(warm).

U hebt mij op tijd gerèmd!
WILKO.

Ik vond 't noodig. 'n Groot man is als 'n bruid; men moet er niets dan goeds van
kunnen zeggen.
HARDIUS
(vroolijk).

Ik houd mij voor de toekomst aanbevolen.
WILKO.

Ik doe 't wel zònder aanbeveling.
HARDIUS.

Heeft mijn kogeltje u nu geraakt of niet!
WILKO.

Ja. Dezen keer ben ik met succes geattaqueerd!
HARDIUS.

We scheiden dus nu als v r i e n d e n .
WILKO
(handdruk).

Heel graag. Ik zit daar niet te dik in. Als ik iemand van uw stempel onder m'n vrienden
mag rekenen, schiet ik 'n heel eind op.
HARDIUS.

U zult nooit tevergeefs bij mij aankloppen.
WILKO.

Neen, dat weet ik. Doe mij nu 't plezier en ga 'n oogenblik zitten. Dan drinken we 'n
glas wijn - op ons succes!
HARDIUS.
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Op úw succes! Op de machtige overwinning, die u in één dag tot een man van naam
zal maken.
WILKO.

Op ons succes en op onze vriendschap.
HARDIUS.

Dat zullen we hebben - binnen 'n half uur.
WILKO.

Moet dat nog 'n half uur duren?
HARDIUS.

Ja.
WILKO.

Waarom?
HARDIUS.

Omdat ik dan terugkom aan 't hoofd van de deputatie, die ik u de vorige maand heb
beloofd.
WILKO.

Welneen, dat is gekheid; daar wil ik niets van weten.
HARDIUS.

M'n waarde heer, dezen keer zul je je hoofd moeten buigen, want we zijn met z'n
velen! De commissarissen heb ik natuurlijk al links en rechts getelefoneerd. U m o e t
er aan gelooven! En dat is nog niet alles
WILKO.

Dan komt zeker 't ergste nog!
HARDIUS.

Ja, het ergste komt nog. Driekwart van het personeel van de ‘Electrische’ komt hier
zoometeen ook, met zijn eigen muziek voorop!
WILKO.

Och Jezus, neen!
HARDIUS.

De anderen moeten aan 't werk blijven; anders kreeg u ze allemaal.
WILKO
(lachend).

Ik sluit deuren en vensters!
HARDIUS.

Dan breken we bij u in! Au revoir!

Groot Nederland. Jaargang 8

643

WILKO.

Och God, meneer Hardius, laat dat nou.
HARDIUS.

Tot straks!
(Af).

WILKO
(alleen. Blijft bij den ingang links).

DIEUWKE.
(Komt even later door de deur rechts. Heeft losse bloemen in de hand. Blijft bij de deur rechts staan).

Goeden morgen, jarige!
WILKO.

Morning.
(Loopt haar tegemoet.)

DIEUWKE
(loopt hem tegemoet en drukt hem de hand).

Moet ik uitspreken wat ik jou toewensch?
WILKO
(glimlachend).

Neen, dat hoef jij niet.
DIEUWKE.

Hier is nog 'n handvol bloemen voor je. Die zal ik maar even hier neerleggen
(legt ze op de tafel rechts),

maar dit kleintje zullen we je in 't knoopsgat doen.
(Doet het.)

WILKO.

Hoe noemde je dat ook op je kostschool? Zijn dat geen ongelijksoortige grootheden
DIEUWKE.

Wat.
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WILKO.

'n Bloem en ik.
DIEUWKE.

Heel bescheiden. Ziezoo, laat dat daar nu maar stil zitten.
WILKO.

Ik ben niet ijdel genoeg om het er weer af te halen.
DIEUWKE.

Ha-ha! Meen je, dat 'n bloem je zóó weinig flatteert?
WILKO.

Nou, dat weet ik niet. Maar terwijl je 't op m'n jas vastmaakte en ik al die bloemen
daar voor me zag, toen voelde ik me ineens als 'n....
(Strijkt iets weg van zijn voorhoofd)

Ja-ja!
DIEUWKE.

Zeg 't maar.
WILKO.

Als 'n paaschos.
DIEUWKE.

Dat is heel opwekkend.
WILKO.

Je weet, dat zoo'n beest spoedig geslàcht wordt, als hij 't eenmaal zoover heeft
gebracht, dat ze hem met lintjes en strikjes behangen?
DIEUWKE.

Zeg je dat, om je verjaardag prettig in te zetten?
WILKO.

Neen, dat zeg ik, omdat ik bàng begin te worden.
DIEUWKE
(angstig-verwonderd).

Jij? Bang?
WILKO.

Bang. Ja. Er is het een en ander, dat me
(naar zijn keel grijpend)

h i e r zit. En nou al die bloemen daarbij - enfin, ik heb het je gezegd.
DIEUWKE.

Méén jij wat je daar zegt?
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WILKO.

Ben je 't anders van me gewoon?
DIEUWKE.

Je eerste verjaardag in je eigen huis doet je zeker wat vreemd aan.
WILKO.

Ongewoonte; ja.
(Hij staat ruggelings tegen een stoel en strijkt met de handen langs de leuning, terwijl hij poogt
te glimlachen).

Ik krijg er straks zelfs muziek bij!
DIEUWKE.

Wat schéélt er aan, Wilko?
WILKO
(bewogen).

Voor de eerste maal in m'n leven weet ik niet hoe ik zeggen zal wat ik zeggen wil.

Groot Nederland. Jaargang 8

644

DIEUWKE.

Dàn is 't èrg.
WILKO.

Het is héél erg. Er is - iemand, die - over mij denkt - op 'n wijze die me bliksems
pijn doet.
DIEUWKE.

Wie is die iemand?
WILKO
(zwijgt. Ziet haar strak aan).

DIEUWKE
(werpt het hoofd in den nek).

Laat ze van jou denken wat ze willen. Jij blijft er precies dezelfde om.
WILKO.

Neen, ik blijf n i e t dezelfde! Dat is het juist! Ik moet iemand rècht zetten, en ik ben
bang, dat ik het niet kan.
DIEUWKE.

Wilko de Hond, die niet kàn!
WILKO
(zich vermannend).

Dat is ook zoo. Ik moet jou wat zeggen, Dieuwke!
DIEUWKE
(meer en meer zich vergetend).

Zeg maar op: àl wat je te zeggen hebt! Geef me de bewijzen, dat je 'n dief bent?
Stapel ze op, die bewijzen! Laat ze bezegelen, die bewijzen! Laat ze beëedigen door
duizend maal duizend menschen! Zeg desnoods zèlf: ‘Ik ben 'n dief!’ Dan zal de
heele wereld meenen, iets te weten. Maar ik alleen zal dan weten, dat jij 'n eerlijk
man bent!
WILKO
(ontroerd).

Ja, Mary heeft het wel goed gezien.
DIEUWKE.

Wat heeft Mary gezien?
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WILKO.

Wat bij jou van binnen zit, Dieuwke.
DIEUWKE
(verlegen en opgewonden).

WILKO.

Moeten we 't mekaar nog zeggen?
DIEUWKE
(met tranen in de oogen. Schudt ontkennend het hoofd).

WILKO
(staat op. Loopt op en neer. Dan, warm:)

Dat plantje moeten we uitroeien, Dieuwke! Met wortel en tak!
DIEUWKE
(snikt).

Wees niet boos op me.
WILKO
(neemt haar beide handen).

Ik zal op jou nooit boos worden.
DIEUWKE
(legt haar hoofd op zijn schouder).

Ik weet wel, dat het slecht van me is. Maar ik kan het niet helpen.
WILKO
(haar kalmeerend).

Waarom zou jij nu slecht zijn?
DIEUWKE
(snikkend).

Omdat jij getrouwd bent!
WILKO.

Daarom ben jij niet slècht, Dieuwke-lief.
DIEUWKE.
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Och, dat zèg je, maar dat méén je niet. Ik weet heel goed hoe jij daarover denkt.
WILKO
(zet haar tegenover zich neer, neemt beur hand in de zijne en streelt die. Zijn stem beeft een weinig).

Luister 'ns, Dieuwke. Toen jij terugkwam, na zoo'n langen tijd, hebben me deze
blauwe oogen toegelachen als 'n jonge lente. En als ik 's avonds bij je thuis zat en
Mary was gaan slapen en je Ma zat zoo ongemerkt 'n beetje te dutten, dan kwam me
wel 'ns 'n beeld voor oogen, dat ik bijtijds, met één handbeweging, - heb weggeveegd!
(Hij staat met een ruk op).
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DIEUWKE
(opstaande en hem blij aanziende).

Wilko!
WILKO.

Ik beken je dat, om je de voldoening te geven, dat je.... niet alléén staat, Dieuwke!
(Hij legt beide handen om haar zijden.)

DIEUWKE.

O, wat héérlijk! Wat héérlijk!
WILKO.

Ik heb me daarvoor geweld moeten aandoen!
(Met harde stem)

Maar ik hèb me geweld aangedaan! En ik eisch dat óók van jou!
DIEUWKE
(blij).

O, ik zal het kunnen! Ik heb nu geen angst meer voor mijn noodlot.
WILKO.

Sterker dan het noodlot is de durf om het te dragen.
DIEUWKE.

Ik zal durven.
WILKO
(met nadruk).

Het is de eerste keer, dat we er over gesproken hebben, en het is ook de laatste keer!
DIEUWKE.

Dat is goed, jongen. Ik zal alléén maar dènken! Heerlijk dènken!
WILKO.

Neen, dat zul jij n i e t ! Daarmee help jij je-zèlf er ònder. Wegdringen moet jij alles
- zooals ik alles weggedrongen heb.
DIEUWKE.

Heb jij alles kunnen wegdringen, Wilko? A l l e s ?
WILKO.

Alles.
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DIEUWKE.

Dit is de eerste maal, dat jij mij 'n leugen zegt.
WILKO.

Alles! Ik wil alles wegdringen.
DIEUWKE.

Je wilt - maar je kunt het niet. Zoomin als ik. Wij samen hebben voor ons de zon
zien opgaan, Wilko! Die vergeten wij geen van beiden meer.
WILKO.

Dat was geen zon. Dat was 'n meteoorsteen, die ons allebei getroffen heeft.
DIEUWKE.

Maar pijnlijk was het niet.
WILKO.

En zijn licht was van één seconde.
DIEUWKE.

Alweer niet waar. Ik zie z'n licht nú nog en ik zal het b l i j v e n zien. M'n leven lang.
Ik zal alles kunnen wegdringen: m'n wenschen, m'n hoop, m'n verlangen naar 'n....
toekomst; alles. Behàlve de herinnering aan het oogenblik, waarin jij me gezegd hebt
wat ik voor jou ben.
WILKO.

Als ik me-zelf niet vàsthield, zou ik je opnemen en je wegdragen, het volle, blijde
leven in! Maar ik zou ik niet zijn, als ik dat deed. Ik heb, toen ik m'n vrouw de hand
reikte, 'n plicht vrijwillig op me genomen, en er is niets ter wereld - n i e t s , Dieuwke!
-, dat me gelukkig zou kunnen maken nadat ik m'n plicht niet had gedaan!
DIEUWKE.

Als Wilko de Hond zijn plicht vergat, zou ik hem niet zóó lief hebben.
WILKO.

Zoo is 't goed! Zoo is het p r e c i e s ! En nu hebben wij allebei éénzèlfde taak; dat is:
den kop omhoog! Jij ook! Jij even flink als ik!
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DOLLY
(verschijnt aan de achterzijde van het linker venster en kijkt, met de ellebogen op het venster leunend,
naar de beide sprekenden, die haar niet zien).

DIEUWKE.

Ik zal zingen, àltijd zingen!
WILKO
(zijn hand in de hare slaande).

We zijn dus: K a m e r a d e n !
DOLLY
(zingend)

‘Wij zullen elkander nooit verlaaten!’
(Lacht hardop. Komt binnen.)

Hebben jullie 'n afspraakje gemaakt?
WILKO.

Ja, we hebben 'n afspraakje gemaakt.
DOLLY.

Als het dan maar op wat goeds voor m i j uitdraait!
WILKO.

Dat willen we hopen, want daar is het om begonnen!
(Ferm) Nietwaar, Dieuwke?

DIEUWKE
(knikt toestemmend).

DOLLY.

Nou, ik mag 't lijden! Is er nieuws?
WILKO.

Ja. Ik heb gewichtig nieuws.
DIEUWKE
(vraagt met een blik).
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DOLLY.

't Zal wat wezen, als 't voor de heeren komt.
WILKO.

Ik heb m'n spoorlijn er bij de regeering doorgekregen.
DOLLY
(onbenullig).

Och! Daar ben je zeker blij mee, hè? Vind je 't prettig? Ja, hè?
WILKO
(glimlachend).

Ja, wel 'n beetje.
DIEUWKE
(snikt even, zenuwachtig).

DOLLY.

Nee, die moet je zien! Die gaat huilen!
DIEUWKE
(lacht zacht door haar tranen heen).

DOLLY
(ziet Wilko aan).

Nou? wat zeg je me daarvan?
DIEUWKE
(geeft Wilko een hand).

Ik feliciteer je! Ik ben heel, héél blij!
WILKO.

En nu niet meer zenuwachtig zijn, hoor.
MARY
(komt van links op. Ze heeft eenige brieven en couranten in adresbandjes in de hand).

Van den postlooper aangenomen, meester! Allemaal verjaringsbrieven.
WILKO.

Daar zullen wel meer cijfers dan felicitaties in die ‘verjaringsbrieven’ staan, denk
ik.
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MARY
(geeft alles stuk voor stuk aan Wilko).

Den heer De Hond. Den Weledelen Heer W. de Hond. Den Heere W. de Hond. Een
briefkaart voor den Heer W. de Hond. 'n Krant. Nog 'n krant. En nog 'n brief aan W. de Hond; hè, wat 'n lomperd: Aan W. de Hond.
DOLLY
(kijkt uit de verte, verschrikt-nieuwsgierig).

WILKO.

Dat beteekent niets. Geef maar hier. En nu krijgen we zoometeen muziek hier.
DIEUWKE.

Muziek?
MARY.

Wanneer?
WILKO
(is reeds bezig, de brieven te bekijken en stuk voor stuk apart te leggen).

Ze kan elk oogenblik hier zijn.
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MARY.

Waarom? Wat moet die muziek hier doen?
WILKO
(bekijkt den laatsten brief wat langer en opent dezen al sprekend, bij al welke bewegingen Dolly hem
heimelijk met de oogen volgt. Tot Mary:)

'n Deputatie, waarmee ze me op m'n dak komen.
(Begint den brief te lezen).

MARY
(tot Dieuwke).

Is 't heusch?
DIEUWKE.

Ja, 't is heusch!
MARY
(neemt Dieuwke bij de hand).

Kom?! We gaan kijken of ze er aankomen!?
DIEUWKE
(geeft Wilko de hand).

Dag, Wilko!
(Dan, opgewonaen)

Ajo? Vooruit?!
BEIDEN
(stormen, hand aan hand, den uitgang uit).

DOLLY.
(Is steeds onrustiger geworden. Als Wilko even van zijn brief opziet en haar aankijkt, tracht ze hem
vriendelijk toe te lachen. Daarna, als Wilko haar strak blijft aanzien, zeer nerveus.)

WILKO
(leest het briefje uit. Kijkt dan Dolly weer aan).
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DOLLY
(neuriet de melodie van daarstraks. Grabbelt wat in de bloemen op de tafel rechts).

WILKO
(blijft haar aanzien).

DOLLY.

Bloemen kleuren toch altijd bij elkaar, hè? Je kunt ze door mekaar gooien zooveel
als je wilt, maar ze kleuren toch altijd bij mekaar.
WILKO.

Het komt me voor, dat jij ook kleurt.
DOLLY.

Ha-ha! Is 't waar!
WILKO.

Hoe kom jij zoo zenuwachtig?
DOLLY.

Ik? Zenuwachtig?
(Ze lacht.)

Laat ik je nou 'ns uitlachen!
WILKO.

Ken jij bijgeval dit handschrift ook?
DOLLY.

Dat schrift? Neen, dat ken ik niet.
WILKO.

Bedenk je 'ns goed.
DOLLY.

Neen, hoe wil ik dat kennen!
WILKO.

Ga hier 'ns even zitten.
DOLLY
(hem angstig aanziende).

God, Wilko, wat wil je toch?
WILKO
(draait zijn stoel naar haar toe, zoodat zij beiden vlak tegenover elkaar zitten, zonder tafel tusschen
hen in. Hij blijft haar even zwijgend aanzien. Dan:)
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Is het waar, Dolly, wat er in dit briefje staat?
DOLLY.

Neen! Er is geen woord van waar!
WILKO.

Zoo-zoo! We schieten al op! Je weet dus van wien dit anonieme vod komt!
DOLLY.

Neen! Dat weet ik niet! Daar weet ik niets van!
WILKO.

Weet je wat hij schrijft?
DOLLY.

Hij liegt het allemaal! Allemaal!
WILKO.

Wi e l i e g t!
DOLLY.

Natuurlijk! Het komt van dien vent! Dat begrijp ik wel!
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WILKO.

Wi e l i e g t!
DOLLY.

O, God, Wilko, kijk me niet zoo aan!
WILKO
(slaat zijn vuist om haar pols).

Wat heb jij met dien vent uitgevoerd?!
DOLLY.

Wilko! O, God, Wilko! Geloof hem toch niet! 't Zijn allemaal leugens, die er in dien
brief staan!
WILKO.

Die brief verraadt jou niet. Jij-zèlf verraadt je! Wat heb jij met dien vent uitgevoerd!
DOLLY.

Ik weet het niet. O, God, Wilko, ik weet het niet!
WILKO.

En ik weet het zoo zeker alsof ik 't hier op je voorhoofd geschreven zag! Maar j i j
zult het me zeggen, jij met je eigen mond!
DOLLY.

O-ho-ho, Wilko!
WILKO
(grijpt ook haar andere hand).

Dien middag - toen ik je met je beiden hier heb verrast - heb jij toen - je begrijpt wat
ik vraag - ja of neen!
DOLLY
(schudt ontkennend het hoofd, in doodangst voor Wilko, op wiens gelaat het angstwekkende lachje
verschijnt, dat zijn toomloozen drift kenmerkt.)

WILKO.

En aan boord! In de éérste maand van ons huwelijk! Op weg naar je màn toe! Wat
is er toen gebeurd?
DOLLY
(heesch).

Niets!

Groot Nederland. Jaargang 8

WILKO.

Je liegt! Jij liegt! Ik lees het hier; hier!
DOLLY
(als voren).

Ik lieg niet.
WILKO.

Nog éénmaal en voor de láátste maal: Ja!? Of: Neen!?
DOLLY
(aarzelt. Poogt nog eenmaal zich los te wringen).

WILKO
(heesch-fluisterend:)

Ja of neen!
DOLLY
(aarzelt. Knikt dan toestemmend).

WILKO
(laat haar met een snik los. Springt overeind. Gaat naar den uitgang. Kijkt naar buiten. Spant al zijn
krachten in om zich te beheerschen).

DOLLY
(snikt en schuift angstig op zij, als Wilko weer terugkomt).

WILKO
(gaat voor haar staan).

Nu zou ik je zóó willen toespreken, dat, als ze m i j zoo toespraken, ik door den grònd
ging! Wat geen sterveling heeft kunnen doen heb j i j gedaan: Ik ben bankroet!
(Hij houdt haar zijn beide vuisten voor.)

Jij! Jij hebt wat er moois in mij was in 'n hoek getrapt! Wat ik heilig heb geloofd heb
jij bespuwd! Jij hebt alles uit mij weggenomen! Meer genomen dan ik hàd! Ik heb
niets meer. Ik ben straatarm op 't oogenblik.
DOLLY
(over haar geheele lichaam bevend.)
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Ik zal vertellen. Hoe het kwam.
WILKO.

Dat i s niet te vertellen! Dat i s niet goed te praten. Daar is vergeving voor te vragen,
maar goed te praten is dat niet!
DOLLY
(hartstochtelijk het hoofd oprichtend).

Dan weet ik niet wat ik zeggen moet.
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WILKO.

Niets moet jij zeggen! Geen woord! Knielen.... dat is het eenige wat jou rest! Er moet
'n storm over je gaan! 'n Onweer dat het buldert! En als jij in dat onweer knielen
kunt, dan bèn je er!
DOLLY
(verbergt het hoofd in de handen).

WILKO.

Dan ben jij er! Ik niet! Van mij is niets meer over. Niets dan het stuk vleesch, dat
hier voor je staat. Daar is geen hoop meer in, géén geloof meer in.
DOLLY.

Laat ons dan maar scheiden, Wilko.
WILKO.

En jij dan! Wat wou jij dan?
DOLLY.

Dat weet ik niet. Ik weet niet wat er dan van mij terecht komt.
WILKO.

Dat weet ik wèl! Dat weet ik precies! En omdat ik het weet, geef ik je den ráád om
hier te blijven.
DOLLY.

Je hebt het zoostraks toch zelf gewild.
WILKO.

Zoostraks.... ja! Toen hadden we elk 'n kant uit kunnen gaan. Maar als ik je nu, nu
je je-zelf tot over de ooren in de schuld moet voelen, als ik je nu laat loopen.... dan
kòm jij er niet! Dan loopt het mis met jou! Dan kom jij òm in 'n atmosfeer van
wroeging en verbittering. Nu raad ik je om hier te blijven! Ik weet niet, of jij begrijpt,
dat ik op dit oogenblik alléén aan jou denk.
(Men hoort héél in de verte kopermuziek).

DOLLY
(zinkt aan zijn voeten neer en wil zijn beenen omklemmen).

WILKO
(treédt terug).

O neen! Niet voor mij? Wat i k nog te geven heb, dat is m'n kòp. Niets anders dan
m'n harden, rooien kop.
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DOLLY
(werpt zich, luid jammerend, op een stoel, het hoofd op de tafel). (Men hoort nu - hoewel nog vaag dat de naderende muziek een vlotten marsch speelt).

WILKO
(hoort de muziek. Barst in een snijdenden schaterlach uit).

Je hóórt het! Daar komen ze met muziek! Waaràchtig, ik heb succes! Wat ik met m'n
kòp heb gewild, dat krijg ik gedaan.
(Zijn gebalde vuist tegen de borst leggend.)

Alleen wat ik h i e r heb gewenscht, dat is tot gruis getrapt - door m'n eigen vrouw.
God, God, wat heb jij wat op je geweten!
DOLLY.

O God, Wilko, ik wil het weer goed maken!
WILKO.

Wat er voor jou valt goed te maken - doet dat aan je-zèlf. Misschien lukt het je om
je nog weer 'n kroon op te zetten - al is 't maar 'n kleintje. Als je dat w i l t ,
(met het hoofd naar Dolly's boudoir wijzend)

ga dan naar je kamer;
(minachtend)

dan kun je h i e r blijven.
(Met dreigend stemgeluid)

Maar als je dat n i e t wilt, dan schop ik je als 'n hond van m'n deur.
(De muziek komt nader.)

DOLLY
(vliegt, als door een adder gestoken, overeind. Als Wilko haar zonder eenige uitdrukking blijft aanzien,
begint ze, als in onderwerping,
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zacht te snikken, zonder de handen voor de oogen te slaan, en verlaat gebukt het vertrek door de deur
rechts).

WILKO
(alleen. Zoekt steun door ruggelings tegen een tafel te gaan staan. Richt zich daarna weer op, blijft
even staan zonder ergens op te steunen en stapt dan, de borst vooruit, naar den uitgang, waar hij in
het volle licht blijft staan).

(Eerst nù komt de muziek vlakbij.)

Doek.
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Liederen
Door Jacob Israël de Haan.
De jonge herder.1)
Uw land is schoon. De tarwe goudgeschoofd
Droogt zijn zwaar graan in het zacht zonlicht fijner,
De weiden wijken tot den blijden einder - - Maar schooner dan uw land is uw jong hoofd.
De zachte lach van uw verblijden mond
Opent uw lippen teederlijk gebogen,
En lachen licht in uwe lichtblauwe oogen,
Uw wangen zijn als rozen rood en rond.
Jongen, die de heerden tevreden hoedt,
Die dwalend leeft bij vogelfluit en wind,
En 't mild zonlicht, die peinzend keert als in 't
Wijd Westen bloost en bleekt de laatste gloed,
U roept de stad. En 't fel stadsleven zal
Uw schoonheid schenden smartelijk ontwijd,
Maar ik behoud uw Schoon in Eeuwigheid
In mijner Liedren klaren klankenval.

1) Gedicht op eene schilderij van den Belgischen schilder Emile Claus, in het bezit van den
Belgischen Dichter Georges Eekhoud. En zij stelt voor: het hoofd van eenen jongen herder;
daarachter korenschooven, die drogen in de zon; daarachter weideland; daarachter horizon.
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In den zeestorm.
Hoorden wij wind en zee stormen, dat het land
Sidderde diep en smalgebouwde dorpen
Achter het duin, beefden onder de worpen
Van grof water doffend op het veege strand.
Toen heeft al angst de dorpers opgeschoten,
Vrouwen en kindren, vriend en vreemd, des morgens
Op 't duistre duin, hoofd dof, harten vol zorgens
Zochten ontzind naar de overvallen booten.
Wie bleef? Wie keert? De zee regent verscheurd
Water en schuim, dat slaat onze oogen blind,
Geen schip van 't dorp, dat zulke zeeën bouwt.
Als stormwind stilt, guur water kalmer kleurt
Deint lijk van wat eens man was, broer of vrind,
Dat schommelt week tusschen wat spoelend hout.
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Het stille eiland.
Het klokjen luidt zacht in den milden morgen,
Zomer en Zondag, al het weekwerk rust,
De visschersschepen liggen op de kust
Getrokken hoog voor vloed en wind geborgen.
Vrouwen en visschers in hun beste kleeren
Als biddend reeds, zóó rustig, langs den weg,
Die zonnig windt tusschen akker en heg,
Komen naar 't dorpjen, hunnen God ter eere.
Het klokjen trilt uit. Heel het land wordt stil,
Zij, die gelooven, bidden één van wil,
En één van hart, hun bee, die vrede laat,
Waarom ik dan, ontzenuwd stedenkind
In 't huis des Heeren niet ook vrede vind
Voor 't vreeloos hart, dat altijd wreeder slaat?
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Wanhoop
Door J.F. van Hees.
I.
Als d'avond langs de wolken trekt
en al de gouden toortsen dooft,
en over 't loome zonnehoofd
den weeken, donzen schemer dekt,
als d'avond door de tuinen tijgt
en over 't loof haar mantel hangt
en al de dartle zangers vangt
totdat de laatste zinkt en zwijgt,
als d'avond door de straten treedt,
en luiken sluit met bleeke hand
en poovre, matte lampen brandt,
opdat de nacht zijn armoe weet,
als d'avond langs den hemel zweeft
en alle wolken-wakken breeuwt
opdat de nacht zijn leed niet schreeuwt
naar 't hooge huis, waar d'Eeuw'ge leeft,
als d'avond door de wereld gaat
en maakt den nacht een nest bereid,
en om mijn stad van eenzaamheid
geen wachten op de wallen laat,
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dan gluipen over 'n donkrend land
der wanhoop wilde horden aan
en 'k hoor ze door de poorten gaan,
en 'k ruik den damp van bloed en brand,
en wat ik stichtte met den dag
wordt al gehavend en gesloopt,
wat ik aan schat had opgehoopt,
tot gruis gebeukt, met schorren lach,
en alles wat ik min vermoord,
en wat ik zaaide doodgedrukt
en wat ik plantte omgerukt alleen ik-zelf lig ongestoord,
ik lig en luister, bleek en bang,
naar 't wilde woeden rond mijn huis
en wacht het wijken van 't gedruisch
en 'n dof verdreunen van den gang
der barsche benden - bang en bleek,
wel wetend, dat de sombre stoet
ter nieuwe plundring keeren moet,
totdat ik zelf om wonden smeek,
tot dat ik zelf hun zwaarden zoek,
en 't eigen lijf ten offer breng
en d'eigen, warme bloedstroom pleng
ter zoening van mijn duistren Vloek.
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II.
In wilden nacht, een prooi van wind en golven,
ontredderd zwalkt mijn schip, en 'k weet geen land!
De vlagen gieren schril door 't leege want,
de baren vechten over 't dek als wolven.
Daar brandd' een gouden vlam in 't duister hol
der nacht, die klaar en onbewogen lichtte,
waarheen 'k den boeg met vaste handen richtte
langs schuimge muilen, sperrend moordensdol.
Maar 't leidend kunstlicht waaide en slonk en doofde,
de laatste star schoof achter wolken schuil.
Rondom in 't donker tiert het woest gehuil
der honden, die de zeilen rukkend roofden.
En 't rad van 't roer ontwrong mijn moede handen:
ik ben geen macht meer in deez' strijd, die woedt
om mij, en 'k wacht maar, wat de storm mij doet:
wacht, waar mijn schip zal zinken of zal stranden.
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Verzen
Door Willem Kalma.
I.
Het vlakke land ligt wijd gespreid
In 't stille van de winterschheid
Bij 't weif'lend schemerdalen.
Er is geen leven ergens heen;
Ik ga den weg hier heel alleen
En zie de velden valen.
De huizen, langs den weg verspreid,
Staan duid'lijk in de donkerheid
Met hunne witte muren.
Soms wordt een raam hel-geel verlicht,
Dan gaan de smalle luiken dicht,
Blijft hoog een licht-oog gluren.
De slooten, ver naar alle kant,
Gaan door het stille, donk're land,
Als lichte, blanke voren.
Geluideloos de avond staat....
Dan van de verre dorpsstraat laat
Zich luid een wagen hooren.
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II.
De zon bestrooit met gouden fonkeling
Nog laat der boomen hooge, breede kruinen;
Hun stammen donk'ren breede schaduwing
Op 't lichte huis in stille avondtuinen.
Op banken bij de deur is zacht gepraat
Van vrouwen onder 't stille boomen-loover....
Meidoorn, die zacht-wit overbloesemd staat,
Buigt zich naar 't roerloos water zwijgend over.
In de effen vliet, waarover 't brugje buigt,
Weerspiegelt de avondlucht in goud'ge kleuren.
Een zachte wind van 't riet de halmen buigt,
Die er zich aarz'lend boven de oevers beuren.
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III.
Vochtige wind streelt, als een ademing,
Den stillen tuin met zijne zwarte paden,
Waar boomen, donk'rend in de schemering,
Nu trillend nijgen hunne breede bladen.
Wit bloeien struiken naast het donk're huis.
En veraf boven waas'mend-wijde landen
Liggen de wolkjes, rood als gloeiend gruis,
Langs wijden avondhemel stil te branden.
Van jonge bloesems in den vocht'gen tuin
Stijgt zachte geur.... Nu langs de bleeke wanden
Van stille kamer komt een laatste schijn
Van stervend licht, dat aarzelt om mijn handen.
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Uit nagelaten papieren van Elize.
Ewoud's Brieven
Door Fritia Lelyvelt.
Aan haar, de onbekende, die zich noemt Elize.
Geachte Mejuffrouw,
Zeer ben ik getroffen door uw letteren, die mij zoo even gewerden.
Wat kan voor een schrijver aangenamer zijn, dan eene uiting van medegevoel.
Met welk ander doel, dan om dit op te wekken, zou hij schrijven!
Ik ken u niet, evenmin als u mij kent.
Ik weet uwe maatschappelijke omstandigheden niet, zoo min als gij de mijne.
Hoe u er uitziet, of gij schoon zijt of leelijk, jong of oud, leelijk of bits, misschien
zijt ge wel gehuwd, ge zijt toch niet een man?... ik kan slechts gissen, zooals gij het
moet doen ten aanzien van mijne persoon.
En toch, of liever juist daarom, ben ik verheugd door uw brief.
Mijn novelle, die u heeft gegrepen in het hart, naar u mij mededeelde, is het kind
van eerlijkheid en moed. Zij is een naakte gestalte mijner ziel en u ziet hierin gelijkenis
met uw ware zelf.
Wij hebben dus voeling met elkaar ex natura; geestverwantschap bestaat er tusschen
ons.
Maar waarom mij te verbieden, uit te vorschen, wie gij zijt? Waarom van te voren
bereids elke nadere kennismaking uitgesloten!
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Klinkt u die zin niet... ja, laat ik het zeggen, wreed in de ooren: ‘Ik wil u nooit
ontmoeten.’ U vreest teleurstelling?
Zeker, nú kunnen wij elkaar gaan idealiseeren; en hoe meer wij dit zullen doen,
hoe meer wij aan de bestaanbaarheid onzer idealen zullen gaan gelooven. Dan zal
het ons worden, alsof dat geheimzinnige ‘het’, waarnaar wij zoolang te vergeefs
hebben gezocht, existeert.
Ons leven dat zooveel eischte, zal zich bevredigd wanen. Het is bereikt; het ‘het’
bestaat, en als triomphators zullen wij blijde hoog boven de wereld heen staren,
stralend.... totdat het derde mannetje in ons hoonend ons vermaant: ‘Het “het” bestaat
hier op aarde niet. Je weet het zelf best, anders had je wel den durf 't in levende lijve
te gaan zoeken.’
Dan zouden wij die stem niet kunnen smoren en tenslotte zouden wij toch de
werkelijkheid onder oogen willen komen.
U kent de fabel van Amor en Psyche.
Was het niet zoo, dat deze gelieven de felle klaarheid van den nuchteren dag
duchtten, en den nacht voor hun samentreffen uitkozen, waar de teedere schuwe
fantasie in al haar schoonheid bloeit.
Doch de verbeelding was Psyche niet genoeg. Zij wilde waarheid ten leste. Met
kaarslicht zette zij de droomzoete duisternis in schemer en naderde de
vleeschgeworden sproke der liefde. De goddelijke Amor sluimerde zacht. Geen ander
geluid van leven was er als het kloppen van haar hart. Zij boog zich in zalige
ontroering over haar geliefde heen. Was het droombeeld toch werkelijkheid?!
De vetkaars, in haar trillende vingeren gevat, druppelde op het aangebeden gelaat
haar pijnheete tranen neer.
Hij, die niet van deze aarde was, opende de oogen. Spraakloos rees hij op. Een
macht, onherroepelijk als het noodlotsgebod, scheen hij te moeten volgen. Geen
smeekbeden, geen hartbrekende jammerschrei, vermochten hem te houden.
‘Waarom hebt ge dit gedaan, waarom hebt ge zoo misdaan, Psyche! ge hebt
gezondigd tegen hoog bevel,’ verweten de zachtdroeve oogen. Heimweevol verliet
hij haar. Waanzinnig van heimwee bleef zij achter.
Zoo ongeveer luidt de fabel. Althans zoo kon zij luiden.
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Vroeg of laat, de Illusie wordt verstoord.
Voor menschen van vleesch en bloed, voor onvolmaakte schepselen die wij zijn,
bestaat Illusie slechts als leid-ster. Zij doet ons wandelen met het hoofd omhoog,
met het hart vol verrukking.... totdat er in ons komt de drang, gemeenzaam te zijn
met het goddelijke. Dan vliegen wij er op aan, willen het dwaallicht grijpen, maar
verzinken in het moeras.
Daarom, gij, die u Elize noemt, Elize, laten wij geen kinderen zijn en de
wezenlijkheid, die van menschen is, niet ontvluchten.
Sta mij toe, dat ik u van aangezicht tot aangezicht aanschouwen mag, en hopen
wij, dat wij met blindheid zijn geslagen voor malkanders onvolkomenheden.
Het is gevaarlijk, ons van elkaar gescheiden te houden. Dweepen zullen we gaan
met onze vriendschap, die in ons gevoed zal worden door de mysterieuze woorden
onzer zielen, welke tot ons worden gebracht in het gemaskerd letterschrift. Wij zullen
wanen, dat wij dwalen in de banen van hoogheilige verhevenheid en de platgetreden
aarde zal ons nog verachtelijker voorkomen, nog nietiger en nederiger, als zij nu ons
is.... met geen ander gevolg, dan dat wij te eeniger tijd meedoogenloos uit ons
luchtschip neer worden geploft, geschonden en gehavend, of in doodval.
Zie, ik zou het tháns kunnen verdragen, als gij een lichaam bezat, dat zich niet
voor zou doen als een tempel uwer ziel; wanneer gij zoudt zijn een paardebloem met
rozegeur, maar láter zou ik u een beeldschoone lelie wenschen op een droomenmeer.
En gij kunt nú nog verduren, wanneer mijn uiterlijk niet beantwoordt aan uwe
verwachting.
Is dat uw angst? Wilt ge deze ontgoocheling vermijden?
Het ware het bedrijf van een struisvogel die zijn kop in het zand steekt, om het
gevaar te ontkomen.
Stel u gerust, wandrochtelijk ben ik niet.
Of wat Elize, is er, dat gij een tooverkring hebt getrokken om u heen, waarbinnen
ik niet mag treden?
Ik noem mij
EWOUD.
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Geachte Mejuffrouw!
Wat is er voor mij belangrijker dan eene correspondentie met u!
Is zij u slechts een prikkel, mij neemt ze geheel in beslag.
Het is dus niet daarom, dat ik u niet betitel met: ‘Beste Elize’.
Ik kan schrijven: ‘beste tante’, ‘waarde vriend’, maar ik kan niet schrijven ‘Beste
Elize’.
Daarvoor trekt gij me te veel aan, daarvoor stoot gij mij te veel af.
Ik weet niet, welk gevoel ik jegens u koester, maar er is iets in mij, dat mij
toefluistert: ‘Neem je in acht.’
De vogel der onrust hoor ik boven mij wieken.
De effen kalme stroom van mijn leven gaat rimpelen, alsof er storm op komst is.
Deinend stijgt de vloed.
Ik zie u reeds, zooals ge zijn moet.
U is geen schoonheid, zegt gij. Maar ik zie het, gij zijt mooi. De vrouwen haten
u, want gij zijt mannenmooi. U is de jonge volvormige zomer. Het lentekleed wierpt
gij af. Huiverend kniel ik neer. En achteloos schrijdt gij mij voorbij in al uw weelde.
Geen zonnelach gunt gij mij van al uw rijkdom, geen hand drukt gij mij. Ik mag niet
kussen den zoom van uw zomersche gewaad, dat van u neergolft, waaronder uw
boezem deint, zacht als een droomemeer. Elize, een lelie zijt gij mij niet meer, kunt
gij mij niet meer worden na uw brief. Gij zijt het ‘Het’ voor mij, misschien? Maar
als een koud marmeren beeld verwordt gij voor mijn oog, als ik de woorden lees,
herlees, en nog eens lees: ‘We moeten elkaar nooit persoonlijk leeren kennen.’
Aan welke booze macht hebt gij die gelofte gedaan!
Welke boeman blies u dat antwoord in!
Teleurstelling vreest gij niet, want wie niet meer hoopt, vreest ook niet meer,
schreef u. Het deed me zeer, ‘waarom hoopt zij niet meer?’ dacht ik.
Teleurstelling verhindert mijn bezoek dus niet.
U, die een schrijfster zijt (ach, stuur mij toch uw liefste boek of meld uw naam)
is niet beangst voor het oog der wereld. En gij zijt daarenboven vrij. Gij leeft alleen.
Geen band van familie houdt mij van u terug.
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Gij wilt meer van mij nog weten? Lees mijn novelle1) nog eens over dan! Of wilt gij
weten het hokje in de maatschappij, waar ik ben opgeprikt? Of denkt gij met zekere
vrees, dat ik ben een vlinder? Een opgeprikte vlinder ben ik niet, noch opgeprikt,
noch vlinder.
Een auto heb IK niet. Dat zegt heel veel, en meer wil ik niet zeggen.
Op een dorp leef ik; ja dat is juist gezien. Gij hoeft via den uitgever mij dus niet
meer te bereiken. De poststempel drukt den naam van het dorp uit. Een mooie streek,
is het niet?
Hoe was ik dankbaar, Elize, dat mijn brief terecht kwam. Het was een kostelijk
adres! De afstempeling was dus het lieflijk oord, waarin gij woont. A, 202, het
wijknummer! O, mocht ik zelf de briefsteller zijn, met bevende vingers de busklep
lichten. Mijn brief zou vallen als een zucht.
Dacht gij, dat ik getrouwd was? Dat gevaar ben ik te boven. Het huwelijk is de
moordkuil van het ‘het’.
En vindt gij iemand van dertig jaren jong of oud?
Ik durf niet verder op uw schrijven ingaan. Hef uw verbod, Elize, op! Ik zweer u,
ik ben uw gehoorzame dienaar,
EWOUD.
Geachte Mevrouw!
Nu weet ik, hoewel niet nauwkeurig, waarom u mij niet wil ontmoeten. U is iemand
met een verleden. U heeft liefgehad, echt warm liefgehad, u heeft het gehad....
Ik moet mij hier indenken nog, Mevrouw. Ik hoopte zoo vurig, en geloofde het
dus, dat ik haar had gevonden, waarnaar ik zoolang had gezocht.... Vergeef mij mijn
woorden uit mijn vorige brieven. Het was een bevlieging, een bezieling.... maar
helaas, u heeft het gehad....
Had u mij dit maar nooit bekend. Het is soms mooier te leven in leugens, in
ficties.... Was u zich maar blijven omhullen in uw mysterieuzen sluier, als een prinses
achter dikke ondoordringbare muren.... Ik had u dan kunnen bezingen als brave
troubadour. Het was me smartelijke vreugde geweest.

1) Groot-Nederland 1909. Dl. I, blz. 575.
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Nu hebt gij me verboden door uw toon van spot en rouw, om van liefde te reppen....
Welke heerlijke momenten hebt gij me niet daardoor ontnomen!
Voor menschen, wier geest woont in het rijk der verbeelding, is de ‘geliefde van
verre’ de magneet van alle mooie gedachten, zoodat zij louter reine schoonheid wordt.
Ik weet dit. Ook heb ik ervaren, dat na deze begoocheling ontgoocheling volgt,
wanneer zij tot elkaar zijn geraakt van aangezicht tot aangezicht. De onbevangenheid
is dan gevlucht; de onvolkomenheid neemt haar plaats in. Lyrische zinnen krijgen
ridiculen naschijn. Men kucht iets weg. Men staat verlegen. Is de man niet al te
schuchter, dan legt hij zijn hand in haar arm. Ze drentelen op en zijn beeldspraak
gaat niet verder dan van wangen naar perziken, van mondje naar kersen, van oogjes
tot muisjes, schuil gekropen in de zijde der haren. Haar taal is tot zacht geglimlach
versmolten. Maar hij zwijgt niet. Hij ziet haar oogen als olijvige gazellen. Voetjes
zijn hem de grootste raadsels en eindelijk vloeit alle mysterie in één in een zoen.
Elize - pardon ik verschrijf me, Mevrouw, maar het staat er.... Elize, is de liefde
op papier, in water, verf of woorden - niet meer, niet hooger en van diepere
bewogenheid, dan de liefde in natura!
Zoo had ik u kunnen beminnen, poëtisch, als gij voor mij de ongerepte dame waart
gebleven.... in het bezit van een auto. U moet niet lachen. Een auto is mij het symbool
niet alleen van den rijkdom, de luxe, maar van de vrijheid en onafhankelijkheid.
Ongebonden van tijd en plaats als de fantast is, zoo ongebonden, zoo bandeloos,
droomde ik u.
Om een huwelijk dacht ik niet, Mevrouw. Enkel liefde woei mij aan.
‘Hoewel een dame met een auto geen kwade partij is’ hoor ik u plagen. Berekenend
ben ik echter niet, of beter ik ben zeer berekenend. Ik ontveins het me niet, dat elk
langdurig min of meer gedwongen samenzijn, ja zelfs met een engel uit den hemel,
voor mij een ramp zou wezen, waaraan ik zou trachten te ontkomen, door de
Sirene-roep van het wufte ‘Het’ weggelokt.
Vindt u mij niet eerlijk!
Nog een belijdenis:
Achter uw zegekar te loopen.... nog wel met andere onge-
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lukkigen.... Ik zou me voelen als de barbaarsche helden, die Germaansche beren, die
als krijgsgevangenen naar het verfijnde Rome gebracht, door het laffe volk werden
gehoond.
Overigens schijnt gij de mannen goed te kennen.
De begeerte doet hen zoo zijn, als u beschreef. Zij knielen, zij fleemen, zij
snorrebaarden, bravouren.... en is de buit gemaakt of is de prooi ontweken, dan toonen
zij hun onopgesmukten aard.
Doch u moet mij gelooven; ik ben niet gelijk de meesten.
Als de liefde van een kind voor de wilde beesten.... van bordpapier, het vreeselijkste
verscheurende ondier is 't jongetje het liefst, maar een hondje in werkelijkheid jaagt
hem het bloed naar de angstig roode koonen.... Zoo is mijn liefde.
De vergelijking gaat niet in alle deelen op. Het ware niet vleiend voor u. U was
me geen gorilla, geen koningstijger of leeuwin, noch een levend katje, waar ik
bevreesd voor zijn zou.... neen, maar u was in mijn verbeelding reeds het mooiste
schepsel dezer wereld, zonder fout, zonder domheid, zonder schuld, en met het uur
werdt gij edeler, nobeler, en des te beschroomder zou ik u durven bereiken.
Alles is thans anders geworden.
U is Mevrouw. Het woord alleen al dwingt mij eerbied af. Het wordt me moeilijk
van Elize te spreken. Maar ik wil niet de aanleiding onzer briefwisseling vergeten.
Wij staan elkaar zeer na. Mijn novelle was ook uw novelle. Uit dit gezichtspunt kan
ik dus uw vriend wel zijn.
Gelooft gij evenwel in vrienden!
Zeker, een vader kan een vriend van zijn jongens zijn, een vrouw kan in het trouwen
tot vriendin van haar echtgenoot verworden, broers kunnen als vrienden leven en
vriendschap kan bestaan tusschen lieden van één sexe.
Dunkt u echter vriendschap mogelijk tusschen twee geslachten op een leeftijd, die
niet ver boven de jeugd uitgaat?
Het schokt u niet, deze stoute bewering, wil ik hopen. Maar u wil immers eerlijk
converseeren met me. Zoo alleen kan er iets bereikt worden, als alles op vaste
schroeven wordt gesteld. Zelfs den meest onverschilligen mensch trekt de waarheid
aan.
Welnu, ik geloof niet aan de vriendschap tusschen u en mij.
In lichte laaie heb ik reeds voor u gestaan. Stralen ijskoud water heeft u over me
neergeplensd en nog gevoel ik mij ontvlambaar.
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Dit is een gevaarlijke bekentenis mijnerzijds, Mevrouw. Maar gewaarschuwd, zijt
gij dubbel op uw hoede.
Uw masker en uw stekelvarkensnatuur zullen de situatie beschermen.... zoo ik u
ooit zien mag. Dit hoop ik meer dan ooit. Een désillusie kan dit niet meer zijn.
De aanhouder wint. Ik meen, zijt gij zoo zwart en somber, als gij zegt, dan wint
gij het op den duur. Dan kan er vriendschap komen tusschen ons. Maar daarvoor is
noodig elkaar door en door te kennen, is het niet! zoodat de reuk ons niet meer
prikkelt, het oog niet staart in het wonderland van het vreemde. Alles moet bekend
en eigen zich voordoen, zooals wij kennen onze zusters. Geen fluidum mag werken
meer.
Zoo dikwijls ik een vrouw ontmoet heb, zoo dikwijls was een van drieën waar.
Zij stootte af, zij liet me koel en onverschillig tot aan de grens van haten.... of zij
trok mij aan.
Wat deed de tijd aan deze verhoudingen?
Hij sleep de fijne puntjes af. Is 't niet zoo. De trek naar gezelligheid drijft de
menschen te hoop en - leen me nog even, Mevrouw, uw stekelvarken - tenslotte
zetten wij onze pennen prikkend op.... loopen dan verkillend uit elkaar om ons later
verwarmend weer te vinden. Eb en vloed.
Wat wilt gij toch van mijn vrienden weten? Is u een standsmensch? Is u
wantrouwend omtrent mijn deftigheid? Anderhalven vrind bezit ik op de wereld.
Wil u weten of die vriendschap sjiek is? Ik wil u dit interessant geval wel eens
berichten. Maar eerst moet u herhalen, dat gij trots alles een vriendin van mij blijft,
en ik u niet verveel....
Ik geef u de verzekering, dat ik nooit iets ondernemen zal tegen uw wenschen in,
gelijk zulks aan een gehoorzamen dienaar betaamt. Geheel de uwe
EWOUD.
‘Elize’
Wat is er in een naam, wat is er in een titel! Ik vind veel in een naam en in een titel,
ongeacht de handelswaarde er van en den prijs, waarmee het gekocht is.
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‘Geachte Heer’.... Die ademtocht van u was zoo kil als de Noordewind, waartegen
gij Zondag met uw grooten rooden hoed en sluier auto hebt gereden als een vluchtende
banderillero.
Ik kan mijn oude betiteling terugkrijgen, als ik u niet meer Mevrouw noem? Ik
schrijf daarom Elize, het aan het lot overlatende om het geschikte bijvoegelijke
naamwoord uit te kiezen.
Cameleontisch zou voorloopig wel eenigszins passend zijn.
Ware u een man, ik zou u noemen Narcissus. U kent ook deze mythe? In elk geval
is de inhoud u niet vreemd.
Die arme schoone Narcissus kon niemand anders beminnen, dan het schepsel, dat
hij in den waterspiegel zag. De lieve Echo was hem niet genoeg. Zijn uitverkorene
mocht hem niet gelijken, als de weerkaatste stem, zij moest hem in alles wel eender
zijn. Van kwijnend verlangen verteerd naar het onbereikbare wezen, sprong hij het
na in de vliet, waar hij met haar inderdaad werd vereenigd, dat spreekt!
U heeft u evenwel nog op de been gehouden, zooals een Hollandsche verstandige
vrouw in dergelijke gevallen pleegt te doen, al is ze het tegenovergestelde van nuchter.
Elize, zou er wel een volk wezen, dat zoo geankerd handelt als het onze?
Zelfs wij, die auteurs zijn van aanleg, (de grootte doet er niets toe, het komt op
het temperament aan, waarin we zachts rijker zijn, dan de in deze gevallen
dienstdoende kruidenier), kunnen ons van ‘de derde’ niet ontslaan. Het is de geest
der zelfbeschouwing die al onze daden becritikastert. Het is het duiveltje, dat al onze
impulsies analyseert, in de hoogste en in de meest tragische momenten zijn hoongelach
doet hooren.
Al zou ik voor u staan, ‘de derde’ zou er bij zijn, die mij volgt als mijn schaduw.
Hij zou hooren wat ik zei, als een hatelijke dwarskijker. Soms zou hij zelf spreken,
mij op den achtergrond duwend. U zoudt het wel bemerken, dat er iemand bij ons
was. Is het niet zoo? U is zeker ook nooit alleen. De derde houdt ook u gezelschap?
Hoe dit ook zij, dit is zeker uit uw brief op te maken, dat ik uw vriendschap deelen
mag met een liederenzaaiende, bloesemwaaiende tuinmansjongen. Ik ben hoogst
gevleid.
Het komt meer voor, dat een edel-vrouwe haar liefde eigenaardig distribueert.
Trouwens, gij, die als schrijfster u zoo ge-
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makkelijk in alle rollen zegt te kunnen verplaatsen, zijt misschien in de positie van
tuinmansvrijster.... pardon, dit woord voegt mij niet en bovendien blijkt nog niet, dat
hij in den lijve naast u in de auto gezeten heeft, zooals gij het mij aangeboden hebt
in den geest.
Het rijmpje dat u mij stuurde, was dat het heusche lied des vredigen huismans?
Wellicht inspireert het mij tot een zwakke nabootsing. Ik ducht geen concurrentie.
Als 't moet, kan ik mooi pronken, zooals de natuur dit alle mannetjes in den paartijd
laat doen, zou uw cynisme zeggen.
U heeft een scherpe tong? Want veel vijanden schijnt gij te hebben. Noch met het
vrouwelijk noch met het manlijk geslacht blijkt gij te dweepen.
Tertium non datur!
Toch wilt gij, veeleischend als u is, het derde genus bezitten en dat in mij.
Tot heden bestond dat niet, tenzij daaronder zou moeten worden verstaan het
manwijf in den zin van blauwkous-feminist. De échte hermaphrodiet is een quantité
négligeable. Redeneer ik niet logisch? Ik verzuim geen element.
Maar u wilt u bezighouden met een stoffelijk wezen, onstoffelijk gedacht.
Intusschen prikkelt gij mij als een geroutineerde coquette!
‘Dat is zeker weer een staaltje van de befaamde feminale inconsequentie’ zou ik
beleefd willen doen opmerken.
Maar Elize, Corla, Griseldis, of hoe gij ook heeten moge en zijn, wanneer zult u
staken met mij te mallen! U is toch niet bang voor mijn verliefdheid! ALS die in mij
aanwezig mocht zijn, mijn derde mannetje zou u bijstaan.
Wanneer zal het oogenblik aanbreken, waarop ik u mag aanschouwen, diamant
met verblindende facetten!
Ik hoor gelach. Zoo uitbundig spreekt in deze lage landen geen man tot een vrouw,
die hij niet kent. Ik vraag verschooning voor deze ongemotiveerde uiting. Maar
wanneer mag ik u eens bezoeken? Wat moet ik daarvoor doen?
Is daarvoor noodig, dat ik van repliek dien op uw vraag: ‘Wat of het streven van
mijn leven is?’ Welnu. Mijn allerhoogste streven is enkel.... léven.
EWOUD.
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Elize!
In zoover zou ik u lieve Elize willen noemen, niet omdat u me Ewoud weer hebt
genaamd, maar wijl u met onmiddellijken terugslag antwoordt.
Het is dusdanig al bij me geworden, dat ik den post tegemoet ga tegen den tijd,
waarop uw brieven plegen binnen te vallen.
De pen is nog te langzaam voor mijn woorden, die elkaar opwellend verdringen.
Ik geloof zelfs, dat ik pratend stotteren zou door te veel aandrang. Dit zou niet
mooi zijn en het figuur dat ik slaan zou, kon tegen uw verwachting in, toch wel uw
lachspieren gaande maken. Dit zou op uw rendez-vous, het kerkhof, niet hooren. Ik
stel u daarom voor een geschiktere gelegenheid uit te zoeken, want het is eenmaal
geschreven: ‘Carthaginem esse delendam.’ Meer dan dit. De profetie is in vervulling
gekomen. Het oude Carthago is neergeploft, en 't nieuwe Carthago in het Geldersche
is al aan 't wankelen geraakt. Bravo! De voorwaarden der capitulatie aanvaard ik
echter niet.
Heksen vieren carnaval op doodenakkers, en het is mij niet te doen om u niet te
zien, noch om u te zien in domino. Ook is het waarlijk mijn bedoeling nooit geweest,
uw stem niet te willen hooren, of mijn zinnen naar u toe te bulderen in najaarsstorm
en ontij, veel minder om in de stille sneeuw in het pikdonkere van den nacht naast
uw overschoenen en schoudermantel voort te baggeren.
Bovendien we zijn in Mei. Zou ik dien prachtigen zomer moeten verwenschen,
omdat die mij van het zoozeer verbeide uur wreed afhoudt!
Dat kan u niet willen, u die gevoelig is. U die schrijft: 't ruikt buiten zoo zalig naar
bloesems’.
‘In een naam is veel.’
Zoo is het. Zoo kon ik er alles onder verwedden, dat uw meisjesnaam niet Betje
luidt. Evengoed als ik van te voren al geraden had, dat de tuinman Jaap heette.
Geusachtig voegt gij bij uw schuilnamen nog Narcissa.
Maar hoe zou ik u daarmede ooit hebben kunnen uitschelden!
Zoo ruw om te schelden tegen een dame, voor wie ik ridderlijke
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gevoelens koester, zou ik bezwaarlijk kunnen zijn. Ik ben vrij hoffelijk van nature.
Misschien juist daardoor, vergeleek ik u bij Narcissus. En vraag het den
tuinmansjongen maar, of er mooiere bloem is dan de Narcissus poëticus.
Jaap zal zeker zeggen: Die bloem is Zij.
Behalve dat u alleen kan loopen, vertelde u mij een ander geheim, nl. dat u wel
een Nero had willen zijn.
Ik kan niet zeggen, dat me dit ontstelde, nog minder, dat deze wensch mij
buitengewoon excentriek voorkwam te zijn.
Integendeel, ik zou wel eens willen weten, wie geen Caesar zou willen wezen!
Wie zou het niet boven mate benijdenswaard vinden, te kunnen doen, wat maar
het hart, de maag, de hand verlangen misschien te doen!
Ook ben ik het geheel met u eens, dat het beter voor u is, dat ge zijt, die ge bent.
Nu zult ge de grenzen niet zoo licht overschrijden. De wal keert het schip. Een
enkel tochtje naar Germanje schiet er intusschen toch nog over.
Voor mij is het zoete winst, dat gij tot geen man u kunt metamorphoseeren.
Als u een man was.... Zouden wij dan samen.... ‘boemelen’?
Ik betwijfel het zeer. U zoudt mij ten eerste veel te weinig hebben van een
repoussoir en mij dus ter dege hinderen. Tweedens is het voor mij niet weggelegd
om in den maneschijn met meisjes te flaneeren.
Ik heb een positie op te houden hier, en wijders heb ik al drie kruisjes. Dan is men
niet meer verblind genoeg, begrijpt u!
Dit sluit niet uit, dat ik bij volle maan, telegraphisch opontboden, direct
gemobiliseerd ben, zijwaarts u.
Apropos, dat portret van Julianus de(n) afvallige, ligt dat in uw liefste boek, dat
nog kómen moet?
U wilt nog meer weten, hoe ik leef? Ik ga niet naar de kerk. Dat is feitelijk. Een
preek maakt me wanhopig somber. Ik moet alleen maar denken dan aan het hof om
de kerk heen.
Misschien met u zou ik den moed en den lust hebben te peinzen op de graven.
Misschien als ik u zeer goed kende, zou ik met u er willen rusten voor goed. Maar
dan zou ik u toch wel zeer goed moeten
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kennen. Dan zou ik u wel zeer moeten liefhebben. En.... luister wel - ik heb één
deugd, dat is, ik ben ondeugend eerlijk.... ik weet niet, of ik wel zoo sterk van karakter
ben, om zoo lief te krijgen, dat men één is. Ik wil het niet gelooven!
U wil nog meer vernemen van mijn tijdelijk zijn op deze wondere aarde!
Wel Elize, zoo gelukkig als u, ben ik niet. U zegt, zooveel geld te kunnen verdienen
met uw schrijven, dat u uw autobanden, uw benzine, uw chauffeur er uithalen kunt.
Snijdt ge wel eens op? Is er een auteur in Nederland, die, wat je noemt, zoden aan
den dijk zet met zijn pen?
Wat ben ik dan een stumper, Elize. Ik was al lang den geeuwhonger gestorven,
wanneer ik geen betrekking had met vast salaris.
Nu weet ik door uw openbaring, dat ik u spoedig op het spoor zal zijn. U is dus
wel een van de meest gelezen schrijvers. U kunt tokkelen op de snaar van het groote
publiek, dat zijn ‘ideëele’ gierigheid of gierige ideëelheid vergeet. Al wat in deze
kleine natie leest, kent u bij name. Hulde!
Doch ik heb beloofd, dat ik geen navraag doen zal. Een man - een woord.
Ik heb met mijn slimmigheid me zelf tevens ietwat prijsgegeven en verraden.
U weet dus, dat ik op een dorp ingetogen leef en geen rentenier ben.
Wat heb je op een dorp aan notabelen? nieuwsgierige Elize?
Wat zou ik zijn, burgemeester, secretaris, notaris, of ontvanger, dominee,
schoolhoofd! Zou ik koopman zijn, al of niet forens! of dokter!
U moogt het raden, maar wat doet 't er eigenlijk toe, is het wel!
Ik ben geen van allen.... Praat er niet verder over.
't Zij u genoeg, dat ik den tijd ontstelen kan die heerlijke minuten, waarin ik me
met u onderhouden mag - in den geest.
UW EWOUD.

Groot Nederland. Jaargang 8

673
Elize!
Uw brief van dezen middag heeft weer aan mij verschillende gevoelens ontvonkt.
Ik vorm een beeld van u en iederen keer stuurt ge me andere toiletten, waarmede
ik het moet omhangen.
Heden was er een lap wit, een baan zwart, een doorschijnende stof en een vroolijk
hoedje bij, maar niet alle kleedingstukken hadden dynamogene kleuren. Enkele waren
beslist depressief en ordinair geel.
Daar heb je b.v. die ‘JapIE’. Hoe moet ik die plaatsen. Ik ken nu Jaap en heb hem
als zoodanig geaccepteerd in stille afwachting van zijn vers uit de ‘Serre chaude’.
Nu moet ge dien braven kerel niet ter wille van mij belachelijk maken, door er
een gierend ‘ie’ tje achter op te plakken. Dat is mij, arme, te goedkoop.
Wanneer ge wilt hebben, dat ik ook u ‘waarachtig erg aardig’ vind, dan moet ge
eerlijker middelen bezigen.
U zult wel weer meenen: ‘Hij is op zijn teentjes getrapt’ en u zult het wel zeggen
bij wijze van grapje, ‘dat is de “artistieke” jaloerschheid, omdat ik schrijvende meer
roem en room verworven heb dan hij, die(n) in wisselwerking een positie heeft op
te houden’ - doch zoo zuur ben ik niet.
Ik ben wel evenwel geraakt en schichtig gemaakt, omdat u een lief gevoel jegens
mij schamper wilt weglachen. En dat mag u niet doen, Elize.
Ik heb uw levende sympathie noodig als zonlicht, want ge hebt 't goed geraden.
‘Ik ben eenzaam.’
Versta nu niet verkeerd.
Als u me hier door het dorp zou zien voortschrijden, minzaam groetend, als het
op twee beenen gaand spreekwoord ‘Met de hoed in de hand, komt men door het
gansche land’, zou je jezelf afvragen: ‘is dat nu die man?’
Wanneer u me Zaterdagsavonds op de Societeit (zoo-zie-je-tijd) kon volgen, zou
u de oogen uitwrijven, denkende ‘waak ik of droom ik? Is die man, die daar grinnikt
en kwinkslagen uitdeelt, zoodat alle facies krullen gaan en monden zich opensperren
- is dat mijn correspondent?!’.
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Kon u de slip van het verleden optillen, dan zou u nog anders wat zien.
Ge zoudt me wel niet als een kleinen polygamistischen Sultan waarnemen, maar
toch wel als iemand, wiens monogame verliefdheden zich zoo snel opvolgden, dat
bijaldien zij tegelijkertijd zich zouden afgespeeld hebben, je reine veelvrouwelijke
liefde aanwezig was geweest. ‘Is dat mijn gesloten, weinig lyrisch aangelegde vriend?’
zouden uwe donkere oogen laten raden in wijde witte openspalking.
En toch Elize, ben ik eenzaam. Daarom zou ik met u kunnen peinzen op een feest
en lachen op een zerk.
Ik ben eenzaam, omdat ik nog steeds zoek en het niet vind.
Ik zoek nog altijd naar het ‘Het’ en droom naïvelijk, dat de toekomst de
verwerkelijking daarvan is.
Het verleden is mij zwart als een afgebrand stoppelveld.
Het heden is mij de aanblik nauwelijks waard.
Ik ben eenzaam bezig als de man in het veld, die kievitseieren wil rapen, als de
hengelaar op de wijde plas, die vischt.
Wie ziet, wie vat, dat hij onstuimig begeert naar vangst?
De oppervlakkige zegt: ‘de peujeraar is nog doojer pier, dan die hij aan zijn haak
heeft’ - of: ‘Ik maal voor mijn persoon niemendal om kievitseiers. Geef mij maar
net zoo lief een versch kippenei. Ik zou je blazen uren te loopen om zoo'n bonte.’
Ik zoek, maar ik laat niet meer merken, dat ik zoek.
Ik heb me gegeven als een verkwister.
Door de harde waarheid ben ik onder curateele gesteld.
Ik gooi geen parelen voor de zwijnen meer. Dit is beeldspraak, geen pedanterie.
Ik vermeet mij niet, dat wat ik te schenken heb, met juweelen op één lijn te zetten
is; noch noem ik mijn lotgenooten zwijnen. Ze zijn menschen als ik. Zij hebben
deugden, die ik mis; gebreken, die ik niet heb. Er zijn hardhuiden onder en ik moet
nog vereelten. Daar zijn weekdieren bij, te sentimenteel voor mij. Ik wil ze niet haten.
Ik heb het leven en de dragers daarvan lief. Als zij mij naderen, frank en vroom,
vroed en vrij, open ik mijn kelk. Er gaat wat van mij uit: medegevoel. Ik word er
niet kouder van, maar warmer.
Wanneer ik menschen tegenkom en ik kan ze helpen, dan doe ik die kleinigheid.
Ik bevind mij er wel bij. Het bekomt mij beter, dan hoovaardij.
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Maar driedubbel hooghartig ben ik tegen den hoogmoed. Fel als een wesp, tegen wat
geen hart heeft.
Ge noemt mij niet lyrisch? Wat kunnen menschen elkaar toch moeilijk leeren
kennen, of ken ik mijzelf dan nog zoo slecht?
Is een boerenjongen, die er zijn bedrijf van maakt des Zondagsavonds tegen
negenen, op zijn compleetst uitgedost met de sigaar in den mond, te gaan vrijen,
koffie ophalen hier en gunder.... noemt ge dien wellicht lyrisch, in euphemistischen
trant!
Het is waar, ik leef hier deftigjes en netjes, ingetogen en niet onvertogen van
woord, behalve dan een schuine mop bijwijlen onder heeren, in noodweer getapt....
maar bij alle goden! vuriger bemin ik in het dartele rijk der fantasie, dan een
verbeeldinglooze bruut in facto.
Bemin ik u?
Ja, maar wie zijt ge? Ge zijt mij de vrouw, die ongesluierd tot me kwam, als uit
mijn droom gesneden, de vleeschgeworden hoofdfiguur mijner novelle.
Gij zijt het, die met me ging praten rond en eerlijk, voor de borst weg.
Waarom zou ik u dan niet liefkrijgen!
Ik zou ieder kunnen liefkrijgen, die oprecht tot mij doordrong in mijn eenzaamheid
en die woorden zei, die ik verstond en van uw schoonheid was, want gij zult schoon
zijn.
Anders wil ik u niet ontmoeten meer, ik zou u ontvluchten. Zoo lyrisch ben ik
jegens u gestemd.
Er zit een lijster, Elize, in mijn tuin, hoog in den licht groenen boom. Hij zingt,
hij jubelt. In de andere abeel zie ik het zwarte lijfje van een wijfje Ze luistert stil
totdat....
Waarom Elize, wil je mij uit je gezichtskring blijven bannen?
In het niet Christenplicht en recht, de liefde!
Ja dat is zij, maar ge ducht verliefdheid, al zeg je juist die reden niet.
En verliefd wil je niet meer zijn. Dat lijkt je in het diepst der ziel zondig voor jou,
die getrouwd waart.
Of zoo het geen zonde is, ge schaamt u er voor. Ge schaamt u voor het vermaledijde
dorp! Ge schuwt den hoon, die uit hun blikken glinsteren zal, wanneer een heer, een
vreemde, zijn bezoeken komt afleggen. De menschen zijn op dit punt zoo wonderlijk
gelijk. Niemand gelooft aan reinheid en loutere zielverwantschap.
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Beminnen is ook zoo dood natuurlijk, niets vreemd maar zeer eenvoudig en gewoon.
Is het zoo niet?
Ik geef u de proef op de som, dat het geen gemoedsbezwaren zijn, maar dat ge
wordt weerhouden door maatschappelijke grenzen.
Gesteld eens, dat ik tooveren kon, en met de Noorderzon u kon doen verdwijnen
en er een samenkomst plaats had aan de Oase der Sahara?
Zouden er scrupules zijn? Immers neen.
De geheele zaak, in het sociale leven zoo verward, zoo dubbel omwikkeld en
ingewikkeld, zou zijn beslist door het antwoord op de simpele vraag: ‘Lust ik hem
of lust ik hem niet?’
Ik kwel je met mijn weinige behaagzucht? Maar heb ik geen gelijk? Laten wij niet
veel, zoo niet alles, om anderen!
Buren heb ik vermeden en een hekel heb ik gehad aan allen, die mijn daden konden
controleeren. Mijn mooiste lyrische momenten zijn bedorven door ouderliefde.
Thans nu ik vrij sta als een wees, nu is het mijn fúnctie, die me zwaar valt.
O was ik artist in een land, waar men voor een sonnet evenveel over had als voor
een authentieke acte.... hoe zou ik dan mijn eigen leven uitleven metterdaad, zooals
ik nu streef naar een ongebonden liefdeleven in het land der droomen.
Elize, is het ook niet zoo bij jou geweest? Je berust, je weet het uit droeve ervaring,
dat er in Nederland geen Oase en Sahara is. Het is hier armoedig klein, een land van
hoogverraad.
Hoe of je troost bij Nietzsche kan vinden? Laat mij je troosten en troost jij mij!
EWOUD.
Mijn lieve Elize, mijn heerlijke!
Dit is mijn laatste brief.
Ik heb je thans in al je stralende kracht gezien, in de rijpe pracht van je volbloedig
wezen.
Ik heb Napels aanschouwd en moet nu sterven.
Moriturus te salutat, Caesare!
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Als ge dezen brief opent, verbreekt ge een olographisch testament, met zeven zegelen
gesloten.
Al mijn gedachten van schoonheid, mijn geheele rijkdom aan edele gevoelens,
mijn hoop, mijn illusie, mijn ideaal, mijn ‘Het’, vermaak ik u!
Tevens vertrouw ik je een gevaarlijk geheim toe, maar ik acht mij veilig in uwe
handen.
Bedenk eerst dit, dat ik mij eens noemde ‘uw gehoorzame dienaar’ en dat ik later
schreef: ‘ongenood zal ik niet tot u doordringen. Ik zal uw naam niet uitvorschen.
Een man - een woord!’
In mijn voorlaatste letteren vergeleek ik mij bij een lijster, die zijn wijfje lokte.
Tevens wist ik echter, dat jij nooit tot mij komen zou.
God, Elize, ik wou je zien!
Als in een nevel van verlangen was ik tot op geen uur afstand van je dorp genaderd.
Ik wachtte. Ik heb uren gewacht, als moest de openbaring komen.
De hemel was een lied, de hei een melodij, maar de Walkyre daalde niet tot mij
neder.
‘Neen zij zal niet vrijwillig tot me komen. Maar ik wil het, dat zij komt.’
Toen heb ik dat bosch in brand gestoken, Elize.... en ik heb met je gepraat van
aangezicht tot aangezicht.... De Engel der vernietiging in haar witte reine kleed zag
onbewogen mij aan, dien het vuur verteerde. ‘Ewoud’ zeiden hare lippen niet. Toch
was er iets in je, Elize, dat naar mij uitging, de eenzame naar den eenzame.... Maar
wij zijn beiden zóó eenzaam, zóó eenzelvig en verlaten in het diepst onzer zielen,
dat daar geen gezelschap zelfs niet van den eenzaamsten eenzame kan worden
toegelaten.
Hongerig heb ik je oogen in mijn oogen verslonden; dan in ander zwijgen
verzonken, was er eene stemming zoo sereen als waren onze zielen de blauwe hemel
in het hoogste Noorden die zich aan het azuur van den Oceaan paart; je woorden heb
ik opgezogen in mijn lippen; je handdruk jaagt mijn bloed nog voort....
Gulzig heb ik ingezwolgen met al mijn organen, die grijpen, tasten en opnemen
kunnen, wat er kostelijkst aan je was.
De weelde van je haren woei mij aan als de adem der lente; je gelaat had goudgloed
als het ruischende koren; het fluisteren
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van het leven, dat klopte in je aderen, dat flauw zuchtte uit je longen.... het ritselen
van je kleed..,. ik heb het gestolen, hebzuchtig als een neger, die vratig het gedolven
goud inslikt en in zijn kroeskop vermoffelt.
Je bent zoo trotsch Elize, zoo onmeedoogend.
Je bent een leeuwin, die met één klauw het ree verplettert, en zich verzadigt aan
het lauwe bloed, dan heengaat achteloos.
En dan die wreedheid, Elize, in je brief: ‘dat ik verdord ben’.
Heb jij vrije, dan geen gemeenschap meer met den leeuw, die gevangen ligt achter
tralies!
Ben jij van andere orde geworden, omdat het lot je buiten schot liet!
En het vreeselijkste van alles is, dat hij, mijn leeuw, niet te bevrijden is.
Zijn manen zijn dezelfde, als die hij droeg in Nubië's vlakten. Edoch, zijn moed
is heen. Hij is bang voor het donker. En daarbuiten is het duister Elize. Wilde naturen
alleen zwerven daar nog rond.
Hoe ik getemd en gekooid ben.... die lijdensgeschiedenis..., heb ik in een boek
beschreven.... wat rest ons, beschaafden, anders dan beschrijven! Avonturen beleven
wij, fatsoenlijken, slechts op tolvrije verbeeldingsdreven....
Het boek gaat hiernevens.
Je portret van de ‘afvallige’ of ‘aanvallige’ is in mijn bezit en je verhalen en
gedichten.... maar ze zijn niet zoo mooi, zoo vol gloed, zoo vol vereering, zoo vol
liefde, als het beeld van jou, dat mijn wezen heeft buitgemaakt. Jij bent mijn prooi!
voor eeuwig mijn slavin, van koninklijke bloede. Jij zult met me deelen mijn
gevangenschap, versta je! Je bent mijn Sapho, je bent de wolkenjonkvrouw uit mijn
Walhalla, jij bent de mijne! die mijn moedeloosheid zal stutten en opbinden, die mijn
verveling zal wegzingen, die honig zal strijken op mijn mond, nectar zal gieten in
mijn keel, mij zal laven en balsemen, mij, arme mummie! maar die innerlijk zal
groeien en bloeien en zwellen zal uit je sappen, als jij, wilde, zult zijn verdord en
verschrompeld, jij die geen hoop hebt en geen geloof. Jij die alles hebt weggelachen,
met je ijzigen trotschen hoogen lach!
Wat er mooi in jou was, dat zal in mij doorleven, wanneer jou spotlach tot een
bittere grijns is verslonken.
Want zoo zal het geschieden, Elize, Elize! Het gebied, waar
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jij huist, zal gestadig afbrokkelen, tot alle wildernis door de maatschappij is
ontgonnen.
Van ieder verlaten zal de eenzaamheid uit je rijzen en schreeuwend zal je hem
aanstaren: Het is de dood!
Elize, heerlijke: geef je over aan mij! Ik sommeer je voor 't laatst: kies tusschen
mij en.... den dood!
Je EWOUD.
Elize!
Toen ik door wanhoop besprongen, mijn laatsten brief neer had geschreven - ik kan
slechts raden wat ik in mijn worsteling met het.... lot uitkreet tegen jou - toen.... ik
ben eerlijk.... ben ik in mijn tuin in een luie stoel gaan liggen en hoogst voldaan heb
ik een sigaar opgerookt:
‘Wat is het leven een schoone droom! Wat is het leven, wat zijn mijn droomen
heerlijk!’
Ik heb mijn hand van mijn haren over mijn voorhoofd tot over mijn oogen, neus
en kin bij herhaling moeten laten aaien, om tot het besef van de werkelijkheid weer
te geraken.
Die werkelijkheid moet voor iemand van mijn positie ontzettend zijn.
Waar heb je me al toegebracht! tot een brandstichter.... en als in zinnenverbijstering
kan ik de schuld niet op mij voelen drukken. Integendeel ik ga er prat op, dat ik
onpractische, zooveel reëele verwoesting heb tot stand gebracht. Ik ben in
bewonderende verbazing over mijn listig instinct, over al de kunstgrepen, die ik heb
moeten aanwenden.
Aan den kant van den wind een lucifer aanstrijken, was kinderwerk.
Uit mijn portefeuille eenige brieven van vroegere liefde zoeken en die aan de
vlammen weer nieuwen gloed te geven.... daar was een oogenblik voor noodig.
De blaren er bij doen, die de herfst had neergezongen in weemoed, maar die door
het blijmoedige zonlicht pittig waren gedroogd.... was een voor de hand liggend
gevolg. Doch toen
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het vuurdier tot eigen leven kwam en met de seconden aangroeide, zijn tastende
tongen rondom likten, en de eerste heidebewoners toeschoten.... waar moest ik
vreemdeling, mij bergen, en later, welke houding moest ik aannemen!
Het is mij gelukt en.... ik heb je gesproken met al mijn gedachten bij jou en je hebt
niets vermoed.
Elize, ik vraag me af, hoe is zoo iets mogelijk geweest; hoe kan ik zoo verzekerd
zijn, dat niets van mijn euveldaad uitlekt?
Een ding, indien er schade is geleden en de assurantie niet alles dekt, doe het me
weten, tenzij het bosch behoorde aan menschen, die meer hebben dan zij verdienden....
En op mijn tuinstoel ben ik zalig weer ingesluimerd; weder ontwaakt lachte jij me
toe.
Toen kreeg ik echter opnieuw dat schrijnende leed; kon ik mijn smart niet meer
savoureeren.... de pijn sneed in mij als in vleesch.
Ik stond op den bodem van mijn bestaan. Elize, begrijp je dat; ik zat in een kerker
met muren om mij heen, maar er waren geen muren.
‘Elize zal zich niet laten insluiten, nooit’ dacht ik en mijn hart werd dichtgeknepen
als een spons, zooals wanneer ik, kleine, vroeger in mijn gouden jeugd achter het
smalle paradijs van het leven, de eeuwige nacht van het ‘niet’ dreigen zag.
Te redden zijn we niet.
Hoe zou ik dan hulpelooze jou kunnen laven met godendrank, die de eenzame
wereld uit je oogen zou drijven.
Hoe zou jij mij, geboeide, de ketenen kunnen verbreken, waarmee ik ben geklonken
aan mijn eigen bestaan?
IJdel pogen!
O, alles is waan! Alles wat mooi en heerlijk en verheven is, is waan! waan, als de
blauwe koepel is, die zich bol boven de aarde spant, maar den hemel draagt zij niet!
Toen ik naast je stond en ik je oogen zag ‘die aan niets meededen’, spleet de
heidegrond zich tusschen ons.
Waarlijk je was wel ‘haar’ de troostelooze heldin uit mijn boek, erger nog, je
leéfde, je was.
Ik zag ook de ‘nuance’ tusschen u beiden.
Jij, omdat je leefde, kon in erbarmen mij ontvangen in je
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armen; - zij niet - je oogen zouden echter niet veranderen.... En wat is mij een kus
zonder inéénvloeiïng van teerbewogen zielen!
Toen ik mijn laatsten brief schreef intusschen, had mijn verlangen me weer te zeer
verblind.
Ik zag dit onoverkomenlijke tusschen ons niet meer, wilde het niet zien.
Geen ‘nuit d'amour’, een ‘vie d'amour’. Je schrikt, je wilt mij berispen over mijn
vermetelheid!
Elize, zooals ik de hei in brand stak, zou ik jou kunnen dwingen tot liefdegeven.
In zoo'n stemming!.... wat kwam ik al tot zonderlinge dingen!
Ik veroverde op zijn onverwachts een vrouw, een getrouwde, een niet getrouwde.
Hoe oninneembaarder, hoe eerder. En zij begrepen het met mij niet.
Den volgenden dag was ik verdwenen, onschuldig, onnoozel als een duif. Niets
duidt meer op het heftig trekkenbekken met den driftigen doffer!
In Italië en Noorwegen, in Duitschland en aan de overzijde, spelen wel kinderen
met mijn spottende oogen.
Meisjes of jongens, ik weet het niet. Ze kunnen tien jaar zijn, maar ook veel jonger.
Al die gelaten van hunne moeders herinner ik mij tot in de liefste bizonderheden.
O, hoe mooi waren ze, hoeveel moois is er in de schoone wereld der liefde!
Hare gesprekken en mijn gedachten in die stille wonderuren, zijn de glanspunten
van mijn levensdroom. Het afscheid, zelfs in de herinnering nog, is de verwezenlijkte
smart, die het bloed uit mijn wangen kan persen, als zou ik het besterven.
De kortstondigheid van ons genot, wij wisten het, het was het bloeien en geuren
van den nachtcactus. Wie kan de levensduur eener bloem verlengen!
Maar met jou, Elize, wou ik meer, het onbereikbare.
Ik sommeerde je tot het ongrijpbare! ... .
‘Zou zij antwoorden! Mijn God, wat zal ze antwoorden!’
Er kwam een brief.
Ik begreep eerst niet.
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Ik zag een takje eereprijs voor mij!
Je noemde het ‘männertreu’ en je verklaring zal ik niet betwisten. Maar ik noem
deze veronica: eereprijs. Dit is de naam voor mij eer-en-prijs.
Ik las verder. Een gedicht aan ‘u’ van.... Walter. De derde greep mij bij de keel.
Toen werd het me helder. De briefkaart was het vervolg, het beloofde slot van je
vorig schrijven, een P.S.! geen antwoord op mijn sommatie van leven en dood....
Ik heb geschreid.... van het lachen, Elize.
Het leven is de dansende humor!
Na den eten, na mijn tweede kopje thee, heb ik onder de waranda maar weer een
sigaartje opgestoken en ben hardop Walter's poeëm gaan lezen. (Ah zoo, Jaapie is 't
auto-aapje en Walter heeft einddiploma H.B.S., is dichter, en verzorgt je tuin.)
Die Walter is een beste kerel.
Zijn liefde is zuiver en rein als een zeepbel, mooi als waan!
‘Verlangen wijkt voor het erlangen’. Het is zóóals je schreef. Wie met waarheidszin
en ervaring, zegt het niet na, dat het begeeren meer is dan het hebben.
Maar Walter is een aangedane en aandoenlijke ziel. Ik kan hem nu geen kwaad
toewenschen, maar goed.
En Walter is een dichter. Hij heeft geproefd van de ‘meede’, die Odin in uw hof
heeft gestort. Je kent die Noorsche sage? ongeveer zoo:
Het liefste, wat de Ase met het zonneoog had, was Kwasir, het kind van hem en
van een zoete Wane, lichtelf dus. De woeste, wilde Reuzen schaakten hem. Odin
vloog als arend uit Asgard weg naar Jotenheim, waar de blonde Kwasir verkwijnde.
Odin tooverde hem om in honing en die meede zwolg de arend op. In zijn overhaaste
vlucht, morste hij uit de hooge lucht wat van die meede neer op aarde. Wie hiervan
proeft, rijmt zacht lieve verzen, maar wiens voorhoofd wordt gezoend door Kwasir
zelf, is dichterling geboren.
Elize, jij bent van Kwasir's geest en Walter heeft de meede in je hof gevonden.
Maar als elke dichterling, als Kwasir zelf, die stierf in zijn vlekkelooze jeugd, ben
jij met je onschuld vroeg gestorven.
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Je oogen alleen leven nog het hooge leven der dichters.
Elize, lieve - wat zal je me antwoorden!
Ik sluit mijn oogen - ik droom een hoogen droom.
Elize! roep ik, en je antwoordt Ewoud. Meer niet, want het is alles.
Elize! smeek ik, en je echoot Ewoud. Meer niet, want het is alles.
Lieve Elize!
Onze brieven hebben elkaar wederom gekruist, maar onze gedachten hadden elkaar
al ontmoet. Wij hebben het papier niet van noode, of het moest zijn probationis causa,
d.w.z. om te dienen als bewijs daarvoor.
Als ik een duivel ben, bewaar ik deze stukken van overtuiging, je kunt nooit weten,
waarvoor ze eens goed zijn. Je beweert er immers in, dat je God gelijk bent, een kind
van God. Ha, ik zou wel eens kunnen vorderen, dat je dat waar maakte.
Indien ik het kind des duivels ben, dan ben jij mijn tweelingzuster, Elize, en broers
en zusters behooren te wonen onder één dak. Het zou mij gemakkelijker vallen de
leelijke rol te spelen, dan jij de verhevene, in een samenleving op aarde, die langer
zou duren dan een maand of wat. Heb je wel eens last gehad van kiespijn, verhevene!
Als ik geen booze daemon ben, dan zullen je letteren voor mij zijn als
onverwelkbare rozen, wier geur mij opvoert in de reine spheer der Illusie! Zij zullen
bevestigen, dat er een hemelsch leven dénkbaar is, en dat wij menschen onbedorven
zielen waren, als er geen warm bloed stroomde door onze aderen.
Zie hier, in het bloed, de oorsprong van je mythe!
Ben ik een diabolisch schepsel, Elize?
Zoo je mij haat, dan haat je jezelf.
Zoo je mij vreest, dan ben je bang voor jou.
Zoo je mij liefhebt, dan heb je het leven lief en het leven heb jij nog nooit lief
gehad met heel de overgave van je wezen.
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Je oogen staarden de Zon na, en de Maan, waar je ook was, met wie je ook sprak.
Als in goddelijke hypnoze onderging het lieflijk beeld van je gestalte schier
ongevoelig al de vreugden en de kwalen, welke het gemengd bezit der sterfelijken
zijn.
Mijn arme Geisha met je droomenhart! Wacht je op goddelijke belooning!
Ik schreef het reeds, je deugd en je jeugd en de onschuld zijn heen, overleden met
je kinderreine dichterschap, en ook zal sterven de wonderlijke glans in je vreemde
oogen, zooals de rose naschemering der zon in het vale grauw van den avond oplost.
Elize, zie mij aan, laat ik je koude oogen kussen met het vuur, dat diep in de aarde
brandt.
Daar is niet de verschrikkelijke Hel. Daar zit de stille oude Hela bij de wortels van
den wereldboom en bij haar werken de Nornen rustloos voort aan je levensdraad.
Elize, zie mij aan. Gewen je oogenkinderen aan het licht van beneden. We moeten
leven in den teruggekaatsten glans.
Elize, ik kniel voor je gebenedijde voeten. Laat je handen spelen in mijn haar.
Streel mijn sidderenden rug als je trouwen hond.
En als ik opblik, laat ik in je oogen den dauwdrup zien, waarin het sterretje der
verwachting, der zoete levenshope, schuchter schittert.
Elize, schrei gerust!
Schrei het heimwee uit je koude oogen en vlij je in mijn armen neer op het malsche
welige bed der lente.
Ik zweer je, heb je het bad der bedwelming genoten, dan zal je de sterren zien star
als staal, wit als verzengend ijzer, de zon als.... de hel!
Niet de warme aarde is het graf voor die zich vleugels wenscht, maar de wreede
vlam der zon, de ijzige hitte, de koele hoogheid, de meedoogenlooze ziellooze
eeuwigheid van tijd en afstand, het levenlooze firmament!
Elize, geef je aan mij over.
Ik heb geen bokspooten en geen hoorns op den kop.
Als ik een daemon ben, dan is hij een beschaafde heer.
Ik zal je wilde leven respecteeren.
Ik zal je vrijheid nooit dwingen.
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Maar.... jij moet eerbiedigen, het kan niet anders, het moet, dat ik door mijn dorp
loop, verdord, minzaam groetend, voornaam, maar als een trampaard, dagelijks
dravend langs vaste staven. Ik woon, niet in den geest, maar in den lijve, in den
tredmolen der maatschappij.
Lach niet, bespot mij niet, scheld me niet; want ellendige! dan zou hij in mij varen,
de gore duivel, en mij niet verlaten.
Ik wacht je brief niet af, het antwoord op den laatsten na mijn ‘laatste’.
De allerlaatste zal ook deze brief niet zijn.
Wisselvallige stemmingen gaan over de dingen als verschietend licht. We zien ze
zoo, we zien ze zus, nooit eender, zooals geen blad gelijkt op het andere, geen gezicht
hetzelfde is. Jou eigen nobel aanschijn, ik zag het duizendmaal reeds anders.
Je wankelt Elize. Je weifelt ook.
O schoone droom, waarin ik met jou verzinke!
O stralende dag, waarop ik je beloof den parel van je leven te dragen op mijn borst,
altijd!
O hoop, o zaligheid, verrukking. O edele waan van purper, van goud, van zon!!
Ongrijpbaar Elize, is het ongrijpbaar!?....
Je EWOUD.
Elize!
Wreede! waarom heb je me niet eerder geantwoord? Waarom heb je me laten wachten
een dag en een nacht! Twee bestellingen sloeg je over.
Roep me toch!
Ik zal wegspotten je melancholie, ik zal weenen met mijn ziel, stil naast je
neergezeten. Ik zal lachen, dat het davert en het klatert rondom je, met den overmoed
van kracht, onbewust van ons ephemere wezen, tot je juichen gaan wil over de
wonderlijke heerlijkheid van het leven.
O Elize, ik kan voor je sterven!
Elize, roep me toch!
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Heb je ontvangen mijn conterfeitsel? zie je niet, dat er geen schaduw opligt van leed,
zooals toen ik je sprak op de heide.
Kijk mij aan, dan zal mijn beeltenis leven, bouw mij op met je herinnering aan
mij, beziel het beeld met den geest die ruischt langs de regelen onzer brieven, onzer
boeken.
Elize, waarom schreef je niet, dat je mijn boek heb doorgebladerd! Weet je nu,
hoe ik verdorde door het vervloekte lot!
Antwoord enkel maar: ‘Ik las het’. Daarin zal ik hooren je sonore stem, dat zal
mij troost zijn.
Roep me.
Zie, genot is de blinkende glans van geluk, en geluk is er niet, want de zon raakt
den aardbol niet.
Genot is schijn.
Maar is het niet schooner in den gulden schijn te wandelen, dan in mistroostige
schaduw!
Geluk is er niet, maar wel is er liefde, en liefde is meelij, doordat er geen geluk
is, ook niet voor de dierbare ziel, voor wie men het afsmeeken zou.
Ik zou het voor je halen, al was het nog zoo ver, al kostte de lijdensweg mij een
vol jaar glorie en leven.
Roep me.
Want waarheid zal wezen, wat je droomde. Ik zal je kussen en je oogen zullen
breken. Ons leven zal sterven, maar nieuw leven zal ontspruiten, rijker, rijper, voller,
warmer.
We zullen onszelf niet meer liefhebben, maar ik zal jou liefhebben en jij mij!
Die liefde is de hoogste, de veiligste; die liefde blijft. Zij redt ons uit de
vertwijfeling. Zij verdraagt alle dingen, zij vergeeft alle dingen. Zij troost met
wonderlijke troost. Getemd zal je zijn door mijn zachtheid, wilde vogel!
Vrij zal ik zijn, die vroeger was gebonden.
Het ‘het’ is er, maar niet buiten ons. Het is in ons, zooals de bloem in de plant, de
vrucht in den boom.
Geen gouden appel zweeft boven onze hoofden buiten het bereik onzer
vingertoppen.
‘Het ‘hèt’ is in ons en uit ons, en buiten ons is het niet Kom nu, mijn meisje, mijn
vrouw, mijn heerlijke!
Een wonder is geschied. Ik zie, wat ik vroeger niet zag. Ik zie niet meer, wat ik
eertijds wel zag.
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Hoe rijk ben ik, hoe arm was ik.
Hoe warm ben ik, hoe koud was ik.
Kom nu in den bloeienden boomgaard mijns levens.
Elize, roep mij.
Ik bemin je zeer, zoo zeer, dat mijn gemoed van allen spot is gezuiverd.
Bij God, Elize, ik voel mij engelrein en goed!
Roep mij nu. Roep: ‘Ewoud’.
Elize!
Zoo'n brief had ik niet verwacht.
Ik hoopte, dat je je zou uiten, diep warm als die spreken gaat in geheele overgave
aan den andere, teeder, innig, met het oergeluid des menschen, die geschreden is in
het rozepriëel der liefde; die droomwandelt naar den beminde toe, haar armen uitstrekt
in eeuwig vertrouwen....
Ik vreesde, dat je mij striemen zou met de felheid der hartstocht, die zich tot het
uiterst verweert....
In beide gevallen, was ik tot je gekomen, spoorslags.
Maar nu zit ook ik machteloos neer, lamgeslagen door den onzichtbaren vlerk van
den vogel, dien je Melancholie heet.
O welke verslappende geur is mij uit je brief tegengewasemd!
Ik voel me laf als jij, futloos, dof. De brief staart mij aan, als een oog van smart,
niets anders dan een oog van wee en weemoed. Je gelaatstrekken zijn verflauwd en
verdoezeld. Zoo ken ik je niet. Zoo ben je niet!
Je meent je stervende, neen je waant je dóód.
Elize, luister. Ik ken je.
Er is iets dood in je, wij beiden dragen in ons een doode.
Het is de ziener, de dichteres, de hoopvolle fantasie.... Die is in ons vergaan.
Wij hebben liefgehad boven menschelijke kracht de Illusie. Wij hebben de heilige
bruid naar het altaar gevoerd in het land der droomen, waar geen onvolkomenheid
is, waar het streven zich verwerkelijkt.
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De verheven geest heeft ons beroerd en wij huwden de volmaakte gedaante der
schoonheid.... Nadat bleek, dat deze perfecte liefde een gestalte was, die alleen tot
leven kwam in de spheer onzer verbeelding, hebben wij geweend, hooploos,
troostloos.
Hoe eenzaam wandelden wij op de aarde, waarheen wij haar niet konden lokken,
trekken, roepen. Toen ontwijdden wij haar in bittere gramschap, wij doodden onze
eigen schepping en met haar stierf onze vlekkelooze jeugd en de zondelooze stem
van goddelijke herkomst verklonk.
Ons lichaam, dat de goede moederaarde baarde, was te sterk voor den dood.
Wij bleven leven met de herinnering aan het verloren tooverland.
Op de oppervlakte van ons donkere zijn, drijft de blanke lelie, die de zon verwacht.
Heerlijke Elize, red haar, voordat ook zij verzinkt in het graf van het duistere diep.
Geef haar voedsel, breng haar naar het licht, opdat zij licht in je doet vloeien.
Red haar, red je zelf uit den dreigenden nacht.
De grauwe giftig zieke vogel der melancholie heeft mij een jaar lang onder zijn
meterswijde vlucht gehouden, zoodat ik geen zon of maan zag. Het was nog minder
dan de hel, dat leven van toen.
Toen heb ik hem bij den strot gepakt, en heb, gehavend en toegetakeld, hem
verjaagd met wanhoopskreten, met wanhoopskracht.
Hij is bang van mij geworden. Waar ik kom, daar vliegt hij weg.
Roep me, Elize, en ik zal je genezen. Maar je moet willen. Je moet willen, versta
je, Elize? Zijn buurtschap moet je mijden, want hij trekt aan als de slang het duifje.
Je moet willen, Elize! Je hebt te kiezen tusschen hem en mij!
Versta je dit goed?
Ik moet jou ontvluchten, als jij niet gered wil worden.
En je houdt van mij, dat weet ik.
Zoete lieve Elize. We verlangen als kinderen naar elkaars brieven. Als een kind
was ik blij met het klaverblaadje van vieren, een sprookje van geluk, dat uit je brief
viel.
Als een die liefheeft, knaagt 't in je, als mijn brief niet op tijd is. Daarom, om jou
dit te laten beseffen, stuurde ik mijn brief uit E.... Als een onrust, als de eekhoorn
der fabel, ben ik hier en daar.
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Die gewichtige tred door 't dorp gaat mij te langzaam. Ik ben licht als de wind,
onstuimig als de storm.
Versta je, Elize. Ik kan het wel uitloeien.
Bij God, spreekt nu niet meer van je kalfhond, en van zoo'n dichtersjongen, van
je gasten. Ik haat alles wat bij je is, zoolang je mij van je afhoudt.
Speel je met mij? daemon!
Wil je mij, die jou ziel op heeft gezogen, als een gloeiende staaf het water opvreet,
wil jij mij vergelijken met anderen!
Bij alle goden, ik kan je vernielen, ik kan dien brief stuk scheuren en verslinden,
waarmee jij mij antwoordde op mijn hongerroep.
Of doe je preutsch, als een zeker soort giftige primula's, hoe lief, hoe net, hoe
aanminnig, hoe teer, maar raak je haar met hand aan, dan zwelt de huid van de blaren.
Ach Elize, doe zoo niet, als je doet.
Gooi van je af den doffen sluier der dichtersmart
Kom, rijke vrije ziel, kom prachtig lijf, laat ons spelen als jachthonden, die het
wild in dolle vaart achterhalen, over velden, weien, bosschen, slooten, poelen, plassen,
kolken; kom, laat ons grazen als herten over de bloembedekte vlakten, steeds verder,
en om zien wij niet, waar zoo even nog de vroolijke madelieven het hoofdje beurden,
nu vertreden en geplukt.
Ik weet het, maar het deert me niet meer, het genot is de muil van een verscheurend
dier, steeds begeerig en de prooi verdwijnt reeds vergeten, in de wreede kaken. Dan
spert het weer de bek, het roofdier, de tong likt sappig uit de witte tanden en het
roode vleesch, de oogen schitteren.
Zoo wij Elize. Wij zullen niet denken en denken en verkwijnen. Wij willen het
niet.
Roep mij Elize!
Die dag die zal komen, die nacht die zal volgen, dat herboren worden van dien
dag in den blonden lachenden morgen, mijn heerlijke Elize! ik dank je, ik dank je,
zoo vurig, zoo innig. Elize, je bent goddelijk schoon....
Maar - als je mij niet roept - dan zal het beste, wat in mij is, je haten met een
leelijken haat.
Want jij zult mij overgeven aan de verwilderende macht der daemons, die mij
voortjaagt daarheen, waar geen memorie, geen zoet aandenken ooit kwam.
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De rust is heen! En dat door jou. Jij bent het, die mij uit het droomende bestaan hebt
opgeroepen! Sirene!
Je hebt de takken weer in bloei gezet, die hier verdorden, hier in dit dorp, waar ik
slaapwandelde langs de goten, maar met het hoofd vol zoeten waan.
Het water opgezweept, zal niet meer terugvallen tot een vredig meer, waar zooveel
is verzonken. Het zal de oevers doorbreken, tot het in de wijdte is ontkracht, en
vervloeid.
Ik haat je Elize, als je geen afstand doet van de doode smart der smachtende
martelaars, als je het leven niet aandurft met mij.
Ik haat je in razende onmacht, als je aan mij je niet overgeeft.
Wij zullen wegschallen de smart, en het aardleven leven, energisch, en met volle
kracht, want ik zie het, met jou kan ik het leven niet leven der beschaafde, tamme,
makke kuddedieren, - braaf, noem ze Christenen - menschen van berusting en geloof
en hoop.
Elize, ik bezweer je. Eens hebben wij beiden geleefd het reine leven der lijflooze
hooggestemde zielen. Ons rest de gloed der passie, de kokende branding der wilde
fantasten, de dweepers en de doodsfanatieken!
De vampyr der melancholie zuigt je uit, tot je bloedeloos zieltoogt.
Slinger je aan mij vast! Als adelaars hoog en ver in de eenzaamheid der wereld,
zullen wij bouwen het liefde-nest in de evening van den dag en den nacht!
De derde krijscht in jou: ‘hoelang?’
Maar wij zullen dooden álle vijandige machten of zelf sterven bij het lijk onzer
liefde.
Je EWOUD.
Ellendige, jij bent mij een vloek! Je hebt amandels in de keel, maar ze dienen tot
niets. Zoo heb jij gevoel en verkwist het. Jij hebt het, als een staart zijn krul, nergens
voor!
Een leeuw achter tralies heeft klauwen, die niet meer deugen voor iets. Je hebt
hem echter uit zijn hok gedreven en de vervlogen kracht heeft zich weer op hem
gezet.

Groot Nederland. Jaargang 8

691
O, als ik je niet zoo verachtte nu, dan zou ik je karwatsslagen geven, zoodat je genade
en vergiffenis smeekte, kind!
Kind, zeker ben jij een kind, vrouw! Alles wat onder je bereik komen wil, strekt
je tot speelgoed. En als er niets voorradig is, dan wordt de leegte aangevuld met een
bekijk van al je moois in den spiegel! Maar ik zeg je, je zult niet meer vergenoegd
in het spiegelglas turen. Een satyrskop zal boven je haardos uitsteken en er zal geen
spiegeltje klein genoeg zijn, om hem te verbergen.
Hondsch, als Cleopotra, heb je de lippen geopend in schuldigen glimlach en de
teug gedronken, waarin je het kostbaarste, wat ik je geven kon, op had gelost!
O jij zoudt mijn tranen kunnen drinken met een zoeten nasmaak en lachen.
Kronos' tegenbeeld, ben ik bedreigd om opgegeten te worden door mijn eigen
kroost; maar die mij verwekten, heb ik liefgehad. Heb ik dit dan verdiend?
Een beeldhouwer ben ik, die uit het harde marmer zijn tooverbeeld hieuw en de
gestalte leven inblies met heiligen geestdrift. Als dank priemt zij hem met den beitel,
die haar maakte, het stralende oog in, en lacht.
Lach, snoode vrouw, lach, dat alle duivels der aarde je naderen en buigend gluren
op de lachende deining van je borsten. Lach en zeg morgen een prachtig gedicht aan
het illuster gezelschap van je gasten onder de luisters en luchters. Zwelg den rooden
wijn, de lachende tranen der druiven en drink mijn bloed.
En als je beschonken bent van perversen wellust, kraai het dan uit, dat je lacht om
een ‘blauwtje’ van Ewoud. Maar ik zal mij niet schamen, jij zult je schamen! Doch
wees gerust, ik zal niet meer onder je oogen verschijnen, nooit.
Jij zult sterven en ook je oogen zullen sterven, de vreemde, in verwarring en
troebelheid, maar ‘mijn’ Elize zal leven hoog in den torenkamer van mijn gemoed,
mijn Elize, mijn heerlijke vrouwe, die op den schoonsten dag mijns levens een
rondegang maken zal rond den trans. De klokken zullen luiden. Zij zal haar hoofdeke
naar de aarde neigen en mij, doode, verbeiden in vreugdigen trots over haar ridder,
wiens liefde niet verwonnen door het leven, den dood overwon.
EWOUD.
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Elize!
Ik heb minuten op je portret getuurd en gespeurd, of er iets nieuws voor mij in
verborgen lag, iets valsch, maar ik ontdekte niets bedriegelijks. Dat dit zoo was, vond
ik tegelijk jammer en gelukkig. Daarna heb ik zeker wel een uur op je foto gestaard,
aan niets denkende, aan alles denkende.
Dit is mijn dertiende brief.... wat is er in een getal!
Ik dacht niet, dat ik dien ooit schrijven zou. Bij mijn vorigen had ik echter het
gevoel van een moordenaar, die toestiet, maar met de hoop, dat de verslagene nog
teekenen van leven geven zou.
Het is goed, dat je me schreef. Het is goed dat je eerlijk bent in je uitingen, welke
verschillend ontspringen uit dezelfde bron.... waar geen licht is....
Was je coquet, ijdel en gemeen geweest, dan zou ik getroost zijn. Thans ben ik
treurig, treurig als jij.
Ik kan nu niets meer.
Ik kan je niet beminnen noch haten.
Omdat ik je niet liefhebben kan, kan ik je niet haten en haten kan ik niet, omdat
ik je niet meer begeer.
Ik ben op en mat.
Zwaarmoedig van hart, lig je ziek op je eenzame kamer.
In het gezond huis van mijn lichaam, beweent mijn ziel haar eenzelvigheid.
Ik hoopte, o hoe hoopte ik, dat jij het was, die net als ik zijnde, de nuance er bij
had, welke ons leven bevredigen kon; dat ik jou sterken kon en jij mij kon doen stalen
en stralen.
Hoe hoopte ik het, dat wij beiden hand aan hand uit de verschaduwing zouden
schrijden naar het licht!
Ik waande me al op de grensscheiding, nog één stap en ik kon je in mijn armen
sluiten, en de zon zou altijd schijnen.
Was dat onbereikbaar Elize! Jij meent en meende het, ongelukkige, anders had je
me niet zoo geschreven. En toch lieve, schijnt in de schepping altijd de zon.
Alleen wij zien haar niet altijd, door slaap bevangen, door nacht gescheiden, of
wen er nevels en wolken schuilen voor onze oogen en voor ons hart....
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Toen ik dit had geschreven, rustte ik, 'k weet niet hoelang, mijn hoofd op mijn hand.
De spieren en zenuwen hadden zich ontspannen, mijn kop was moede als een
grijsaard.
In eens staat in de opening van mijn tuindeur de bekende gedaante van een
dorpsnotabele, lachend en zwierig en in feesttooi - het was immers Pinksteren en
mooi weer. Ik schaamde mij over mijn houding of wat was het. Het signaal van verraad en te
wapen klinkt, niet waar, wanneer wij in een sombere bui of in geheime stemming
door onze medemenschen overvallen worden. Spontaan springt de glimlach op je
akelige physionomie. Joviaal beweegt je rechterhand. Je beenen krijgen veerkracht....
Goddank, hij is weggebonjourd. Voor deze gelegenheid had ik godsjammerlijk
haarpijn. Cherchez....
Mijn lotgenoot brulde van den levenslol. Hij wist er al alles van, van mij. De
postdirecteur schijnt op de societeit gisteravond van mijn drukke correspondentie
gerept te hebben.... met een dameshand. Het ontbrak er slechts aan, dat hij den naam
van 't dorp verklapt had. Nu dit niet is gebeurd en serieuze verliefdheid, die uitloopt
op den huwelijksboot, bij een spotter als ik, uitgesloten geacht werd, was het het
Freudemädchen.... Cela s'entend....
Elize, het is verschrikkelijk, dat ik alleen je portret heb, een plaatje om lief te hebben;
dat ik slechts met je spreken kan in den geest.
Want het zal wel de droeve waarheid zijn, die jij gevoelt en ik vroeger gevoelde,
dat wij het dichtst en het intiemste bij elkaar zijn, wanneer we zijn verwijderd door
geographische mijlen.
Elize! Is dit dan troost, dat het heete verlangen naar jou weer zal aanvlammen, dat
wel nooit bevredigd wordt.... maar ook nooit ontgoocheld en door de werkelijkheid
vernield!
Lieve Elize, lieveling, wij moeten elkaar behooren in den geest.
Schrijven, schrijven.... het is al remedie. Alleen inkt en papier is de stof, die ons
verbonden houdt.
Geen kus, geen handdruk, geen omhelzing, hoe prangend ook, hoe wild en
weelderig en omstuimig, hoe weerbarstig, koud en ijzig.... zal bij ons materie zijn.
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Genees lieve kind; laat ons tezamen knielen en bidden aan den Maker onzer zielen,
dat ons leven en ons doodgaan niet al te wreed en te rampzalig zij!
Je liefhebbende EWOUD.
Lieve Elize!
Mijn brief zul je nu wel hebben. Ik hem den eersten Pinksterdag tusschen een en
twee op de post gedaan. Op zon- en feestdagen gaan ze zoo slecht weg, en we zijn
zoo ver van elkaar verwijderd, maar ik hoop zeer, dat je hem nu in je bezit hebt.
Onze correspondentie is toch wel veilig?
Zou Walter misschien?....
Je hebt het wel goed voorvoelt, dat ik aan je schrijven zou, en dat ik je, dat ik jouw
wezen liefheb. Als je goed leest, dan zal je ook weten, dat mijn liefde echt is. Ze is
zuiver en rein, dat ze vrede heeft met het ban-verbod, dat je uitvaardigde, ze is zoo
puur, dat ze niet gebonden is aan stof. Ze heeft gestalte, zooals een geest, een schim,
gedaante heeft, een nymf, een fee. Zoo edel is haar natuur, dat ze jou verbod versterkt,
en mij tegenhoudt in mijn vaart naar jou.
Wen wij zouden samenkomen, zou dan het bloed geen stroom opwekken, die het
fluidum vertroebelen ging?
Is er voor gelieven wel iets anders dan zinnelijke liefde, als zij samen zijn!
Voor geesten is er hooger liefde.
En van elkaar, ontmoeten wij ons in den geest!
Dierbaar lief, ik dank je voor je woorden. Geen kussen zouden mij weeker hebben
gestemd. Geen tranen hadden mij meer ontroerd.
‘Ik kan niet ongelukkig zijn, dan bij momenten’ schreef je. Dit was mij balsem op
de wonde.
Wat mij aangaat, ik wil niet ongelukkig zijn; alleen bij momenten kan ik niets
willen.
Er is een macht, die ons verhindert altijd door ongelukkig te zijn.
Dat is de levenskracht in ons, de gezegende.
Want als wij ongelukkig zijn, dan is dat zoo helsch, zoo wreed,
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zoo leelijk, dat de dood wel zou moeten volgen, duurde die verlatenheid langer dan....
momenten.
Het is misschien een oud beeld maar daarom niet onjuist. Ik ben als een zwemmer,
boven hem is zon en blauwe lucht, onder hem is het zwarte leed, dat hem wil
neertrekken. Wanneer hij te moe wordt, houdt het water hem kopje onder, tot hij
bijna stikt. Dan met een kracht, die in hem ongebruikt lag te wachten, steekt hij het
hoofd er boven uit; proestend en blazend, ziet hij door de nog toegeknepen oogen
den rosen gloed der zon. Zoo zwemt hij voort, dat hij de andere oever heeft bereikt,
waar zijn graf staat.
Elize het eind van je weg, is niet het water. Zwem, zoolang je zwemmen kunt.
Versnel het mysterie van den dood toch niet, mijn lief, je hebt het levensmysterie
ook niet kunnen versnellen. Bedenk dit wel. Er zou slechts naarheid en akeligheid
zijn bij de plek, waar jij eigenmachtig dood lei. De berusting zou er niet verwijlen.
Bedenk dat, Elize lief. En de herinnering aan jou zou altijd in sluiers gaan en weenen
als een verdoemde. Grijp niet in. Bang en angstig klopt mijn hart bij het denkbeeld.
De echte dood kan niet zoo vreeselijk zijn, doch zijn basterd is de ontijdige moord.
Ik loop de laatste dagen geregeld 's avonds door een lange laan.
De meikevers vladderen beneden en de vleermuizen tuimelen weer boven langs.
Plots zwenkt zoo'n ondier op je af en een rilling siddert door je leden. Toch weet
je, dat zoo'n beest niet levensgevaarlijk is.
Voor ratten, slangen en ongedierte heb je huiver! Het zijn de bewoners van de hel,
het duister.
Een spin, een pissebed, zijn ze geen boden uit het gebied van ongerechtigheden
en zonde!
Ik voel het zoo. Ik heb het altijd gevoeld! De monsters der diepzeeën, de alen in
den modder - wat griezelige en weerzinwekkende gedrochten. - Ijselijke spoken.
Een bedelaar - door het hoopvolle leven verlaten, geen zweemlicht van restend
ideaal verreint zijn gezicht - die zijn hand tegen je opheft, je ziet hem loeren achter
een boom, hij besluipt je in het donker.... je kan het wel uitschreeuwen van
ontzetting.... Waarom?
Het is een der duivels uit de onderwereld, dien je ziet....
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Er is geen spoor van warmte en gemeenzaamheid of verwantschap tusschen die
wezens en de kinderen van het licht!
Elize, een mensch die het wapen tegen zichzelf keert.... Zou die zonder pijn sterven
en de zon zien? Elize!
Laf vind ik zelfmoord niet. Ik acht het heroïsch moedig. Ik zou het niet durven.
Het zou een overschrijden zijn van een goddelijk gebod! Zoo voel ik het tenminste.
Het kan wezen, dat er rampzaliger zijn dan ik, voor wie doórleven nog moediger
zijn zou, dan heldhaftig sterven!
Elize, ik heb mij ongerust gedacht. Ik ben van jou zoo vol! Ik hoor je schreien!
Schrijf toch spoedig terug, dat je me liethebt.
Want heb je me lief, dan heb je afschuw voor den dood, die ons scheiden zal
onherroepelijk - onverbiddelijk! Versta je dat wel in al zijn vreeselijkheid!
EWOUD.
Het is weer een kruisen van brieven geweest. Op dien ik gisteren schreef, moet je
nog antwoorden. Maar ik wacht het niet af. Ik kan het niet bedaard afwachten. Ik
schrijf en schrijvende zweef je mij voor, en geeft me verluchting van mijn kwaal.
Heimwee knaagt in me, zoet verlangen. Och, kon je maar bij me komen, iederen dag
één seconde, dat ik je tasten kon en proeven en ruiken. Nu blijf je ver af. Je bent een
mooi beeld, een levende pop, een ideaal, dat praat en mij aanhoort.
Ja lieve - ik weet het. Het kan niet. Wanneer je bij me was, zou het zoo anders
gaan, dan we hoopten. Vergeef me de verzuchting, vergeef het me vandaag. Het is
zoolang geleden, dat ik werd geboren en elk jaar op dezen dag was er festijn.
Toen stierven zij, uit wie ik was ontstaan, en het verjaarfeest veranderde in
herdenking der dooden.
Ik had je nu zooveel van hen kunnen vertellen en wij zouden te zamen hebben
geschreid en gelachen om het mooie, dat heen was....
En jij hadt mij verhaald van jou ouders; we zouden beiden jong zijn geweest, nog
kinderen. Ik zou je hebben gezien als het verbeide kindje in de wieg, dan als het
meisje met korte rokken, zwarte krullen, dartele voetjes, totdat ik je zag uitgroeien
als maagd, als vrouw, tot wat je nu bent.
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En jij zou mij ook onder ander licht hebben bekeken, van kleinen jongen af, die zoo
heerlijk en zoo vreeselijk door moederliefde en vaderleven werd verwend.
Elize, dan zou het ons zijn geweest, of we nog nauwer waren verbonden, van
kindsbeen af....
Het mooiste geschenk was je zieke brief, die kwam temidden van felicitaties.
‘Nog menig jaartje, jubilaris’ klonk het me tegen uit opgewekte kelen. Ik was zoo
somber van binnen, maar het masker van den lach verborg de smart grootmoedig.
Dezen avond heb ik doorgebracht in jou gezelschap en van nog twee geesten.
Indien zij nog leven, dan zijn ze verkwikt door mijn liefde, waarmede ik ze
gedenken kon. ‘Tevergeefs hebben zij niet geleefd.’ Ik hoor het moeder nog zeggen:
‘Als het uit zou zijn met den dood, waarvoor, waarom zou dan al die liefde, zorg en
opoffering geweest zijn, die een moeder heeft voor haar kind! Dat kan niet zijn,
Ewoud, dat mijn liefde voor jou sterft.’
Die lieve moeder, wat heeft ze me vanavond weer week gemaakt! Ik zou gesmolten
zijn, wen niet mijns vaders geest zich tusschen ons had begeven. Hij was de liefde
met ruggegraat:
‘Ik kan niets zeggen, ik weet het niet, ik vertrouw enkel, dat het niet uit zal zijn
met dit kortstondig leven.’ En zooals hij bij me was vanavond, scheen hij steeds nog
hoopvol, maar hij wist nog niets.
En jij, mijn vrouwtje, was er ook bij. Je boog je hoofdje naar mij toe en sloeg je
armen om me heen, en kuste mij.
Ik gevoelde me beschermd tegen de leelijke machten dezer wereld. Ik waande me
den lieveling van hooger leven. Mijn aandoening was ik niet meester meer.
Nu ben ik weer me zelf, mijzelf met al mijn gebreken.
Ik moest niet verder schrijven thans. Doch aan jou wil ik alles zeggen. Vanavond
heb ik ook verschrikkelijk geleden, gefolterd door berouw, gepijnigd door wroeging
over onherstelbaar kwaad.
Wat heb ik hun niet aangedaan in het leven, weerbarstige knaap die ik was,
onstuimige jongeling die ik werd, zelfzucht, die ik bleef.
Wat een schraal brokje zelfverloochening heb ik hun gegeven voor den rijkdom
hunner liefde. Wat magere offers heb ik hun gebracht!
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Elize, ik zou de helft van mijn leven geven, mocht ik een jaar met hen samenzijn!
Wat zou ik mijn best doen, om mezelf te vergeten en aan hen te denken alleen;
mijn best doen, Elize! IJdele phrase, ik weet het reeds. Het zou me niet lukken.
Het humeur van den mensch schudt hij niet af als een slang haar oude huid.
Het humeur van den mensch kan hij bedekken onder gunstige omstandigheden
voor een tijd, maar ontdekken zal een ieder het, die lang genoeg in de nabijheid
blijft....
Elize, het menschenbestaan is niet het hooge leven gelijk! Dat wilde jij uitdrukken
in je wangeloof aan de levenslange liefde. Jij ook bent niet opgewassen tegen het
humeur....
We zouden worstelen en neerploffen tenslotte in het droef verwijt. En oprijzende
zouden wij schrikken van de leelijke kleinheid van ons leven....
Bij het Raadsel in ons, Elize, dat willen wij niet! Wij willen de neerlaag van ons
zelf niet beleven.
De menschen trekken wanden om zich op en zonderen zoo het humeur van de
buitenwereld af.
Thuis zijn zij vrij! Maar wij, wij hebben samen geen thuis. Wij mogen, wij willen
het niet hebben!
EWOUD.
Elize, mijn liefste!
Dat leven is geen leven meer.
Ik, dwaze mensch, dacht, dat ik het kon! ik hoopte zoo waanzinnig, dat ik adem
kon blazen in je doode ziel en dat dan jij mij een nieuwen straal leven ingieten zou!
We hebben geënt op een gestorven stam.
We zijn doodgebloed, doodgebloeid, doodgeleefd.
Elize, waarom zou ik nog eenige jaren doorgaan, als een doelloos organisme; als
een wandelend klankbord, waar al het levensgerucht droef op resoneert. Vergroven
tot een tweevoeter, verbruten kan ik ook niet meer.
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Laat mij bij je komen, nu!
Ik heb de panacee gevonden, die ons uit den knellenden levensgreep zal verlossen.
Ik ben je dokter, jij zult de mijne zijn.
We zullen zien in elkaars doode oogen. Ze zullen gaan stralen van ongekend geluk.
Eindelijk, eindelijk gevonden! Eindelijk alleen en te zamen. Verlaten zullen we
malkaar niet meer, als we het kleine hebben verlaten.
Ik zal je volgen, tweelingszuster, door hel of hemel. Ik ben jij, jij bent ik.
Zie, mijn arme Elize, ik deins er voor niet terug. Met jou trotseer ik de grootste
zonde, als het zonde is. Het leven mag men zich niet benemen, doch wij zijn dood,
en zullen het leven verwerven. Ik heb den moed, want ik heb de liefde.
Roep mij nu! Laat Walter seinen! Die beste Walter, die onze lichamen als eeuwige
gevangenen zal toedekken met liefde en onze herinnering zal begraven in zijn gewijde
hart!
Voor al-tijd
Jouw EWOUD.
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Over Emerson.
Naar aanleiding van zijn ‘Representative Men’.
door Just Havelaar.
‘We are natural believers. Truth, or the connection between cause and
effect, alone interests us. We are persuaded that a thread runs through all
things; all worlds are strung on it, as beads; and men, and events, and life,
come to us only because of that thread: they pass and repass only that we
may know the direction and continuity of that line.’
‘Man is that noble and ingenious plant which grows, like the palm, from
within outward.’
EMERSON.
Mooie boeken werken op ons in als de persoonlijke ontmoeting met een karakter-sterk
mensch. Er bestaat een dikwijls fijngecompliceerde verstandhouding tusschen ons
en elk belangrijk werk: we kunnen er heerlijk mee overweg of worden nooit recht
vertrouwelijk; soms ook houden wij niets van een boek, terwijl het ons toch demonisch
blijft boeien en ons als een obsessie martelen blijft.
Mooie boeken beroeren elk fijnste deeltje van onzen geest. Ze prikkelen ons
verstand, vervullen ons gemoed, hebben invloed op ons levens-instinct, onze
zienswijze, ons gedrag en karakter. En geruimen tijd na de lectuur blijft hun wezen
ons beheerschen; evenals het beeld van een mensch wel in onze herinnering levend
bewaard kan blijven, duidelijker soms dan toen we hem zagen in werkelijkheid. Na
een groote innerlijke gebeurtenis blijft onze geest, als onder hypnose, nog lang
voort-droomen, zoodat de toen ont-
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vangen indruk alle kleine waarnemingen van 't dagelijksch bestaan voor ons vervormt.
Na Shakespeare gelezen te hebben, ondergaan wij het leven dramatischer, evenals
wij ook, na een ochtend met Rembrandt's werk te zijn saamgeweest, de saaie straten
der stad wijdscher, kleuriger en wondervoller terugzien.
Want, zooal niet machtig, wijd zijn wij, wij allen, wijd als de wereld, en al het
menschelijke, het verste en rijkste, kunnen wij maken tot ons eigen, allerwezenlijkst
bezit.
Toen iemand mij voor het eerst Emerson's ‘Representative Men’ te lezen gaf, was
ik een schooljongen nog, van binnen vol roerigheid en woeste verlangens. En ik las
dingen die met éen slag alles in mij wakker maakten wat dapper was en
goed-vertrouwend. Dàar eindelijk had ik een man, met een sterke en klare stem, met
een paar diep-schouwende, wijd-open oogen! Hoe zàg ik hem, zag ik hem levend
staan midden in die verbijsterende wereld! - Maar toen - waarom weer? - trok een
neveligheid zich saam. De stem scheen van verder te komen... ik verstond niet meer...
Doch dàar, en dàar: was 't er niet opnieuw, die glanzing van geluk, dat fijn-schitterend
verschiet, die ruime zekerheid? Tot een woord mij afschrikte voorgoed en ik niet
vertrouwen kon en teleurgesteld elders zocht...
Hoe lang duurde niet die verdrietige strijd! Het boek bleef mijn aandacht trekken
om de telkens zoo fijne preciseering, om een plotseling uitslaande schoonheid, - het
griefde me weer om de scherpte waarmee een vraag werd gesteld, een vraag die me
toch geen rust meer liet... Er was een tijd dat ik rondliep vol harde gevoelens van
boosheid en rancune tegen dien ‘goeien, blijen Emerson’. De tijd kwam ook, dat ik
mijn afgunst beter bedwong, maar toch graag en hartstochtelijk schimpte op wie hem
te fanatiek naar mijn zin vereerde. Tot eindelijk... ik geloof waarlijk hem zoo wat te
begrijpen en in mijn blijdschap daarover wil ik niets liever, dan ook een ander den
weg aanwijzen. Ik zal probeeren dat te doen door zijn persoonlijkheid, zooals ik die
zie, naar mijn beste kunnen te omschrijven; en door de bezwaren, die voor menigeen
de toenadering beletten, aan te duiden en - zoo mogelijk - te effenen hier en daar.
‘Representative Men’. - De titel alvast is duidelijk. Uit enkele groote figuren, die
een bepaalde levens-manifestatie bizonder
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krachtig tot uitdrukking brachten, bouwt Emerson u heel het menschelijk bestaan
weder op. Achtereenvolgens bespreekt hij den wijsgeer, den God-ziener, den scepticus,
den dichter, den wereldling en den documenteerenden schrijver, terwijl hij in een
breedontworpen Inleiding, ‘Uses of great men’ betiteld, de algemeene ideeën aangeeft,
welke later verpersoonlijkt, we konden zeggen: verwerkelijkt worden.
Uit deze conceptie alleen al openbaart zich wil en neiging van den man. Hij zal u
de groote harmonieën laten zien; hij zal u de fazen verklaren van het bestaan en u
aantoonen hoe de schoonste ook de machtigste, wezenlijkste en wijdste blijkt.
‘It is natural to believe in great men’. Zoo de aanhef van dit fiere boek. Alle
krachten werken samen tot voortbrenging van het eene Genie. Maar het einddoel
blijft toch weer: de menschheid; de beslissendste eigenschap: het altruïsme. Zoo
breed en hoog mogelijke geestes-ontwikkeling is de meening van ieders leven. ‘We
are hard to please, and love nothing which ends; and in nature is no end, but every
thing at the end of one use is lifted up into a superior, and the ascent of these things
climbs into daemonic and celestial natures’. Niets is nutteloos, dat zich tot het leven
terugwendt, geen uitvinding, geen daad, geen wetenschap... mits er een Idee aan
wordt gegeven. De Idee is de levenwekkende adem van God.
Hij zal dus zijn helden niet behandelen om interessante dingen van hen als
individuën te zeggen, noch om hun werk te beòordeelen - al laat hij 't geen van beide
na - maar hij zoekt in zijn weidsche zestal heel het leven te omvamen. Dit vooral!
Hoe opvoedend en prettig om te lezen goede kritiek ook is, hoe ze tot de hoogte
van een weer oorspronkelijk, emotioneelwijsgeerig kunstwerkje of zelfs tot een
lyrische schepping kan worden opgevoerd, hoe uiterst weinigen ook in staat zijn ze
diep en ruim genoeg te schrijven - toch meen ik, dat wel niemand criticus werd of 't
was eenigszins uit wijze deceptie, uit bij tijds erkend onvermogen om het beoordeelde
werk zelf en roemvol te volbrengen. Wie de macht heeft, gebruikt immers veel liever
het ruige leven zelf, dan de gepolijste abstractie er van? Dit althans is zeker: Emerson
zou niet die groot-origineele kracht zijn, indien zijn werk kritisch was gebleven. Hij
bevecht geen sterveling, maar hij is opgetogen en verklaart u de wereld! Hij splitst
noch scheidt, maar
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bouwt! ‘Beaucoup d'amours’, zegt de Balzac, ‘procèdent par oppositions: ce sont
des querelles et des raccommodements.... Mais le premier coup d'ailes du véritable
amour le met déjà bien loin de ces luttes, il ne distingue plus deux natures là où tout
est même essence; semblable au génie dans sa plus haute expression, il sait se tenir
dans sa lumière la plus vive, il la soutient, il y grandit et n'a pas besoin d'ombre pour
obtenir son relief’. En nietwaar? ieder die in de geestelijke dingen scheppend arbeidt,
behoort mee tot die goede en wezenlijke minnaars! Ook Emerson.
Hij houdt van menschen en exclusieve karakters. Slechte koningen en regeerders
helpen ons, zoo ze maar slecht genóeg zijn, meent hij. Het is hem een heerlijke
bezigheid het menschelijk gemoed te peilen en neigingen of karakter-krachten als
elementen der natuur te zien werken. Hij grijpt elk hulpmiddel aan, dat hij gebruiken
kan; maar het instrument veredelt zich van zelf in zijn hand. De psychologie werkt
hij uit tot een mystische wetenschap; de kritiek wordt warm-innige meditatie; historie
bestudeert hij zooals wij een groot epos lezen; en zijn menschen-liefde leeft van die
hevige hunkering naar een steeds zich sluierende ziels-idee.
De behoefte aan zelf-inkeer en bespiegeling is in ons allen weer wakker. Er is een
dorst naar klaarder weten, die zelfs in de zuivere literatuur wordt gevoeld. Een Anatole
France in Parijs, een Van Deyssel bij ons - om even twee opvallende figuren aan te
wijzen - ze mijmeren graag en met gratie. En wat ze zeggen over 't leven is van een
precieuze preciesheid, het is teer, excessief, origineel.... Maar bevredigend? Er blijft,
dunkt mij, bij hun mediteeren te veel een plezier overheerschen in subtiele definities,
in gevoelige zeggingswijze, in vreemde wendingen van den geest. Ze willen verrassen,
tarten. Ze zijn niet stil in zich zelf gedoken, ze roepen niet iets uit, ze vechten ook
niet.... maar schermen, schermen voor de sier niet hun elegante degens. Ze betooveren
niet, maar goochelen. Hebt ge wel eens opgelet, hoe men vooral grappig, interessant
of origineel doet tegenover hen, die men voelt in eenig opzicht den baas te zijn? Dit
is een superioriteit van minder mooi gehalte. Het is een spel, een houding, glorieus
en schitterend, maar nooit stillend onzen honger naar schoonheid en mannelijke
waarachtigheid. Ik houd van den artiest, die hartstocht voelt voor het leven; en ook
geniet ik den man

Groot Nederland. Jaargang 8

704
wanneer hij zoo-maar voor zich zelf de dolste zotheden uithaalt; maar iets minder
graag mag ik hem lijden, als hij bij wijze van ernstige grap in de doctors- of
predikanten-toga rond flaneert. Ik droom me verbazend graag de ridder-tijden voor,
maar denk met flauwer animo aan een studenten-maskerade.
B.v. in zijn ‘Lys Rouge’ gaf Anatole France, in de ‘Heroïschindividualistische
Dagboekbladen’ gaf Van Deyssel een karakteristiek van Napoleon, een karakteristiek
die een schitterende schermutseling werd van paradoxen, een broos gefantaseer van
mogelijkheden tot aan het aller-uiterste toe. Men moet in ieder geval iemand zíjn om
zooiets te kúnnen. Wat Emerson nu zegt in zijn hoofdstuk ‘Napoleon; or, the man
of the world’, is zeker minder tàrtendjuist, minder aardig-excentriek, meer een
verdieping van het traditioneel begrip, maar wel is het van een veel algeméener
waarheids-graad. En waar hij iets aardigs zegt, b.v. als hij over den grooten Keizer
terloops en droogjes opmerkt, dat het niet blijkt of hij wel aan sleutelgaten luisterde
of er althans op betrapt werd, dan dringt dit juist te dieper in u door, omdat hij verder
welsprekend te over is in zijn waarde-bepaling van den geweldigen Organisator, die
toonde wat men met gewone, minder edele of verfijnde eigenschappen doen kan,
zoo men ze maar in genoeg buiten-gewone mate en in genoeg zelf-bewuste,
samen-werkende sterkte bezit, den man wiens anti-gemeenschapszin zijn eenig, maar
ook fataal gebrek was.
Het scheen mij noodig wat uitvoerig op deze kwestie in te gaan, daar ze zal blijken
van belang te zijn tot goed begrip van Emerson, juist van hem met zijn toch artistieke
verstand, juist tegenover ons, met onzen verwenden smaak.
Emerson is zeker en gelukkig. Wie wankelend of bedroefd is, kan door zoo een slecht
geholpen worden. Want alleen wie niet ver meer van een waarheid is verwijderd, zal
er zich toe laten overreden; en de sterkste persoonlijkheid kan niet meer dan de laatste
aanmoediging geven, noodig om mee te treden in zijn wereld. Wie wankelend en
bedroefd is wil nog niet het vaste geluk. Hij wil maar een beetje zekerheid, een beetje
rust, als voelde hij intuïtief, hoe elk te veel al schadelijk wordt in plaats van heilzaam.
Uitgehongerden geeft men licht verteerbare kostjes. En, hoe vreedzaam ook, tam of
zoet of effen is Emerson's wijsheid allerminst!
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Dat hij zoo moeilijk te naderen is, komt dan ook waarschijnlijk niet zoo zeer door
de compactheid van zijn stijl, of door zijn zwak compositie-gevoel, of door de vaart,
waarmee hij zijn gedachten heen stuurt van de eene pas veroverde stelling direct naar
de volgende, - maar verklaart zich vooral door de hoogte, van waaruit hij zijn
indringende waarnemingen deed. De lucht is er wat ijl, menigeen wordt er duizelig!
En toch dacht hij te schrijven voor de velen.... Hij doet niet mee aan de
vakgeleerdheid der filosofen. Hij is ook eigenlijk heelemaal niet een filosoof, niet
iemand die met mathematische consequentie zijn meeningen samen bouwt tot een
formule. Hij heeft geen enkel systeem en de stereotiepe en vrij hopelooze
vraagstukken der wijsbegeerte laat hij liggen voor oud vuil. Maar wat hij is: een klare
fontein van gedachten, een levende schepping van ideeën. En de eenheid van al zijn
toch wat fragmenterisch gebleven denkbeelden, de logische samenhang bestaat alleen
doordat hij, bij een zeldzaam krachtig-harmonisch zielsbestaan, bovendien de nog
zeldzamer eigenschap heeft direct en precies te zeggen wat hij wil en wat hij weet.
De afstand van dien duisteren binnenchaos, waar onze denkbeelden als schimmen
ontstaan, tot het bewustzijn dat ze gestalte geeft en tot de pen die ze boekt, die afstand
is bij hem bijna verdwenen. Elke gewaarwording verwekt in hem een woord, het
eenige dat juist en bruikbaar is. Zijn logica is die van 't karakter, is een natuur-logica;
en hoeveel overtuigender werkt ze dan de meer technische der starre deductie! Ze is
vanzelf, zonder opzet, zonder hakkeligen voortgang ... maar levend! Wie de
gedachten-reeks van een methodisch filosoof wil her-denken, raakt zoo licht een der
schakeltjes kwijt: en kapot is heel de ketting, reddeloos verloren zinkt de slotformule
terug in 't ledige niets! Is 't dan zoo schandelijk, dat bijna niemand onder ons, leeken,
veel vertrouwen heeft in de wijsheid die wetenschap, bijna wiskunde wil zijn?
Er zijn er niet veel, die een gedachte in eenen dóordenken, tot ze, stukje na stukje
veroverend, van zelf tot de noodzakelijke conclusie geraken. Wij, de meesten onder
ons, denken telkens een deeltje en.... rusten weer. Wij vergeten het probleem, doen
ons werk, maken pleizier, tot plotseling het zich weer opdringt; en dan blijkt tegelijk
dat we toch - wie weet waarom of waardoor - weer wat verder zijn beland.
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Ook Emerson kan niet geleidelijk en stevig vooruit. Hij kan niet veel ‘bewijzen’.
Maar de nevelige voor-vermoedentjes en tobberijtjes liggen evenmin in zijn ervaring.
Hij ziet plotseling de vast-saamgedrongen en diamant-klare kern - of hij ziet niets!
Een als hij heeft eigenlijk niets anders dan zijn hoogen aanleg en fijn-diepe
bewustzijn tot overtuigings-materiaal. Hij blijft een mensch onder de menschen. Hij
praat met ons, hij lacht, droomt, mijmert en peinst. En hoewel schatrijk aan gedachten,
behoort hij tot de begenadigden, die men eer Wijzen dan Denkers zal noemen. Hij
heeft de verwachtingen, het vroolijk vertrouwen van een gave kinderziel, maar deze
uitgegroeid tot de breedste zelfbewustheid. Tegenover de gedeeltelijkheid der meeste
talenten heeft hij iets volledigs. De verst van elkaar staande menschen bereikt hij:
den droomer vervroolijkt en verheldert hij; den enthousiast brengt hij tot bezinning;
den twijfelaar begrijpt hij en zwiept hij op tot moediger vertrouwen; den zaken-man
weet hij te boeien door zijn aandachtig kijken naar goed-positieve dingen en den
ironicus overwint hij spelender wijs en met telkens een precies-raak woordje dat
boort in zijn hart. Iedereen vindt het zijne vermengd met nog wat anders. Een man
van studie, door 't vele weten wat ongeestdriftig en epicuristisch geworden, gaf me
monkelend van pleizier de hem geleende ‘Representative Men’ terug, onder de
bekentenis hoe veel aardigs hij in dat boek had gevonden, al wist hij nu wel - na
lezing der Swedenborg-studie - tenminste géén mysticus te zijn.... Hij had ‘puntige
zètten’ genoten, van de zelfde soort als die hij zelf zoo graag plaatste. Maar ze waren
toch juist wat hooger dan de zijne....
Als zoo menig groote persoonlijkheid schijnt ook Emerson een samenstelling van
verschillende karakters. Telkens na aandachtige lezing van een der zes
type-omschrijvingen, denkt men met zekerheid te weten: ‘Maar dat stuk is zoo sterk,
doordat hij zich zèlf beschreef!’ - ‘I admire great men of all classes’, zegt Emerson,
‘those who stand for facts, and for thoughts; I like rough and smouth, “Scourges of
God”, and - Darlings of the human race.’
‘Maar wie was hij ten slotte dan wèl?’ vraagt ge onzeker. Stel u gerust: er is niets
onheimelijk-raadselachtigs aan den man; we zullen hem eer te kantig vinden, dan te
vaag. De zaak is misschien deze: dat hij niet het individu, maar de algemeenheid, de
in dat individu plastisch uitgebeelde Idee zoekt, dat hij het leven ziet als
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een veelvormige Eenheid, dat hij niets liever doet, dan uit de verspreide deelen het
eene Beeld weer op te bouwen. ‘We have never come at the true and last benefit of
any genius so long as we believe him an original force. In the moment when he ceases
to help us as a cause, he begins to help us more as an effect. Then he appears as an
exponent of a vaster mind and will. The opaque self becomes transparent with the
light of the first Cause’.
We behoeven ons niet de menschen voor te stellen als afzonderlijke en elkaar
bestrijdende krachten. In ieder mensch leven honderd menschen. Elke gewaarwording,
die mooi - d.i. harmonisch-juist - wordt weergegeven, maakt ook in ons iets los, dat
wonderlijk mee gaat bewegen; zooals geluid de lucht doet trillen en in een strak
gespannen koord weer eenzelfde geluid verwekt. Maar de dis-harmonische uiting
reageert schril, prikkelt ons tot kritiek en verzet. - En de fijne verstandhouding, die
onmiddellijk, zelfs bij een vluchtigste ontmoeting, tusschen ons kan bestaan, lijkt
me alleen mógelijk door even - onbewust misschien - te hebben geleefd van ziel tot
ziel. Achter elk feit diept een oorzaak; maar elke oorzaak is niet anders dan een
verouderd feit, dat ook op zijn beurt niet oorspronkelijk zoo geweest is. Wie nu die
elkaar opeenvolgende momenten met zijn fijnste zielsvermogens voelt, al dieper, tot
waar het ondoorgrondelijke aanvangt, en wie daarbij toch in éenen blik, van-zelf, al
de doordwaalde fazen blijft zien, blijft zien als belangrijk, -- hij is de benijdbare die
allicht door den filosoof te fantastisch, door den kunstenaar te intellectueel, door den
mysticus te realistisch wordt genoemd, maar die toch al dezen veel heeft te zeggen
en hen boeit.
In ieder mensch leven honderd menschen. De hoogst-gerezen geest kent de lusten
en berekeningen van den schurk, zij 't ook vaag als een herinnering. En wie heeft
niet opgemerkt, dat zij, die dit herinnerings-vermogen krachtig in zich voelen, tegelijk
ook het diepst en duidelijkst de toekomst zien? Zij begrijpende wereld symbolisch;
zij onderscheiden de typen, niet als de psycholoog: ontledend, maar juist:
samenvattend. Zij onderscheiden de typen in zoover die ‘representatief’ zijn, dat is:
in zoover die staan voor Ideeën.
Maar vergeet niet, dat deze beschouwings-wijs essentieel antidramatisch is. Want
waar de dramaticus strijd ziet, twee waarheden in botsing ziet komen, en dit tragisch
noemt, noodlottig,
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maar niet graag verkèerd, - daar zal de transcendentale denker wel 't bestaan van dien
strijd aanvaarden, maar nooit er een zoo beslissende of mooie waarde aan toekennen.
Te duidelijk ziet hij immers het meerdere recht van den een boven den ander.
Menschen staan voor Ideeën; en deze zijn hem allerminst gelijkwaardig. Ze zijn hem
als de steenen waarmee een hooge toren is opgebouwd: de onderste, log-vierkante
rotsblokken kunnen wel volstrekt niet gemist worden, maar ze dienen toch alleen tot
steun van die fijn uitgekartelde spits, met haar bloemachtige versiersels, daar hoog
bij de wolken!
Zoo ook Emerson. - Al verklaart hij b.v. met groote psychische kracht den
tragischen geestes-gang van een Swedenborg, hoe deze zich vast wrong en
dood-stuipte in zijn dwaas-minutieuze hallucinaties en zich verhardde in zijn haat
tegen wetenschap en wijsbegeerte, tot hij de theologie boven 't wezenlijk godsdienstig
besef, en een nauw afgebakend christendom boven de menschheid ging stellen... het
groote element der tragiek: den dwàng, het onontkòombare, dit versmaadt Emerson
toch met een zich soms tot in 't ijle verliezend optimisme. De vraag of dèze, deze
enkeling, wel anders had gekùnd, raakt hem tenslotte zoo weinig.1)
Maar al te karakteristiek is dan ook zijn opvatting van Shakespeare. - Er zijn er,
zegt hij als in een naïeve verwondering, er zijn er, die Shakespeare alleen als
dramaturg schijnen te eeren. Zeker, hij wàs het, en de grootste die ooit leefde. Maar
met dat al.... als grenzenloos-ruim en wonderlijk-levend ideeën-dichter vindt Emerson
hem nog wèl zoo groot.... En hij verdedigt daarop deze meening onder een snel
manoeuvreeren met fijn-krachtige, pakkend-juiste en beeldende zinnen, die ons bijna
overrompelen. Dit herinnerde mij aan wat een aardige oude-heer me eens vurig
tegenwierp, toen ik bescheidenlijk gemeend had, dat we in Rembrandt toch ten eerste
en ten laatste den kunstenaar hadden te zien: ‘Och! Kùnstenaar.... Wat Rembrandt
deed ìs geen kunst meer!’

1) Met vrije openhartigheid toont hij ons het gebrekkige in een gemoeds- en verstands-organisatie
als die van Swedenborg. ‘A man should not tell me that he had walked among angels; his
proof is that his eloquence makes me one’. En even later: ‘Strange, scholastic, didactic,
passionless, bloodless man, who denotes classes of souls as a botanist disposes of a carex,
and visits doleful hells as a stratum of chalk and hornblende!’ En merkwaardig voor de kennis
van Emerson lijkt me, hoe bij alle scherpte waarmee Swedenborg's kille kleinheid wordt
uitgebeeld, toch telkens de ontroering in ons levend blijft: ‘wat 'n man!’
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Waarom vraag ik, waarom den dramaturg, den compleetsten mensch misschien,
gekleineerd?
Het kan zijn, dat wij, met onze oude beschaving, in kunstontleding den Amerikaan
vooruit zijn; het kan zijn, dat zelfs een niet al te prullig Hollandsch journalist, in
aesthetische détailkritiek, verder is dan de breed-schouwende filosoof van Concord.
Maar wil liever niet meenen dat dit zoo gewichtig zou zijn. Want het blijft de vraag
of Emerson, zooal niet het meest bizondere woord over kunst, het bèste toch niet
weer wèl zegt. Zeker, de dramaturg neemt geen persoonlijke positie in bij 't conflict
zijner helden, hij predikt, noch vermaant, noch keurt of weegt.... maar toch staat hij
boven dien strijd uit, koninklijk, rustig en wetend. In 't diepst van een Rembrandt of
Shakespeare leeft de zingende lyricus. En zoolang de strijd door den kunstenaar zelf
onuitgevochten blijft, zal ook zijn werk troebel en onzalig blijven. Bezit niet b.v. een
Bernard Shaw dramatisch instinct, psychologie, humor, menschelijkheid,
scheppings-drang.... bruikbare eigenschappen genoeg.... en verhindert hem toch niet
zijn wankelig verdwaasd staan in een wereld zonder uitkomst, dat groote drama te
schrijven, waarnaar hij zelf blijkbaar smacht? Is zijn werk niet belangwekkend in
plaats van mooi? En voelen wij niet, dat dit belangwekkende maar bizonder tijdelijk
is, dat het een volgend geslacht al juist dom en redeneerig zal schijnen? Terwijl
Racine, die dichter van het koningschap, ook den socialist nog blijft boeien. Niet of
uwe zienswijze nieuw is of oud, bepaalt uwe kracht, maar of ge nieuw blijft voor u
zelf, en diep-in harmonisch!
Emerson is geen eigenlijk dichter, helaas zelfs in die mate niet, dat hij zijn
hard-energische betoogjes op maat en rijm voor verzen aan kon zien. En toch weet
ik, dat te leven in zijn sfeer, de wereld dichterlijk aanschouwen is. Hij denkt de dingen
in hun essentie, zooals ze behoorden ook uiterlijk te zijn, meer dan zich te
bekommeren om de toevalligheden hunner concrete mislukking. Hij hecht niet aan
mislukking! ‘What indemnification is one great man for populations of pigmies!’
En de kracht van zijn geest geeft voldoende gezag aan zulke woorden. Hij zegt: ‘Wij
zijn altijd in gevaar, altijd in slechte omstandigheden, net op de grens der vernietiging
en kunnen alleen door inventie en moed behouden blijven.’ Hij vraagt ons met
aandrang liever het schoone te loven, dan onze aandacht te verspillen aan wat
mismaakt en leelijk is.
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Bijna abnormaal, die filosofen-lyriek.... Was niet het leelijke te haten jaren lang onze
belangrijkste bezigheid? Leefden we niet in de eeuw van 't verzet? 't verzet, dat ons
maakte groot en roemruchtig? - Hier staan we tegenover een fenomenalen man, die
den heros doel en rede van het leven noemt, en toch en juist ons den aandachtigen
deemoed aanraadt!
Alle bestaan is een eindelooze vernieuwing. Zooals een plant groeit: van binnen uit
naar buiten, en de oude blaren vallen af terwijl telkens weer jonge ontbotten, en de
stengels vervormen zich tot takken, - zoo ook rijpt en groeit ons geestelijk zijn. Wat
leeft zonder voortdurende omzetting, stof-verwisseling der oude stam-gedachte,
schiet ijl en krachteloos op of verdort voor den tijd. Elke verandering breekt door
ten koste der oude vormen. En alleen hij is levend en leven-wekkend te noemen, die
bijtijds de voordeelen van 't nieuwe stelt boven 't verlies van het oude. De
ziels-verschrompeling van een Huysmans is te wijten aan zijn ongeloof in de toekomst;
terwijl Zola's kracht, zijn warmte en heerlijkheid, zich juist in zijn hervormings-wil
zoo duidelijk openbaart.1)
Voor Emerson is 't Verleden de spiegel, waarin hij de Toekomst bekijkt. Het liefst
bestudeert hij de grooten der historie; hij schuwt te veel contact met zijn altijd nog
te eensgezinde tijdgenooten; maar spiedend blijft zijn geest uitturen, de nevelen in,
naar wat er komen zal. En hoe had hij gelijk! Want wat ter wereld had hij van zijn
tijdgenooten kunnen leeren?
Wie zich lang genoeg in zijn essays verdiepte, komt misschien zelfs menig
kunstwerk van onzen tijd wat omslachtig en achterlijk voor. De kunstenaar toch, al
leeft hij grootscher dan wie anders ook, is behoudend van nature. De gevoelige
overgave, die hem zoo eigen is, kweekt een zekere, nobele zwakte aan. Een
stierengevecht te zien maakt hem wreed, een middeleeuwsche burcht heerschzuchtig.
Een enkelen dienst bij te wonen in een kathedraal, voert hem eeuwen terug, terwijl
hij toch beseft aan dien ‘teruggang’ zijn liefste heerlijkheid misschien te danken. De
Wijze echter heeft de verrukking voor vroeger, vaster en dus plastisch krachtiger

1) Alleen waar die wil te overheerschend wordt en grooter wordt dan 't intuïtief gevoels-leven
áan kan, ontstaat weer een zelfde verkilling en bevriest de levende Idee tot dorre Theorie!
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tijden al achter zich; hij erkent wel een groote beteekenis in de pracht der kerkelijke
ceremoniën, maar voorvoelt de mogelijkheid van een nog veel dieper pracht; hij
doorziet veel bekoringen, daar hij zoo ànders ziet; hij weet, nog klaarder dan de
kunstenaar, dat schoonheid oprecht is en eenvoudig, dat schoonheid iets
wezenlijk-wáars is, en ook, dat die waarheid te schooner zal zijn, naar mate ze zich
minder achter uiterlijke praal of symbolische sluiers verbergt.
Alleen de Lyricus, die in éen moment van vizionaire helderheid zijn diepste weten
uitjubelen kan, die heel dien ballast van feiten, heel dien warboel der zichtbare
verschijningen met eenen slag verstooten kan, alleen hij leeft mee, telkens weer, in
de lichte helderheden van den mysticus. Dichters en denkers zijn de profeten;
beeldende kunstenaars, 't zij ze schilderen, verhalen of dramatiseeren, de langzamer
verwerkelijkers. Het is nog heel wat anders een wereld-besef in klare gedachten of
zingende ziels-muziek uit te storten, nog heel wat anders dit.... èn zoo doorstraald te
zijn van een nieuw, zedelijk-wijsgeerig geloof, dat de beelden van 't wisselende leven
van-zelf in dien glans worden gezien1).
Niet dus, dat de literatuur zich van alle moraal of filosofie heeft af te wenden;
integendeel! Alle kunst is er van doortrokken, de ‘Decamerone’ en ‘Pantagruel’, zoo
goed als Renard's ‘Histoires Naturelles’ en Augusta de Wit's ‘Orpheus in de Dessa’.
Maar het is dit: dat kunst intuïtief blijft en wijsheid wetend, dat de eerste leeft van
aandoening, de laatste van 't begrip. En met dat al: wat is ons het éen zonder het
ánder?
Makkelijker, beslister tenminste, heeft dus de denker zich een Idee tot innig
eigendom gemaakt. Is zijn werk daarom waardeloozer? Wat zouden wij denken van
een wijsgeer, die ons2) aan-

1) Wie b.v. ontkent de pracht van boeken als ‘La Guerre et la Paix’ of ‘Anna Karénine’? Ze
werden wel de vol-schoonste genoemd van onze eeuw 2); weinig werken althans zijn aan te
wijzen, die bij zulk een fijne precisie zooveel warme menschelijkheid en diep, moreel leven
omvatten. Maar Tolstoï's latere geschriften. ‘Résurrection’ en ‘Nouvelle Vie’, hoewel verder
in geestelijke soberheid en zedelijk gevoel, zijn toch - op enkele krachtig-juiste pagina's na
- aesthetisch bedroefd minderwaardig; en wel zóo, dat het onvermogen van den schrijver
zijn nieuwe levens-aanvoeling in waarlijk levende beelden voor zich te zien, hem telkens
koud dogmatisch, dus juist òn-wijsgeerig en àchterlijk maakt. Hij toont dan een partijdigheid
vóor den een en tégen den ander, een klassevooroordeel, dat irriteert als de meest bekrompen
politiek.
2) Jules Lemaitre: Opinions á répandre.
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toonde dat de wereld zonder uitkomst of samenhang is, een ellendige, beteekenisleege
chaös? ‘Maar die man heeft gefaald in 't eenige, dat hem te doen stond!’ roepen we
uit met een spontane stelligheid, die onze eerste vraag al voldoende beantwoordt.
Waar zulk een verbijstering ons in kunst diep roeren kan, zoodat we gewillig de
uitgekermde angst meevoelen, omdat 't goed is ons niet al te zeker te weten, - daar
blijven wij toch diep in ons hart zoo oneindig verlangen naar dien beteren rijkdom
van den stillen, gestadigen en diep-gelukkigen Peinzer. Wij hunkeren er naar, omdat
we 't noodig hebben. Want de eerste voorwaarde voor 't tot stand komen van elk
voldragen werk, is dat de maker zelf rustig zij en vrij als een vogel!
Men zal hier opperen, dat dit waar moge zijn voor den kleinen kring van
kunstenaars, maar de breedere menschheid niet raakt, dat ten slotte de aanschouwing
van een purperen avond-hemel, het genieten van de dagelijksche zekerheidjes, het
stille samen-zijn met uw vrouw, het praten met een wel-genegen mensch, het spelen
met een kind, al die heerlijk-zichtbare, warm-wezenlijke bewegingen van 't
alledaagsche leven, meer bijbrengen tot ons eigenlijk geluk, dan de worsteling met
strenge abstracties. Ja! Ja! Ik begrijp u te goed! En de teederheid van een kind is
subliemer dan alle filosofen-redeneering.... Maar begin met toe te geven, dat we eerst
dan in staat zijn die nabije en toch tijdelooze gemoedservaringen waarlijk hoog te
genieten, als we gerust zijn over dat andere, dat vage en geduchte, dat dreigt achter
elk ding en achter elke ontroering. Alle ziels-innigheid, rijke verdroeving of rijkere
vreugd, 't ontbloeit eerst vrijelijk in een tot rust gekomen hart. Gevoels-diepte
beteekent: Rust; en rust: ‘ruim leven en hoog denken’. De beteren onder ons snakken
altijd weer naar iets, naar veel, dat grooter is, dan de feitjes van den dag.
We willen graag dapper zijn, ijverig, bruikbaar... maar moeten dan ook eerst de
bedoeling van dit alles een beetje begrijpen. Er is een glorieuze onwetendheid... neen,
ik vergis me: ze wàs er alleen. Om weer eenvoudig te worden, moeten we eerst na
leeren denken.
Zal Emerson ons dan geheel bevredigen? ‘Every hero becomes a bore at last’, bekende
hij zelf....
Er is een beperktheid van 't intellect zelf. De mensch van zuivere
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hartstocht kent schemerige gevoels-diepten, door hem, wiens emoties zich tot ideeën
kristalliseeren, nauwelijks vermoed. In 't leven van den vergeestelijkte is elke
onoverwonnen hartstocht iets onoogelijks. Ideeën zijn blank, wij niet.... De schilderijen
van Vermeer lagen meer in Emerson's ervaring, dan die van Rembrandt; de verzen
van Walt Whitman meer dan die van Baudelaire; terwijl zelfs de kunst van Whitman
en Vermeer doorstraald is van een glorie, die den staag-rustigen denker vreemd moest
blijven. Het redeneerende verstand bedwingt bij hem soms te zeer het kloppende
menschenhart. En zoo ook mist Emerson's stijl soms zwier, mist hij rythme, een
vasten grond-toon en een emotioneelen klank. Emerson is meer de schrijver van het
teekenende wóord, dan van den bewogen volzin. Hij dringt zijn denkbeelden saam
tot den meest compactmogelijken vorm, zoodat de lektuur vermoeit als een gerikketik
van felle hamer-slaagjes op uw armen, stompen kop. Te veel gedachten verbrijzelen
elkander. En al blijven zijn opstellen over Napoleon en Montaigne, zijn geniale
inleiding ook, sterk-saamgesmede proza-stukken, erkend dient dat er zelden gaat een
hoogheerlijke gang door zijn woorden, die niet zich heffen als schuimende zee golven
naar omhoog, noch met zachte deiningen aanzwellen en weer uit-vloeien, doch die
hortend op-hobbelen onder de straffe bries van zijn wils-kracht.
Maar ook zijn denken zelf is misschien niet altijd even gaaf. In zijn stuk over
Shakespeare, den poëet, dat juist het hoogte-punt moest zijn in dit boek, door zijn
plaats in de compositie van 't geheel, ook door de plaats, welke Emerson den dichter
in het lèven toebedeelt, - in dit essay is iets vaags en onovertuigds, een wonderlijk
restje rhetoriek, dat wantrouwig maakt, teleurstelt. En waar hij Goethe behandelt,
blijven zijn algemeene beschouwingen over het type van den auteur - den
vertegenwoordiger van heel het geestelijk leven, zooals Napoleon het is in 't
wereldlijke - blijven die breede overpeinzingen in disharmonie tot de vluchtigheden,
over 't model, den Goethe zelf, te berde gebracht. - Er blijven lacunes.... Er blijven
levens-verschijnsels die buiten zijn sfeer vallen. Zooals ieder tijdperk zijn eigen
voorliefden en vijandschappen heeft, zooals zelfs Goethe, die universeele, de
Grieksch-Romeinsche levens-vormen lief kreeg eerst na verguizing der eens door
hem verheerlijkte Gothiek, zoo is ook 't hart van den speculatieven mijmeraar maar
klein: geen twee tegengestelde beelden kan het
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omvatten. Want elke wil, elke richting van denken, heeft zijn logisch-fatale bezwaren.
Emerson's genieën-dienst zou de individueele karakter-ontplooiïng kunnen drukken.
‘We moeten niet bang zijn voor al te sterken invloed’, waarschuwt hij. ‘We mogen
op grootmoediger wijze vertrouwen.’ Onderwerp u aan de grooten. Wees niet te bang
voor wat deemoed. Mopper niet om een hulp, die ge hun verleenen kunt. Wees een
stuk van hun lichaam, de adem van hun mond. Beschaam uw eigenliefde. Wie maalt
daarom, zoo gij er iets door winnen kunt, dat breeder en edeler is?.... Devotie kan
allicht grooter zijn dan de vervloekte trots, die angstig op zijn zaakjes past. Wees
een ander: niet u zelf, maar een Platonist; niet een zieltje, maar een Christen; niet
een natuuronderzoeker, maar een leerling van Cartesius; niet een dichter, maar een
Shakesperiaan! Tevergeefs, de raderen der ontwikkeling zullen niet stil staan, noch
zullen al de krachten van inertie, van vrees, of van de liefde-zelf u tegen houden.
Was het niet, dat ook hier de natuur boven de leer gaat, dat Emerson's geest juist
omgekeerd op ons inwerkt, dan men bij die straf gestelde formule meenen zou, dan
kon een dergelijke wijsheid maar al te betrekkelijk schijnen.
Iedereen is eenzijdig. Was hij 't niet, dan hield het leven voor hem op. Elke
handeling, elke geest-kracht, streeft blindelings vooruit: ‘A certain partiality, a
headiness and loss of balance, is the tax which all action must pay. Act, if you like,
- but you do it at your peril’. - Wij zijn maar boden van de oorspronkelijk-eeuwige
Idee. Wij zijn hooge diplomaten, afgezanten.... Emerson toont zich een te krachtige
persoonlijkheid, dan dat zijn waarheden onaanvechtbaar kunnen zijn; en over elk
hoofdstuk van dit merkwaardig werk, was met gemak een boekdeel vol kritiek te
schrijven!
De vraag is niet zoo zeer of we 't wel ‘eens’ zijn met den man, - waarom zou ons
oordeel voor een criterium moeten doorgaan? - maar de vraag is: of hij zich als een
persoonlijkheid voordoet en zekerheid toont in zijn uiting. Dit laatste óok! Er zijn
zooveel begaafde menschen, die uit vrees voor gemeen-plaatsen zich ijverig inspannen
hun meening op een excessieve, overmoedigbizarre wijs te zeggen. Maar wie goed
toekijkt, merkt de vluchtige, hulde-vragende blikjes op, die ze hun publiek onder 't
praten toewerpen en vermoedt daaraan alleen al de innerlijke weifeling,
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't gebrek aan rustig-beheerschende kracht van hun eigenlijk zijn.
Dat we aan de hand van Emerson, wel eens onze fijn-gelaarsde voetjes stooten
tegen harde steenen op zijn weg, is niet zoo gewichtig. Hij flaneert niet, hij legt graag
verre afstanden af. Hij kan u niet altijd sparen, kan ook niet aandacht schenken aan
alle kronkelpaadjes der gedachte. Déed hij dit, dan had hij mìnder bereikt! - Hebben
we niet door eindeloos getuur op kleinigheden, de hoofdzaken, de groote richting
wat uit het oog verloren! ‘Eyes are better on the whole than telescopes or
microscopes’. Wij moeten weer ruim rondzien en: vooruit! Geen curieuze individuën,
maar mènschen! Geen definities, maar Ideeën! Het samenzijn met een zoeker en
vinder als Emerson is een weldaad, zelfs al moesten wij van onze beschaving wat
prijs geven. En hoe genietelijk vinden we 't al niet een ruw-intelligente socialist op
die ‘kostbare beschaving’ te hooren smalen!
Het hoogere geestes-leven kan niet van te voren doel-bewust worden tot stand
gebracht. Het zou zelfs verfoeilijk zijn een maatschappij of een denkwijze te willen
vormen met het oog op een mogelijke toekomst-kunst. De schoonheid ontstàat,
ontstaat vanzelf, groeit heerlijk uit, als bloemen op een goed toebereiden grond1).
Laat iedereen zoo praktisch en oprecht zijn als hem gegeven is. Valt er dan wat
kostbaars in puin, 't was toch wel te breekbaar bevonden! En zeker dunkt me, dat
deze levensinrich-

1) Een dapper voorbeeld levert het van een fijne artisticiteit zoo doortrokken Japan, dat toch
beseft zich nu onmiddelijk te moeten moderniseeren, wil het niet een aristocratischen en
nutteloozen dood sterven, evenals het zooveel stuggere China. In tien, twintig jaar hebben
de Japanners tot stand gebracht, wat hier in geen eeuw is gedaan. Maar al kan techniek,
handels-mechanisme, legerorganisatie, staatkunde en rechtspraak zelfs, door groote geestkracht
en schranderheid in weinig jaren worden overgenomen: - het diepere gevoels- en
gedachte-leven kan dit toch eigenlijk volstrekt niet. Zelfs een zoo sterk-ontvankelijke als
Vincent van Gogh heeft dit in enkele naar Japansche kunst gecopieerde studies fataal genoeg
aangetoond. (Ik had het pijnlijk genoegen de grimassen waar te nemen van twee Japanners,
die deze ‘kakemona's’ te zien kregen.) En wat is dus van die plotselinge hervormingswil het
afzichtelijk gevolg? dat de kunst-traditie in dit prachtig-oude land verloren gaat, dat de tengere
hofbedienden er in protsige frakjes met koperen knoopen rond dribbelen, dat de eens zoo
geheimzinnige keizerin aan alle aanzienlijke vrouwen van haar land de Parijsche mode
voorschrijft, dat de welvarende stedelingen hun vroeger zoo luchtig-lichte, verfijnd-sobere
vertrekken in gaan richten zóo verregaand burgerlijk, als zelfs den bedroevendsten
dorps-notaris ergeren zou.... Toch is de Chineesche kunst bezig reddeloos te loor te gaan en
zal die van Japan, na een eeuw verwarring misschien, waarschijnlijk weer even rank en
karaktervol verrijzen.

Groot Nederland. Jaargang 8

716
ting de meeste kans geeft op een nieuw, hoog en schoon, droombestaan!
Ik houd niets van menschen, die maar machteloos kniezen over ‘hun tijd’. 't Zijn
steriele hofjes-mummelaars, mummies; er is aan hun ontevredenheid, hun grauwe
vervelings-ontevredenheid, een zekere kerkhofgeur; hun ongelukkigheid is
besmettelijk als een ziekte. - Maar vindt ge niet, ook gij, dat deze tijd - hoe vol en
woelig en willend ook - mist de bloeiende levenskracht, die 't loon is van een hooge,
vaste zede? Is het niet, of we slechts wachten op het magische Woord, dat al de
latente en verstrooide krachten weer op zal voeren tot samenwerkende Eenheid?
Wij zijn een oud geslacht. Te veel meeningen hebben wij tot in hun bodemlooze
diepte doorschouwd, te veel mogelijkheden erkend, te veel kanten ontdekt aan elk
ding: wij zijn moe! Staan we niet voor 't verbluffende feit, dat vele jonge tijdgenooten,
die veelzijds ontwikkeld zijn en nauwelijks begaafd, figuren als Goethe en Wagner
met goedertierenheid bespreken? Ze herkennen de vergankelijkheid van menig
monumentaal werk aan een zekere naïveteit in den toon vooral! En hoe onduldbaar
die blague ook is, men kan ze niet eens zoo absoluut als men zou wenschen bestrijden!
Naar welke ziels-apathie, naar wat voor laf-zwakke waan-wijsheid gaan wij eigenlijk
heen?
Maar nog eens zal de wereld zich hernieuwen! In Emerson, den zoon van het
nieuwe volk, zien we een jonge kracht plotseling in aanraking komen met het beste
wat wij, dragers der, oude cultuur, nog steeds bewaarden. En de woorden die hij
zegt, schijnen elektrisch op te flitsen!
Hij is als een buiten-man, die in lang naar geen andere muziek luisterde, dan naar
de deuntjes die hij zich voorfloot; tot opeens - naar de stad gereisd - hoort hij een
groot bezet orkest Beethoven's negende spelen: een wereld van onvermoed geluk
gaat voor hem open, hoeveel heerlijker, dan voor den sceptischen stedeling, wien
een concert-gang tot gewoonte werd!
't Is met volken als met menschen, zegt Emerson: een kind huilt, schreeuwt en
stampt van woede uit onmacht zijn verlangens uit te spreken. En de vurige
jonge-menschen, die praten kunnen, maar nog niet denken, toonen in hoogeren zin
dezelfde zwakte en gebrekkigheid. ‘Ach! je begrijpt me niet; niemand heeft
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me nog ooit begrepen: en ze zuchten en huilen, dichten en wandelen eenzaam rond,
- alles onvermogen om hun meening juist uit te drukken.’ En even verder vervolgt
hij: ‘There is a moment in the history of every nation, when, proceeding out of this
brute youth, the perceptive powers reach their ripeness and have not yet become
microscopic: so that man, at that instant, extends across the entire scale, and, with
his feet still planted on the immence forces of night, converses by his eyes and brain
with solar and stellar creation. That is the moment of adult health, the culmination
of power.’ In dit stadium verkeert Emerson zelf. Hij kan er ons toe terugvoeren, als we willen....
‘We want a ship in these billows we inhabit,’ riep hij uit, en zijn belangrijkste
daad was misschien, dat hij, in een zoo verfijnd-chaötischen tijd als de onze, den
moed had als groot-menschelijk moralist tot ons te spreken. Het helpt hier niet te
meesmuilen: ‘Nu-ja, deze Emerson is dan moralist, en Barbey d'Aurevilly artiest.’
Dit zou de keus, de levens-keus, immers te vreeselijk maken. Verwarde tijden haten
de verschijning van den Opvoeder, die den wereld-stroom afbakent, die dwingt en
richt. Maar hebben we niet lang genoeg tastend rondgedoold, zijn we niet moe genoeg
van 't dwalen, om in te zien, dat alleen de kracht van een nieuw geloof die grootheid
geven kan aan ons bestaan, waartoe we ons toch waarachtig nog in staat voelen?
Er zijn oogenblikken, dat we ons afvragen of de wereld niet meer door noodzaak
en instinct wordt gedreven, dan door wetende zedelijkheid, of er wel zoo iets bestàat
als die te veel en te kwezelig aangeprezen ethica, of 't niet mogelijk is tot een hoogte
op te klimmen, waar vandaan de verschillen van goed en kwaad, inplaats van
essentieel, maar klein-praktische voorstellingen blijken, door bange of diplomatische
zielen gemaakt, domme tradities uit een tijd, toen de menschen zich zwak en hulpeloos
voelden, omdat ze natuur noch mensch begrepen. Maar het kan dan gebeuren, dat
iemand dien ge lief hebt u aankijkt, terwijl ge zoo stug te knoeien zit met u zelf, - en
de stille blik van die oogen geeft de verloren zekerheid al weer, te veiliger daar we
beseffen juist dan niet laf of klein, maar hoog en groot te leven.
Sommigen verrijken ons met hun gedachte, anderen geven nagenoeg het zelfde
door hun verschijning alleen al. Waarheid is het leven nog niet: de aandoening moet
ze den adem inblazen.
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Luister naar hem, die alleen het groote en diepe belangrijk noemt. Emerson zegt:
‘Let us have the quality pure. A little genius let us leave alove.’ Maar ge hoort de
menschen liever praten over de ‘Camera Obscura’, dan over den ‘Hamlet’; en
misschien vindt ge hen verreweg het prettigst als ze maar vertellen van hun werk,
hun moeite en beetje geluk? Doch stil! dit is het niet! Niet wat we praten, hoe we
ons uiten, is van afdoend belang, maar wat er stil-aan werkt in onzen geest. En de
boven de massa rijzende enkeling bestaat, opdat zijn eenzaamheid worde bevolkt!
En dit kàn; dit mòet! Wie wat moois genoot, voelt immers een onbedwingbaren drang
tot mededeelen? Wat groot is, is eenvoudigen overwinnend en zegenend. Beter iets
gerings te begrijpen van wat groot is, dan van het kleine alles.
Men doet helaas verstandig uiterst behoedzaam te zijn met het gebruik van dit
soort meeningen. Willende vasthoudendheid kan hier van een fataal humoresk effect
worden. Men late in nood de lijn liever wat vieren. Maar in 't algemeen beschouwd,
mogen wij 't er wel stellig voor houden, dat in deze richting te denken ons het verste
brengt. De menigte bestaat uit kind-menschen; de grooten alleen zijn de volwassenen.
Waarlijk machtigen wisten altijd de massa te leiden en te boeien; en alleen de bleeke
kluizenaarszielen, vreemde nazaatjes van een ziek geslacht, hebben in ernst haar
gehoond. Ze zijn als landbouwers, die nukkig den steenachtigen grond braak laten:
wat helpt 't te ploegen? wie ploegt die kiezels stuk? - Maar een ander komt en bewerkt
het land, zoodat het graan hoog opschiet tusschen de grindsteenen in! Spreek me niet
van de Joodsche profeeten, die, zegt ge, immers ook hun vloekwoorden
neerbliksemden op de botte kudde.... Neen! neen! Hun hartstochtelijkheid was een
schreien naar omhoog, een heet verlangen naar wat beters, een ontferming over allen,
terwijl de koude haat der gedegenereerden niet anders bedoelt, dan het breedere
menschdom laag te houden en neer te geeselen. Te lang al is hun trots verontschuldigd.
Men sprak met onctie van een haat die voortkwam uit liefde.... Maar wie werkelijk,
al ware 't maar éens, die goddelijke vervoering gekend heeft, of wie de wilde woede,
die slechts verwoesten wil, de woede der bittere deceptie, in zijn eigen hart heeft
ervaren, - hij weet voor altijd die uitingen te splitsen.
Het individualistische systeem heeft de menschen niet opgevoed.
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Elk krachtig geestes-werk is een verheerlijking en van elke verheerlijking gaat
suggestieve macht uit.
Emerson, de evenwichtige, is de groote verzoener met het moderne leven. Hij voor
't eerst weer ziet de maatschappij als een groeiend geheel: hij ziet den kunstenaar,
den geleerde, den technicus, den ontdekker, den staatsman, den arbeider. Waar ze
iets volbrachten huldigt hij ze als de werkers voor eenzelfde toekomst, zooals ook
wij dagelijks leven van de voordeelen ons door vroegere, lang vergeten zoekers
bereid. Hij is een mysticus die vol belangstelling blijft voor wetenschappelijke
experimenten en het dof gezwoeg der stadsbevolking niet vergeet, die de beteekenis
voelt van een schijnbaar klein gebeuren en toch heldenvereering predikt. Een en
ondeelbaar is de wereid, éen, hetzelfde, ze is de Eeuwigheid. Hij ziet de
twee-zijdigheid van alles, maar ook de hooge overwelving tot éen. Zooals een kind
gelooft in de eindelijke goedheid van alle dingen, zooals het vertrouwt in de menschen
om hem heen, zoo ook is Emerson; maar hij wil verdedigen zijn goed-recht met
gezag van onomstootelijkheden! Het laatste bewijs van zijn geluk bleek niet te geven:
het berust in de hoogheid zelf van zijn geest. Maar waarom zouden wij een
levens-houding, een ziens-wijze hoog noemen, zoo we niet als bij afspraak erkenden,
dat wie in die sfeer leeft per slot het meest van al gelijk heeft?
Hij is niet een kunstenaar, niet een wijsgeer, maar een opvoeder en weg-bereider
tot beiden. Hij gebruikt de gedachte, de intellectsscherpte van den een, met de
beeldende kracht en de sòortgedachte van den ander. Hij heeft woorden als veldslagen!
Hij heeft ideeën, die plotseling als helle vonken in den nacht voor u òp schitteren!
Zinnen weet hij te schrijven, die als een stortbui tegen u aanslaan, die u zwiepen
vooruit en uw geestkracht vertiendubbelen! - Het is een electriciteit van den geest;
en zoo ooit de mystiek zich als een witte lichtheid openbaarde, dan is 't voor den
nieuwen tijd wel allereerst door hem.
Toch leeft hij met ons mee op de stevige aarde. Wie heeft ons met zoo'n prettige
plastiek Socrates beschreven, zooals hij, leelijk, sjofel, lachend en met graagte pratend,
drentelde door Athene - een volks-humorist en een martelaar; een pootige
markt-redeneerder en een heilige. Hij voert ons mee in schoone fantasieën
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over Azië, het droomen-land, en Europa, het land van actie, Azië met zijn diep in
zich-zelf geconcentreerde Bouddha-beeld en Europa met zijn dramatiseeren van God
en Fatum, met later zijn tragische Christus-figuur, om dan, met een prachtig zekere
wending, deze breede mijmeringen terug te buigen en saam te voegen om de eenzame
raadselachtigheid van Plato; het is, zooals een legeraanvoerder zijn troepen verspreid
uitzendt, om er den onwetenden vijand plotseling mee te verslaan! En hij, die zoo
tot in ziels-fijne subtiliteiten weet door te dringen en die zich heen te droomen weet
in de allergrootste Vermoedens, hij verstaat het ook, onverwachts, met een rustig
lachje, met een luchtig opgeworpen vroolijkheid, u weer op uw gemak te stellen. En
hoe verkeerd zou men doen dien humor plechtig voorbij te zien! Want wat geeft 't
niet een vertrouwen in een zoo speculatief denker, op te merken hoe hij nooit zijn
houding verliest en geen doodelijk gezicht van ernst tot overtuigings-kracht behoeft!
Niemand leeft door zichzelve alleen. Makkelijk kan men vergelijkingen maken
tusschen dezen en enkele tijd-genooten. Had hij niet met Carlyle zijn heldendienst
gemeen, hoe ze ook psychisch als de polen eener wereld uiteen staan? met Nietzsche
de pyramidale levens-visie; met Schopenhauer vooral het energisch-ridderlijke, het
eenvoudige en goed-oprechte.... Er zijn er meer te noemen. Maar slechts éen weet
ik met wien hij in wat dieper wezen verwantschap heeft: ik denk aan den mijmeraar
Maeterlinck. Al beschouwt deze meer den algemeenen mensch, of juist zijn
zeldzaamste openbaring: den God-vervulden Wijze, terwijl Emerson, realistischer
aangelegd en breeder ontwikkeld, zijn aandacht naar allen uitzendt die - hoe dan ook
- iets krachtigs volbrachten, in bezonkenheid van karakter, in blanke blijdschap om
het leven, in hun overwinning van 't individu, in den mystischen toover hunner
wijsheid, voelen wij een duidelijke overeenstemming van tijds-omstandigheden en
neiging.
Maar lees eens dat toch niet weg te praten werk ‘La Sagesse et la Destinée’ over,
na eenigen tijd met Emerson's Essays te zijn bezig geweest. Hoe sloom en slap, hoe
weinig klaardoorvoeld, hoe rookerig lijken die te fraaie meditaties. Die vage zinnen,
die opeenhooping van stemmingsvolle vaagheden, gaan u eindelijk irriteeren.
‘Goddank!’ roept ge uit, ‘zóo zielig, zoo lam-zalig is 't in de wereld nog niet!’ 't Is
er wreed en woest:

Groot Nederland. Jaargang 8

721
er gebeuren gruwelijke dingen. Er wordt gevochten en honger geleden, herinnert ge
u nog wel? Er gaan stroomingen om, die duizenden meesleuren, hun vernietiging te
gemoet.... En op dit alles antwoordt Maeterlinck met glimlachjes, met een licht en
charmant gebaartje.... hij meesmuilt iets geheimzinnigs en wandelt sierlijk heen.
Waar we den filosofeerenden Maeterlinck soms een weeken droomer vinden, daar
blijft onze liefde voor den goeden Emerson ongeschonden, omdat hij - hoewel lang
zoo lyrisch niet - ons toch meer zélf-verheugd maakt. Hij betoogt niet het betere
leven, maar maakt ons beter. Hij maakt ons beter door ons meer menschelijkheid en
zelfvertrouwen te geven.
Bij 't doorbladeren van den ‘Trésor des Humbles’ zucht ge zwaarmoedig uw
mooi-vinden uit; onder de stage studie der ‘Representative Men’ ontvangt ge telkens
een schokje van verbazing: zoo fijn-raak trof de schrijver doel; en ge sluit het boek
bewuster en rijker geworden, verlicht! Ge zucht of zegt zooveel niet, maar denkt zelf
uw binnen-gedachte ruimer uit.
Want hij ziet menschen en hij ziet cultuur. Hij ziet verbindingen. Hij ziet proporties
en heft de verspreide levenswaarden op en keurt ze en voegt ze in 't geheel, zooals
de mozaïek-maker harmonieën van kleur en lijn schept uit bonte brokjes steen. Hij
ziet het leven in mooi-mathematische figuren. Hij blijft u voorhouden hoe ge niets
zijt naast de reuze-hoogte van een Plato of Shakespeare of Swedenborg, hoe alle
groote-mannen de meest eigenlijke instand-houders der wereld zijn, de vernieuwers,
de eenige mede-spelers in het drama der historie, de reden waaròm van ons leven....
terwijl hij toch ook u zelve verheft door in u aan te raken en levend te maken dat
kostbare beetje, waarvan die Grooten de geheele verpersoonlijking zijn. De
verhevenste geesten waren ons vervolmaakte zelf, zooals ook zij slechts bestonden
opdat er nog hoogere konden ontstaan. Er leeft, zegt Emerson, er leeft een Geest
boven de grootsten uit: wanneer wij ons door Ideeën omhoog getild voelen, danken
we dit niet Plato, maar veel meer de Idee, waaraan ook Plato zijn macht verschuldigd
was.
Emerson - hoeft 't nog verzekerd? - is in ziel en zenuwen optimist. En 't ware
misschien beter noch dit, noch pessimist te
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te zijn.... Maar blijkt niet ten slotte, zelfs in 't geestelijke, kracht, d.i. persoonlijkheid,
meer waard dan de onmenschelijkst objectieve algemeenheid? Te breede rivieren
verzanden. En ook in 't meest abstracte denken stort het menschelijk hart zich uit:
zelfs gedachte heeft karakter! Laten we van de twee dan liever de sterkste wijsheid
kiezen.
Emerson is optimist. Hij is als een hoog gestemde vrouw, die gelooft wat ze 't
liefst gelooven zou en ten slotte toch zoo gelijk heeft daarin! Maar zoo'n primitief
vertrouwen wekt wel eens weifeling op. Wij weten dat hij niet huichelt; maar dweept
hij niet, misschien? Als hij zegt: ‘The world is a pure chemistry, by which it extracts
what is excellent in its children and lets fall the infirmities and limitations of the
grandest mind’, dan zien we nog vragend op, wat te neteliger is, daar we voelen hoe
deze gedachte de basis vormt van heel de door hem opgebouwde levens-pyramide.
Alleen de dapperheid, waarmee hij dingen aandurft, die hem in den weg staan, herstelt
dan weer ons vertrouwen en een zeker vermoeden komt op of onze aarzeling ook
gebrek aan innerlijke vastheid kan zijn.1) ‘Groote mannen?’ vraagt Emerson, ‘het
woord is grievend. Bestaat er kaste? of een voorbestemming? Wat komt er terecht
van de belooning der deugd? De nadenkende levens-leerling weeklaagt over de
bevoordeeling der natuur. Wel grootmoedig en mooi is uw held; maar zie eens naar
dien armen tobber, die zijn kruiwagen tot kapitaal heeft, zie heel dit volk van tobbers!
Waarom is de massa, sinds de eerste schemering der historie, nooit meer dan sabelen kanonnen-vleesch geweest? De gedachte eert enkele leiders, die gevoel hebben,
oordeel, liefde en zelf-opoffering, die dood en oorlog heiligen; - maar wat te denken
van de ellendelingen, die door hen worden gehuurd en vermoord? De goedkoopte
van den mensch is de dagelijksche tragedie. Het is een even groot verlies dat anderen,
als dat wij laag zouden staan; want de gemeenschap moet in stand blijven’. En zijn
antwoord is, kort weergegeven: om beurten zijn wij leerling en meester. Wij worden
gelijkelijk gediend door te geven als door te ontvangen en menschen die 't zelfde
weten deugen niet voor elkander. Bovendien: zoo 't

1) Wanneer wij de botte, bekrompen en sluwe tronies zien der burgers door Van Eyck met een
zoo verbluffend-scherpe objectieviteit uitgebeeld, krijgt trouwens die hypothese al vrij wat
stevigheid.

Groot Nederland. Jaargang 8

723
ons toeschijnt dat sommigen nooit den hoogen zetel innemen en altijd beneden moeten
staan en moeten dienen, dan komt dit doordat we de maatschappij nooit lang genoeg
kunnen waarnemen om in de eeuwige wenteling alle deelen beurtelings boven te
zien komen.
Wie midden in den strijd staat, tusschen 't bloedig gewoel der partijen, zal grimmig
om dit soort abstracties de schouders ophalen. 't Is of Emerson het beseft heeft. En
met even een heftig gebaar stoot hij de kwelling van zich af: ‘As to what we call the
masses and the common men, there are no common men. All men are at last of a
size; and true art is only possible in the conviction that every talent has its apotheosis
somewhere.’
De hoogste levens-uiting is ongestoorde blijdschap. Wij helpen elkaar door ons
geluk alleen. En wij voelen, dat de opperste waarheid harmonisch moet zijn.
Schopenhauer's ‘pessimisme’ geeft iets onwaarschijnlijks aan zijn gedachte. 't Is dan
soms of er iets niet klopt en sluit in zijn logica en hij laat ons in ons heiligste innerlijk
onvoldaan, in weerwil van zijn groot en vurig karakter en van dien rijkdom aan
scherpe observatie en doordenking in de onderdeelen.
Verwachten we ten slotte niet altijd meer van ons zelf, dan telkens weer te
verwerkelijken blijkt? Toch weten wij ons heimelijk klein en hulpeloos. In de
vereenzaamde trots der meeste enkelingen blijft een element van vrees: we kùnnen
niet gelooven, dat anderen tegen ons op-zien, of tegen ons op zouden blijven zien
indien ze alles wisten.... Voor ieder ander dan voor ons zelf voelen wij - misschien
maar instinctief - iets, ja veel van eerbied en genegenheid. Van zelf moeten wij wel
gelooven in de menschheid en elk bewijs dat deze of die iets laags deed, geeft een
schokje van wonderlijke teleurstelling. - En ieder houdt met angstige zorgvuldigheid
een diepen nacht van verschrikking in zijn hart verborgen. Toch geloof ik, zou
niemand geestelijk met een ander willen ruilen....
Voelt ge die wissel-werking, dat nare schuren langs elkaar van twee waarheden,
waartusschen geen uitkomst meer mogelijk schijnt?
Er zijn twee wereld-aanvoelingen voor altijd onverzoenlijk. Ik wil die nu
karakteriseeren als de mannelijke en vrouwelijke intuïtie. - Het leven is een eindelooze
aaneenschakeling van feiten en
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oorzaken. Iedereen draagt, van zijn geboorte af aan, een lot in zich zelf en een, dat
uit toestanden en ‘toevalligheden’ bestaande, mee richting zal geven aan 't
levens-verloop. Dat wat men is uit zich zelf blijft een mysterieuze, rotsvaste
onveranderlijkheid; maar het uitwendig noodlot, gevormd door feitjes en
gebeurtenissen, is eveneens van te voren bepaald, is een onafwendbaarheid, een
schakel in de noodlots-keten. Wist men alles, kende men nauwkeurig het individueel
karakter èn de omstandigheden, dan zou ook van ieder kind vooraf de levensloop
vast te stellen zijn. Maar denkt u eens even de onmogelijkheid in, dat een Magiër,
welke dit vreeslijke inzicht had, de toekomst van uw eigen kind ging bepalen.... Ge
zoudt hem grijpen naar de keel en verbiéden, verbieden te zeggen die zekerheid.
Zijn wij dan niet bang van het leven, hebben wij er dan niet wantrouwen in, vinden
we dan leed niet natuurlijker, waarschijnlijker tenminste, dan wezenlijke vreugd?
Want luister vooral naar die uitingen van 't onbewuste, naar die kreet van ons diepste,
donkerste zijn!
En toch.... toch: welke moeder droomt zich niet werelden van geluk voor haar
kind? Die droomen worden niet vervuld? Het doet er niet toe: Ideeën en droomen
zijn betrouwbaarder dan feiten!
Men moet kiezen. Men kán het ook! Wanneer de ‘Kleine Johannes’ bij 't sterven
van zijn vader eindelijk een diepere vrede voelt komen, dan dringt nog eens ‘Pluizer’
zich in al zijn kille leelijkheid op. Maar Johannes praat niet meer met hem, hij werpt
hem met kracht van zich àf!
Het is voor menigeen moeilijk in te zien, dat de innerlijke trots niet gebiedt ons
voortdurend over te geven aan elke gewaarwording, waartoe wij ontvankelijk zijn,
dat men soms kiezen móet, met wilskracht.
Wel blijft onze levens-vrees duister voortwoekeren.
Maar waartoe zoo zeer in deze richting gedacht? Omdat ge op die wijs, zooal niet
het geluk, dan toch de waarheid zoekt? Doch de andere zijde, die van 't geloof, van
't geluk, van 't moederlijk vertrouwen, is eveneens waar!
Zoo waar, dat alleen deze wereld-visie waarachtig scheppend is, en het Leven-zelve
dient!
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Dramatische kunst.
Mensch en Oppermensch, bij Het Ned. Tooneel.
In hoever, in 't algemeen, een stuk van Bernard Shaw misschien een reactie is op een
bepaald voorval of een ondervinding in zijn leven, zou ik niet weten te zeggen. Menig
werk van hem, en in 't bijzonder deze Man and Superman, is allicht meer persoonlijk
en lyrisch, dan de quasi-algemeenheid, dan de schijnbaar zoo objectieve beslistheid
zou doen gelooven, al ontbreekt natuurlijk dat objectieve bij een zoo scherpzienden
kunstenaar nergens en was er zeker ten opzichte van het tooneelwerk, welks naam
ik genoemd heb, reden te over tot reageeren op 't algemeene, zonder op eenigen
specialen indruk te wachten.
Of is het over 't geheel niet juist, zoowel voor Engeland als voor ons, dat de
eigenlijke, innerlijke reden van het burgerlijk leven meestal schijnt te bestaan in
louter zorg voor de kinders, en de mannen enkel schijnen te trouwen om die, vaak
nijpende, zorgen op zich te nemen? En waar het nu tevens blijkt, dat die mannen zelf
eigenlijk om hun nakroost veel minder geven - altijd in 't gemeen gesproken - ligt
daar de conclusie niet voor de hand, dat het de vrouwen zijn, die dringen naar
huwelijkverbintenis ter wille van het toekomstig geslacht? Vooral in Engeland, waar
de zinlijkheid zoo weinig ‘aan den weg timmert’, schijnt die conclusie onontwijkbaar,
ofschoon het vreemd lijkt dat een intelligent man als Shaw niet verder ziet....
En eindelijk, gezien de gemiddelde qualiteiten van de society girl, zoo
onpersoonlijk, zoo weinig positief en toch zoo machtig, komt men er zeker lichtelijk
toe, niet haar eigen schamel individu, maar de groote natuur zelve als de macht aan
te nemen, die al wat vrouw is drijft naar den man, niet om hem zelven, maar om het
moederschap, dat de wereld helpt in stand houden.
Als gezegd, een fijne geest als Bernard Shaw had toch wel wijder en dieper kunnen
zien.... zoo hij niet verblind ware geweest, juist door een pijnlijke ervaring wellicht.
Want inderdaad, zoo de drang tot het moederschap bij vrouwen uit de noordsche
landen ongetwijfeld een sterke
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en vaak de eenige is, die tot het huwelijk drijft, de geslachtsdrift is een andere niet
minder machtige, en de begeerte sociaal ‘geborgen’ te zijn, is er ook een, en de
behoefte van drukkend ouderlijk gezag ontslagen te worden ook een, en die om
vriendinnen te ‘épateeren’ ook, en een eigen staat, een nieuw leven te beginnen niet
minder, en.... zoo zijn er nog tallooze kleine motieven, waarom meisjes een huwelijk
aangaan.
Zelfs als men de groote, de banale, reden, de Liefde, buiten rekening laat.
Shaw laat haar buiten rekening. Hij doet nog erger: hij voert haar in, enkel om
haar belachelijk te maken, en dat geeft te denken.
Lag wellicht daàr zijn smartlijke persoonlijke ervaring, die er hem toebracht zijn
beste gevoel te honen? Of was het enkel, dat die onbarmhartige, maar geenszins
hartelooze speurder van het maatschappelijke leven, in het wijde veld van zijn
observatie nergens de liefde vond, als een waarachtige factor in de
geslachtsverbintenissen?
Men zou het zich kunnen denken, hoezeer ook de openbare meening gewoon is
anders te.... meenen en aan de fictie vasthoudt, dat een huwelijk en liefde altijd innig
verbonden zijn, ja, het een zonder het ander, hoewel niet gelijkelijk, zonde dient te
heeten. De waarheid is echter, dat de meeste huwelijken wèl met verliefdheid, maar
met liefde weinig van doen hebben. Een zacht zich gevleid voelen, een gelukkige
trots van uitverkoren te zijn, dan overwegingen van meer economischen aard,
eindelijk, wellicht, een beetje door langdurigen, intiemen omgang opgewekte
zinnelijkheid,.... ziedaar wat het meisje, niet zonder herinnering aan haar lectuur en
de maatschappelijke conventie, gaarne haar liefde noemt.
Bij de jonge mannen gaat het een beetje anders. Zinnelijkheid is bij hen, ten minste
op den duur, niet een kleine, maar een groote factor. Daarnaast gelden dan vooral
ijdelheid, en allicht ook maatschappelijke overwegingen. Dit alles in geval HIJ het
meisje heeft gevraagd. Indien echter zij hem heeft genomen - het geval doet zich
voor! - komt er nog iets bij. Dan werkt het medelijden, de meewarige verteedering
om haar zich-vertrouwend-en-hulploos-in-zijn-macht-geven, die hem het weigeren
onmogelijk maakt en, tenminste in 't begin, zijn verbintenis met een glans van
edelmoedige bescherming omgeeft.
Doch in al deze gevoelens, innig of oppervlakkig, leeft nog geen liefde, al zijn zij
misschien het begin er van. Wij moeten maar liever zuinig zijn met onze termen en
onze huisbakkenheden onderscheiden van hetgeen de schoonheid en rijkdom van
vroegere geslachten maakte. Liefde was denkelijk immer een vrij zeldzaam artikel
en werd en wordt daarom des te vlijtiger nagemaakt. Er behoort, om haar te gevoelen
en te verdragen, een groote persoonlijkheid toe, zoo groot en standvastig,
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als met onze bescheiden burgerlijke verhoudingen wellicht niet bestaanbaar is. Wie
haar desondanks toch wil koesteren, moge dat zelf weten, en er de schâ en zelfs de
schand van ondervinden, omdat zij immers is l'enfant de Bohème, qui n'a jamais
connu de loi.... noch huwelijk, noch verloving, noch uitzet, noch trouwfeesten en
wat burgerlijke liefelijkheid nog meer voor aardige vormen en siersels haar om den
hals hing.
Daarom komt, als regel, in de burgerlijke huwelijken liefde niet meer voor en wij
mogen zeggen dat het voor onze rust en de maatschappelijke orde maar gelukkig is.
Bernard Shaw zoekt dan ook liefst zijn dramatiek, die, al heet zij comisch, toch soms
zeer tragisch lijkt, aan een anderen kant. De meisjes trouwen omdat zij - of eigenlijk
hun natuur - het moederschap willen, heeft hij vastgesteld en betoogt nu verder, al
dramatiseerend, dat als zij eenmaal willen, ook de meest weerbare man hun ten offer
vallen moet.
Immers, wie is beter gewapend naar den geest dan Dr. Jack Tanner, de phenomenale
vernufteling, de nietsontziende individualist, die bovendien nog net bijtijds Ann
Whitefield's toeleg om hem te vangen doorzag? Toch geeft hij zich ten slotte over,
na een weliswaar wanhopigen tegenstand, en na veel handige manoeuvres van hare
zijde, omdat.... hij eigenlijk niet buiten haar kan en zij dat heel nauwkeurig weet.
Maar het is waarlijk geen lichte of gelukkige liefde, die hem bindt. Het is, tegen
beter weten in, een benauwende, grimmige, wreede, laffe soort van passie, door haar
vrouwelijke perversiteit en onbetrouwbaarheid juist aangewakkerd en die hij zelf
niet ziet eer het te laat is. Daarom heeft ook de gelukkige vereeniging der ‘gelieven’
aan het slot, eigenlijk niets vroolijks, eerder iets lugubers en stelt men zich het nu
volgend huwelijksleven niet bepaald als een idylle voor. Strijd, verbitterde,
meedoogenlooze strijd zal er zijn, voorziet men, tusschen die beide karakters, tot de
een of de ander, gebroken, vernietigd, willoos daar neerligt, voortaan levend als een
machtloos aanhangsel, de schim, het voorwerp van de.... overwinnares. Want zoo
laag kan de man niet zijn, meent Shaw, dat hij met kans op succes de vrouw zou
kunnen bestrijden, die immers, van wege haar natuur, geen enkel gemoedsbezwaar
kent, dat haar beletten zou 't gestelde doel te bereiken. En dat doel is, onderwerping
van den man terwille van het kind.
Of zou het misschien nog kunnen zijn, dat Ann hem meeviel, nu zijzelve verklaart,
het te lastig te vinden om het sentimenteel verliefde dichtertje te trouwen, voor wien
zij altijd de heilige zou moeten zijn, terwijl zij daarentegen aan Jack Tanner, die niet
precies hoog van haar denkt, allicht op den duur mee kan vallen? Kan het zijn, dat
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Ann, die zoo bijzonder weinig kind-begeerig of moederlijk aangelegd schijnt, nu zij
verkregen heeft wat zij van jongs af als vanzelfsprekend beschouwde, om later te
merken hoeveel vooroordeel overwonnen moest worden, eer het bereikt was,.... dat
zij nu, bevredigd, een zeer rustige, in haar man ‘opgaande’ vrouw gaat worden?
Het ligt gewis niet in Shaw's opvatting der dingen, maar het zou toch kunnen zijn,
omdat de duivel gemeenlijk zoo zwart niet is, als men hem aan den wand maalt en
Shaw's parti-pris hier al te duidelijk blijkt. Jonge menschen hebben honderd redenen
voor een, om te willen trouwen en getrouwde menschen hebben er bijna evenveel
om saam te willen blijven, ook al speelt de liefde in geen enkel geval mee. Als wij
de dingen maar nuchter en kalm opvatten, niet te tragisch, niet te gewichtig, kan het
huwelijk een heel bedaarde sociale instelling zijn en nog werkelijk diensten bewijzen.
Ook aan Dr. Jack Tanner, wien zelfs dit huwelijk misschien niet tot nadeel zal
strekken, als 't hem wat beheerschter en minder onbepaald en negatief sarcastisch
maken mocht.
En zoo is er dan per slot toch geen reden om ons zeer te bedroeven of te
verontrusten, als Ann en Jack aan 't slot der laatste acte den trouwdag tegen gaan.
Want de wereld is een weinig anders, meenen wij, dan Shaw haar hier met
hartstochtelijken opzet maken wil.
Ook in het geval van Violet? Een weinig overdrijving om relief te geven zij den
kunstenaar toegestaan en dan wordt men hier wellicht een zeer werkelijk geval van
den typisch Amerikaanschen geest.... in Engeland gewaar, in 't licht van scherp
sarcasme.
Violet is de gruwzaam practische zuster van den idealistischen jongeling Octavius,
die op Ann Whitefield verliefd is en nooit eenige kans had. Zij trouwt in 't geheim
met een rijken Amerikaan, die voor zijn ontwikkeling reist, met ongeveer de opdracht
minstens een lady als vrouw mee naar huis te brengen. Papa, die fabrikant van
gepolitoerde meubelen (of iets dergelijks) en tevens milliardair is, wenscht zijn
geslacht op te voeren in zijn zoon, gelijk hij zich zelf van een barvoetsch Iersch
jongetje tot een zwaren rijkaard heeft omhoog gezwoegd. Bildung moet de jongen
opdoen, die den vader in zijn drukke zaak ontzegd bleef en die er toch blijkbaar bij
behoort. En de kroon op de Bildung zij de hoogadelijke jonkvrouw, in Engeland voor
veel geld aangekocht en in een eveneens duur betaald ‘historisch kasteel’ netjes
geïnstalleerd.
Papa is dus in 't minst niet gestreeld, als hij toevallig achter de waarheid dezer
burgerlijke verbintenis komt, al vermoedt hij nog 't ergste niet. Maar wanneer hij
zijn schoondochter een weinig heeft bijgewoond, komt hij tot andere en betere
gedachten. Immers het blijkt, dat de jongeheer, zijn zoon, een perfect gentleman is
geworden, zelfs nog com-
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pleeter dan zij in Engeland zelf voorhanden zijn, maar dat, gelijk het met zulke
nieuwbakken ridders gaat, zich in het gentlemanlike een zoo bedenkelijke dosis
onpractisch idealisme openbaart, dat den vader de schrik om 't hart slaat. Het is, dat
de jongenheer zich zelf en anderen te veel au sérieux neemt en inderdaad en ter
goeder trouw het offer van zijn heerige inborst staat te worden. Roekeloos dreigt hij
zijn vader, die zich aan de oude illusie van een adellijk huwelijk vastklemt, alle
betrekkingen af te breken en zelf zijn brood te gaan verdienen, fier en onafhankelijk
als een echt gentleman naar den geest.
Natuurlijk doet die houding den ouden politoerfabrikant veel genoegen aan zijn
vaderhart. Zij bewijst hem, dat de aan de opvoeding toegelegde kosten niet vergeefs
werden besteed, maar tevens bekruipt hem de vrees, dat op die idealistische manier
de jonge man finaal met de voeten van den grond zal raken, den vasten grond der
nuchtere wereldbeschouwing en den eerbied voor het geld. Hij weet beter dan iemand,
dat zijn zoon, dit kasproduct der allerverschte beschaving, zelf zijn brood niet kan
verdienen. Daar heeft hij hem immers zelf voor opgeleid, dat hij onverschillig-rijk
en een onpractisch heer zou worden? Maar 't wanbesef dezer dingen bij den jongen,
het roekeloos, onbesuisd, bepaald overdreven minachten van de grondvesten zijns
bestaans (dat de echte gentleman in Engeland al lang niet meer doet) dàt jaagt hem
ineens schrik aan, al bewondert hij ook de pracht van het idealistisch gebaar. In dien
nood leert hij dan de schoondochter op haar waarde schatten, als een heilzaam
tegenwicht van resoluut practisch inzicht tegenover de ‘heerige’ overdrijving van
zijn spruit. Zij tenminste blijkt te weten waar Abram de mosterd haalt en zal gewis
niet wenschen het ideaal dwaselijk te hanteeren, als ware het een artikel van
dagelijksch gebruik. Eersf een boterham, en een dikke, dan de rest, is haar leus, die
het zakelijk vaderhart of het vaderlijk zakenhart bekoort, en blij vertrouwend geeft
hij haar het geld over, dat de jonge man zooeven koninklijk heeft geweigerd....
Een roerend voorbeeld van een liefhebbend en practisch vader, een even roerend
van een dochter uit den netten stand, die het burgerlijk degelijke met een gepaste
mate van zedelijk ideaal weet te vereenigen!
Dat ideaal zelf komt er dan niet zoo heel best af, zeiden we al, in het sentimenteele
dichtermannetje, in wien toch een begin van echte liefde blijkt te wonen, al heeft
Shaw het ook onmiddellijk met egoïst zelfbeklag vergiftigd. En dan is er nog een
restje zuurgeworden ideaal in den liberalen heer Roebuck Ramsden, die eigenlijk
nooit weet, wat hij doet en hoe het leven hem belacht, om zijn practische laagheid
in een seniele lust tot oreeren en volmaakt holle deftigheid.
Terwijl eindelijk het ‘proletariaat’ gehoond wordt in den onge-
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looflijk pedant-nuchteren chauffeur, die zijn stand en zijn werk en zijn ideeën
onwrikbaar de eenig mogelijke en redelijke acht.
Er is in dit stuk van Shaw - meer dan in Candida of Mrs Warren's Profession, of
Widower's houses - een verbeten hartstocht, een zelfsmartende haat, die zich in
peperheet sarcasme uit. Daarom ook komt men er toe aan een eigen bittere
levenservaring, direct achter dit werk te gelooven. Er is geen spoor van algemeen
rustig beschouwen van het menschelijke in, dat humoristisch de tegenstrijdige
dwaasheid der wereld, als haar wezen zelf, aanvaardt. Vandaar de pijnlijke indruk
van al dat viijmgeestige, dat toch immers ook niet als leven aandoet en in verband
met zeer ingewikkelde situaties en uiterst vernuftigen dialoog dit stuk tot eenigszins
bezwarend tooneelwerk maakt.
Of Shaw het eigenlijk voor opvoering geschreven heeft, lijkt in verband met het
Don Juan-intermezzo, dat men hier wijselijk wegliet, minstens twijfelachtig. En ook
overigens zijn in de teekening van personen en omgeving, in hun manieren en
gesprekken zooveel bedoelingen gelegd, dat het Tooneel hier bedenkelijk dicht aan
de Literatuur schijnt te naderen en wij groote opmerkzaamheid behoeven, enkel maar
om het stuk in de opvoering te volgen, zoo dat.... het heel moeilijk valt te zeggen of
het ook goed opgevoerd wordt bij het Ned. Tooneel.
Dat al die dames en heeren niet veel van Engelschen weg hebben, schijnt wel
duidelijk. Maar, hoe aangenaam 't ook ware, is dat een eisch? En zoo 't een eisch is,
blijkt het dan geen onmogelijke? Kan men bij een stuk als dit wel meer bereiken,
dan met inzicht de karakter-intenties er van verwezenlijken?
Wat mij betreft: het genot dat het werk ongetwijfeld verschafte, lag in de
aannemelijke verbeelding van Shaw's ideeën, van Shaw's gevoelens, niet in het
plastisch mooi van het tooneelspel zelf, en ik weet dat het anderen ook zoo ging.
Het is allicht niet wijs van zulke intentie-volle vernuftspelen op het eerste gezicht
iets meer te verwachten. Men behoort tevreden te zijn met de gewis niet
Engelsch-verfijnde, maar Hollandsch-bevredigende vertolking die de dames en heeren
der Koninklijke Vereeniging van het geval gaven en in de eerste plaats dankbaar
voor de geboden mogelijkheid weer iets meer en anders te leeren kennen van dat
zonderling ingewikkeld verschijnsel dat Bernard Shaw heet.
FRANS COENEN.
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Herman Heijermans, Verzamelde Tooneelspelen en Opstellen-over-Toonel.
Eerste Deel, Amsterdam, S. van Looy.
Frans Mijnssen, Over Tooneel. Amsterdam. Nederl. Bibliotheek No. XCI.
Wie de voorrede (het ‘voorwoord’) van den heer Herman Heijermans leest - over
een der beide tooneelspelen in dezen bundel zal hier enkel terloops gesproken worden
- en daarna het boekje van den heer Frans Mijnssen, zal het meer dan eens zijn of
hij twee geheel verschillende onderwerpen hoort behandelen, zóó geheel verschillend
is het standpunt van waar de schrijvers hetzelfde onderwerp beschouwen.
De heer Mijnssen is een minnaar van het tooneel en de tooneelspeelkunst om hun
zelfs wil. Hij houdt van de kunst om de kunst. Hij wil, bezield door schoonheidsliefde,
door het zuiveren van schoonheidsbebegrippen en door verfijning, in het innerlijk
en uiterlijk van onze tooneelvertooningen zooveel verbetering gebracht zien, dat ze
voor den modernen, den verfijnden, den aesthetisch ontwikkelden mensch worden
een kùnstgenot. Hij wil het tooneel verheffen uit een toestand waarin, naar hij meent,
wansmaak, gebrek aan gevoel voor en begrip van aesthetische eischen het gebracht
hebben. Hij wil dat gedaan zien van binnen uit, het essentieele, het wézenlijke
erkennende als éénig principe leidende tot het doel: een harmonische eenheid van
het uiterlijke, als vanzelf in schoonheid volgroeide openbaring van het innerlijke.
Wie zóó zijn verlangens uitdrukt, erkent voor de tooneelkunst een zelfde ideaal
als voor de andere kunsten: het bereiken van een zoo volmaakt mogelijke schoonheid.
Het streven daarnaar, en daarnaar alléén, moet leiden tot haar wedergeboorte.
Ik heb niet letterlijk geciteerd maar zoo goed me mogelijk was de quint-essens
geformuleerd van wat ik als de over verschillende opstellen verspreide meening van
den heer Mijnssen meende te mogen verwoorden.
De voorrede van den heer Heijermans is beknopt en ik kan van hem dus
gemakkelijker de eigen woorden aanhalen. Van zijn Opstellen-over-Tooneel getuigt
hij dat deze:
‘voornamelijk verschijnen om tegenover uitnemend-malle tijdsverschijnselen de
meening van iemand te stellen, die er van af zijne eerste kleine daad voor het
Hollandsche tooneel op wees, dat het gekakel der vele stuurlieden-aan-den-wal, die
dagelijks, wekelijks, maandelijks, met gezwollen strotjes en zelfgenoegzame gebaren,
de wegen beduiden, die tot “verheffing van het tooneel” moeten voeren - dat het
gezwam dezer wijzen over “technische” tooneel-inrichting, over de noodzakelijkheid
van een “intiem tooneel”, over een “keurtroep”, over stuitende “tendenz”, over....
“nieuwe idealen” - en wat voorts het allegaartje van breede
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bepeinzing, mode en snobisme pleegt te baren - dat het waanwijs en potsierlijk betoog
dezer scribenten, die in den grond op a r b e i d van anderen parasiteeren, in diepste
mate belachelijk is.’
Wat Heijermans hier tegenover stelt, volge dadelijk, maar ik verwijl even bij deze
ontboezeming om mijn verwondering te uiten over de heftigheid waarmede deze
hervormer te keer gaat tegen de andersdenkenden, die volkomen te goeder trouw waarom niet? - gemeend hebben het hunne te moeten doen om het verval te keeren,
waarmee onze tooneelkunst naar veler inzicht door allerlei omstandigheden, niet het
minst door concurrentie van licht allooi, bedreigd wordt.
Letten wij niet te zeer op uitdrukkingen als ‘gekakel van stuurlieden’, ‘gezwollen
strotjes’, als het koffiehuis-achtig ‘gezwam’, maar houden wij de kern vooral in 't
vizier.
Wat is dan deze tirade - we weten hoe virtuozelijk Heijermans ook in zijn
tooneelspelen dezen bij ‘publiek’ in den regel succes wekkenden vorm van
argumenteeren (?) gebruikt - wat is deze tirade anders dan een reeks van
schimpscheuten tegen de critiek?
En ik vraag me af: hoe is het mogelijk dat iemand als Heijermans nog met de tot
op den draad versleten aantijging losstormt op deze ‘scribenten’. dat ze ‘i n d e n
g r o n d o p a r b e i d v a n a n d e r e n p a r a s i t e e r e n ’? Zonder kunst - geen
critiek: 't is klaar als de dag, maar is hiermede de critiek afdoende veroordeeld? En
hoe vreemd klinkt een dergelijke bestrijding uit den mond van een man, die vóór
den tijd van zijn algemeen erkende tooneelschrijverswaardigheid, in een van onze
bladen het ambt van stuurman-aan-den-wal, van parasiet-op-arbeid-van anderen met
zooveel aplomb bekleedde!!
Trouwens - houden wij eens voet-bij-stuk. Heijermans heeft in de meeste zijner
tooneelstukken critiek uitgeoefend op onze m a a t s c h a p p i j - o o k n i e t het
product van z i j n arbeid. Is hij, die zijn roem en wat daarmede nauw verbonden is
in onze helaas nog kapitalistische maatschappij, dànkt aan dìe wijze van
critiek-voeren, ook niet een p a r a s i e t ? Een zoo hooge houding is hier geüsurpeerd,
niet hem van rechtswege toekomend.
Nu lezen we door:
‘Of men zich in het eigen land of daarbuiten bevindt: overal domineert de wet (dìt
is onzuiver gestyleerd: de schrijver bedoelt: ‘In het eigen land en daarbuiten, overal
domineert de wet,) dat k u n s t e n k u n s t e n a a r s a f h a n k e l i j k z i j n , d a t
eene op loondienst gebaseerde gemeenschap in directe
wisselwerking slechts dàt klasse-vermaak op den duur duldt,
hetwelk zich aan haar in levensbeschouwing onderwerpt.
(Spatieering van Heijermans.)
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‘Deze maatschappij met haar verwelkte idealen, haar gemis aan respect voor eigen
verleden zelfs, kàn geen ander plankenland hebben dan zij bezit.
‘Iedere poging, buiten maatschappelijke werking om, moge eenige jaren
bijzonderen schijn wekken - zij is voor den ontleder van het verval een relletje.’
‘De waarachtige hervorming van het tooneel, waarlijk bijzaak naast zooveel
gewichtiger aangelegenheden, h e e f t e e n e g e z o n d e , g e l u k k i g e , s t e r k e
gemeenschap noodig.’
Voelt men nu dat hier iemand aan het woord is, die bezield is, vóór alles, door
l i e f d e voor zijn k u n s t ?
Dat voelt men bij Mijnssen wel - Mijnssen zou het een weldaad achten als op het
tooneel in de eerste plaats de schoonheid gevierd werd en als het publiek door het
telkens en telkens weer voor die schoonheid in wisselende vormen te plaatsen, die
om haar zelfs wil ging liefhebben. Mijnssen vindt zijn volk nog niet zoo diep gezonken
dat hij het onontvankelijk zou achten voor aesthetische indrukken, - uit zijn liefde is
zijn geloof gegroeid.
Maar Heijermans, die spreekt over kunst als over ‘klasse-vermaak’ heeft enkel
oor en oog voor een gedroomde ‘g e z o n d e , g e l u k k i g e , s t e r k e
G e m e e n s c h a p ’, die ook vanzelf een beter plankenland zal hebben dan de onze.
Waartoe zich dan nu vermoeid, behalve door van het tooneel af dien heilstaat voor
te bereiden, waarin hij als kunstenaar gevaar zou loopen van met leege handen te
staan? Critiek op dien heilstaat is immers ondenkbaar.
Het verval van ons tooneel....
Het wil me voorkomen dat men geheel te goeder trouw elkaar wel eens wat
klakkeloos napraat.
Wie spreekt over het verval van handel, van scheepvaart moet toch voor den dag
komen met feiten en cijfers om ons dat verval aan te toonen, als punt van uitgang in
't verleden een tijdperk van grooteren bloei aanwijzend. Anders dan door vergelijking
met vroegere toestanden gaat het toch niet.
En met welken toestand van ons tooneel vergeleken, maakt die van thans zulk een
ongunstigen indruk? Wilt ge dertig, veertig jaar terug? Lees dan vooral de Brieven
van Potgieter aan Huet! Zoekt ge het nog een halve eeuw vroeger? Doe onderzoek
naar het repertoire dier dagen. De achttiende eeuw? Lees het troostelooze relaas van
prof. Te Winkel. De zeventiende? Daar zijn we er! Bredero, Coster, Hooft, Vondel.
Zeker - als wij de geijkte meening willen deelen. Maar was ze inderdaad de bloeitijd
van onze tooneelkunst? Sla er Kalff en anderen eens op na. Zou men soms tot het
destijds hooggeprezen kunst- en vliegwerk terug willen! Aan tooneelschrijvers ontbrak
het toen evenmin als in de achttiende en het gehalte van enkelen was heel wat hooger,
maar heerschte
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niet het klassimisme veel te tyranniek? en bond Vondel, toch in hoofdzaak lyricus
en epicus blijvend, zich de handen niet met de regelen der Ouden?
Met welk tijdperk wil men dan de vergelijking?
Er is iets zeer rationeel-schijnends in enkele uitspraken van Heijermans. Zoo in
deze: ‘De kunstzinnige hervorming van het tooneel kan e e r s t n a h e t h e r s t e l
e e n e r w a a r l i j k e m a a t s c h a p p e l i j k e o r d e - door samenwerking der
zusterkunsten geschieden.’
Als men vooropstelt dat deze maatschappij haar dood tegemoet gaat, dat aan de
proletarische maatschappij de toekomst is, wel dan is het rationeel dat uit die
maatechappij de ware vòlkskunst zal moeten voortkomen, het woord ‘volk’ in zijn
meest collectieve beteekenis nemend. En dat daartegenover al het streven van thàns
onvruchtbaar moet zijn.
Het schijnt overtuigend - toch is de redeneering bedriegelijk.
Wat men ook schrijven moge over een kunst der Grieken, welke door heel het
volk bemind en begrepen zou zijn - ik geloof er niets van. Evenmin als van de eenheid
volk-en-kunst in de middeneeuwen of in den renaissance-tijd. Aangenomen dat
kunstenaars de opperste beminnaars en verbeelders zijn der schoonheid, dat zij
daardoor als uitverkorenen gaan door hun tijd en door alle tijden; dat de uitingen van
hun genie alleen verstaan en gevoeld kunnen worden door wie als schoonheid-lievers
zich opwerken tot hun nabijheid; dat zulke schoonheid-zoekenden onder de menschen
altijd tot de enkelen behoord hebben, - dan is het niet te aanvaarden dat in een nieuwe
maatschappij de begenadiging met kunstenaarschap en gevoel voor kunst over de
massa zal worden uitgestrooid. Kapitaal kan men verdeelen - kunst en smaak niet.
Kunstenaars zijn enkelingen, zeldzaam in hun uitnemendheid. En wie kunst
werkelijk liefhebben zijn ook nog de zeldzamen. Dat Heijermans over kunstvermáák
spreekt, duidt al op een gansch bizondere opvatting. Proletarische kùnst is een
contradictio in terminis.
Natuurlijk zijn er in de nu en dan paradoxale uitspraken van Heijermans ook op
de practijk berustende behartigenswaardige waarschuwingen. Het samenkleven in
clubjes om de alleenzaligmakende eigen opvatting te dienen - het zich afzonderen
tot een intieme kunstdienerij - 't moet voor 't t o o n e e l noodlottig zijn. Het tooneel
spreke tot zoo velen mogelijk. Door het tooneel kan voor de aesthetische ontwikkeling
door schoonheidsontroering veel gedaan en bereikt worden. Doch het tooneelspel is
een intermediaire kunst. Er zijn tusschen kunstenaar en publiek artistieke vertolkers
noodig. En nog een heele groep nooit geziene medewerkers aan het uiterlijk. De
menschen hebben allen rechten op een naar gelang van verdiensten behoorlijk bestaan.
Daarvoor kan niet de kunstenaar zorgen, er zijn anderen op wien die
o n o n t k o m b a r e verplichting rust. En nu zijn het kostelijke woorden welke
Heijermans hierover schrijft:
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‘Wie er, zooals gebruikelijk is, 'n dirccteur op nawijst, dat hij op recettes tukt en “de
belangen der kunst verwaarloost”, maakt den voozen indruk een verfijnd kunstkenner
te zijn. Het wreed, door niets gemotiveerd geraas, dat den Hollandschen
theaterkoopman van verschillende kunst-dandy's bespringt, is volkomen ongeoorloofd.
D e T h e a t e r k a s i s d i c t a t o r . (Ik spatieer. v.N.) Alleen zij. Er is bijna geen
andere tak van kunst aan te wijzen, waar het dádelijk-nijpend verband tot de
bestaansvoorwaarden zich zóózeer openbaart, als bij 't dobberend geworstel van een
theater-ondernemer, die aan de eene zij slaaf is van den betalenden publieken smaak,
aan de andere zij door ieder onwijs kunst-potentaatje geringeloord en à contant
benadeeld wordt. De gezondste les voor de meeste dier heeren, die te over meestal
vader van het een of ander dramatisch product zijn, dat geen plankenland kan
beademen, ware 'n maand administratieve bezigheid in 'n theaterbureau.’
Gulden woorden inderdaad van iemand die 't weten kan en 't ook wéét!
Verheugend voor ons noemt hij het dat in het buitenland de vervreemding van het
tooneel veel grooter is. Onze theaterdirecties zijn genoodzaakt rekening te houden
met het volk, in den zin van het ‘schellinkje’.
Ik waag het te betwijfelen of dit zonder voorbehoud als een voordeel te aanvaarden
is. Om redenen bovengenoemd rekenen met 't schellinkje is tevens concessies doen
aan zijn smaak. En al het moge tooneel het verkrijgen van een zoo uitgebreid mogelijk
gehoor beoogen, dit kan dan alleen een gewenschte uitwerking hebben als de meest
ontwikkelden de toongevers blijven. Maar zoodra het meer ontwikkelde publiek
gedwongen wordt met den smaak van de onontwikkelden mee te gaan, kan tweeërlei
even schadelijke uitkomst verkregen worden: òf dat het werkelijk uit
smaak-verwording (waartoe zooveel andere publieke vermakelijkheden meewerken)
tijdelijk meegaat; òf dat het zich allengs laat verdringen, den schouwburg vermijdt
en daardoor de directies den steun verliezen, voor werk van goed gehalte zoo hoog
noodig.
Maar genoeg hierover.
De heer Mijnssen verdient nog meer van onze aandacht voor zijne besprekingen
over wat tot het innerlijke van de tooneelkunst behoort. Hij wijst in zijn bewonderend
spreken over Gemma Bellincioni's praestaties op de verschillende verbeeldingswijzen
van verschillende groote tooneelspelers. Terecht acht hij de hoogste tooneelkunst
die ‘het menschelijke’ geeft ‘tot schoonheid gestyleerd,’ die waarbij tevens de
harmonie bewaard wordt tusschen het spel van den grooten enkeling en het geheel
van het drama.
Dat harmonische werk te scheppen en te bewaren is de taak van den regisseur, die
met doordringend stijlgevoel moet trachten alle krachten

Groot Nederland. Jaargang 8

736
te doen saamwerken ter bereiking van een en hetzelfde doel. De vergelijking van
den regisseur met den dirigent moge niet nieuw zijn, ze blijft in hoofdzaak waar. En
niemand zelfs niet de grootste kunstenaar zal die leiding-tot-harmonie kunnen
miskennen, zonder schade toe te brengen aan het geheel.
Nu heeft echter de leiding van een werk voor toonkunst - en daarop wordt niet
genoegzaam gewezen bij 't gebruik van de vergelijking - dìt vóór, dat op een
uitvoering die leiding aldoor zichtbaar blijft, eveneens voelbaar.... Een goed dirigent
is de steun van allen, de onmisbare. Maar waar is hij bij een tooneelvertooning? Juist
als het er op aankomt, moet hij de spelers geheel aan hun lot overlaten, legt hij de
draden-van-onderlinge-verstandhouding uit de hand.
Ik laat het aan ieder over de vergelijking verder uit te werken, en twijfel niet of in
velen zal verwondering zijn dat er van menige première zoo veel terecht komt! Want
er is dan niets meer aan te doen. Zie het werk van den goeden dirigent, hoe hij
heerscht, vertraagt, versnelt, bijeenhoudt, hoe hij met den wonder-suggestieven
invloed van zijn tegenwoordigheid alleen weet te bezielen tot harmonische
saamwerking. Zie hem ook vermoeid, vermoeider dan een der medewerkers, als zijn
arbeid verricht is....
De vergelijking - hoe juist op enkele punten - gaat dus op een hoofdpunt mank.
En mòet mank gaan. Want van spelers, die hun aandacht te verdeelen zouden hebben
tusschen een leider en hun samenspel met anderen, ware niets te verwachten. Zij
moeten juist losgelaten worden.
De zorg voor het tooneel-uiterlijk is onder den invloed van het naturalisme tot een
uiterste gedreven. Het n a u w k e u r i g tot in détails verzorgd zijn van een tooneel
is jarenlang geprezen. We zijn daar thans overheen. We voelen dat ons die overmatige
zorg beëngde. Dat ze onze fantazie aan banden lei. Dat een suggestieve aanduiding
meer doet dan het verwerkelijken in materie. En dat een geheel van suggestieve
aanduidingen i n s c h o o n h e i d te scheppen het doel zal zijn van een artistiek
voelenden regisseur.
Ik kan niet verzwijgen dat ik den heer Mijnssen liever hoor over abstracties dan
als beoordeelaar van bepaalde tooneelspelen.
Doch de verhouding waarin ik tot een onzer gezelschappen sta, doet mij van
polemiek hierover afzien.
Slechts op één principieel punt stel ik mijn meening tegenover die van den heer
Mijnssen. Het is waar hij, na Heijermans' Uitkomst geprezen te hebben, zegt:
‘Wij hebben twee bezwaren, die echter van n i e t z o o v e e l b e t e e k e n i s
z i j n : (ik spatieer v.N.) het verhaal van den grooten broer uit zijn gevangenis, toen
hij de ster die nu in zijn hand is, zag schijnen
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door het raampje der cel, èn het uitdooven der sterren, - gelijk geschiedt, - in de
handen juist van bankier-dokter-kapelaan.... zal niet door Jan zijn gedroomd.’
Ik acht dit twee fouten van z e e r v e e l b e t e e k e n i s . Ik voel er het kind in
overdrachtelijken zin door vermoord. En hoe iemand, die fouten als zoodanig
erkennend, toch de creatie van een kind innig doorvoeld kan achten, als de schrijver
het pour le besoin de sa cause het zijn tendens opdringt, is me een raadsel1).
De taal van den heer Mijnssen wordt een enkele maal door vreemde bijmengselen
ontsierd. Zoo klinkt geheel Gallisch: ‘wij weten dat de aangehaalde woorden zeer
g e v a a r l i j k e zijn.’
Maar dat neemt niet weg dat deze opstellen een belangwekkende lectuur vormen
voor allen die zich meer dan oppervlakkig bezig houden met ons tooneel. Ten spijt
van alle ‘verval’ acht ik de verschijning en verspreiding ervan als ‘goedkoope lectuur’
een heugelijk teeken.

Rosette Koetser, Uitgeschakeld. Antwerpen, Gebrs. Jansen. Vlaamsche
Tooneel-verzameling.
Voor mij een zeer beschamende uitgaaf. Want ik zag achter in dit boekje een lijst
van Nr. 142-333 tooneelspelen, mij zoo goed als alle onbekend. Nu ja - Roze Kate,
dat kennen we hier en mogelijk ook Jezus de Nazarener. De namen Verhulst en De
Tière zijn ook boven den Moerdijk doorgedrongen. En dat men V l a a m s c h e
Tooneel-verzameling niet zoo woordelijk moet nemen, getuigen namen als A.C.C.
de Vletter, Erckmann-Chatrian, Gerh. Hauptmann e.a. Maar sluit men een twintigtal
uit - ik neem het ruim -: de titels te lezen van pl. m. 170 tooneelstukken, waarvan
vele met de bijvoeging ‘geprimeerd’, oftewel bekroond, en daar dan niets van te
kennen - 't is beschamend als men meent althans éénigszins op de hoogte te zijn.
Hoeveel roem die ons onbekend bleef: voeg er de hierin niet gedrukte lijst van 1-132
nog eens aan toe! Met de zekerheid daar evenveel van te kennen....
Rosette Koetser is er in elk geval nu ook bij. Misschien nr. 334. Helaas, niet
geprimeerd. Toch - haar Uitgeschakeld is niet mis. Van een burgermeisje dat bedrogen
wordt door de zuster van een meneer, en later er toch lekker met dien meneer vandoor
gaat. Vlaamsch is 't niet - plat-Hollandsch. En alle rechten zijn voorbehouden. Denk
daar om.
W.G.v.N.

1) Iets dergelijks trof me kortelings in een Schakels-bewondering in de N.R.C. Een kleinigheid
werd geacht het feit dat Duif zijn papieren in een klungelig sigarenkastje bewaart. Alsof niet
dat enkele feit de heele figuur doet wankelen!
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Literatuur.
Gerard van Eckeren, Guillepon Frères, P.N. van Kampen & Zoon,
Amsterdam.
‘- Dus juffrouw, ik kan er vàst op rekenen dat ik ze vanavond nog thuis krijg?’....
‘De gehandschoende hand der vraagster dwaalde al naar den deurknop, voorkomen
door een vlugge beweging van 't verkoopstertje, wier arm zich slange-lenig onder
den arm der dame door boog en met twee rekkende vingers aan de klink rinkel-trok,
dat de glas-deur open zwaaide. Dan lichtjes buigend haar gewoonte-buiginkje, terwijl
het straat-leven voor een oogenblik in hèlle kleur-geluiding op haar áánroesde: een
tram, het rood-groen Rijsseldamsche wapenschild opzij, gonsde juist langs.... sprak
ze nog even, bleekjes, een paar snelle woordjes als een antwoord op het haar gedane
vraag-bevel:
- Secuur mevrouw, de zwarte dus en dan de twee blauwe en morgen vroeg om
antwoord halen laten.... U kunt er op rekenen, mevrouw....’
Aldus de aanhef van het boek, dat in zijn ondertitel aankondigt ‘De Roman van
een Winkeljuffrouw’ te zijn - en wie eenigszins de ‘gesten en manieren’ der
Hollandsche roman-schrijvers van dezen tijd kent weet na kennismaking met dit
stukje beschrijving al tamelijk wel welke stijlhoedanigheden hij voor het vervolg zal
te wachten hebben.... èn, dat hij rustig over den dorpel het huis kan binnentreden
zonder vrees voor verrassingen of struikelen, want de bouwtrant is van
algemeen-Hollandsche bekendheid en de architecten die zoo bouwen verrassen zelden
of nooit.
Het gebaren dier twee vrouwen, het opengaan der deur, 't plotsoprumoeren van 't
straatleven, 't nog-vlug-wat-zeggen van de winkeljuffrouw geven een aardig trilbeeld
van al-dags-leven, een verdienstelijk staaltje van directe waarneming - en ge vangt
uw lectuur dus rustig en in goed vertrouwen aan. Vele, vele bladzijden zonder
opmerkelijke heffing of daling in toon en gebeuren komen u dan vertellen van 't
leven en bedrijf van een meisje dat als handschoenen- en blouses-verkoopster in een
groot magazijn haar kost verdient: van haar bezig-zijn in den winkel bij lamplicht
en morgenklaarte, op triestige en zondoorschenen dagen, klanten bedienend, doozen
opruimend of kasten etaleerend; van haar omgang met de andere ‘juffrouwen,’ haar
inwonen bij een burgerlijke tante van het echte groot-steedsche ras, waar gebrilde
neef Gerrit wat hinderlijk is met verliefde onnoozelheden, haar avond-uren, die zij
in schuchter verkeer met kordater vriendinnen buitenshuis of in veilig gedroom alleen
op haar kamertje slijt, zoet-weemoedig peinzend over haar zooveel beter jeugd-leven,
toen zij nog in het huis bij den ouden kerktoren woonde, in de kleine gemeente waar
haar vader onderwijzer was.
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Herinneringen zijn het aan dat gezellig tehuis, aan avonden van stil te zamen zitten,
ieder voor zich met zijn werk of bezigheid, die vooral dan klaar weer opleven in haar
mijmerij, maar ook het denken aan een jongen man, met wien zij van kind af is
opgegroeid en dien zij later een aanzoek geweigerd heeft; geweigerd, maar toch....
nog vele nachten daarna heeft zij erom schreiend doorgewaakt. En ze is hierin niet
zonder verwijt tegen zichzelf: op een Zondagmiddag-wandeling buiten de stad herkent
zij hem plotseling bij 't verlaten van een dorps-café, waar zij voor den regen gevlucht
was, in een troep tierende jonge kerels en 't grijpt haar zoo sterk aan, dat ze zich
onwel voelt worden en leunend op den arm van haar vriendin naar huis moet keeren;
als de bovengenoemde neef-met-de-bril haar later van een ontmoeting met Leo in
de stad vertelt: - ‘maar gunst zooals die kerel er uitzag, heelemaal verloopen, zoo
mager en schunnig bepaald wat zijn kleêren betreft, al kon je zien dat hij nog voor
heer woû doorgaan; ik herkende hem bijna niet; en zijn oogen, akelig; 't was net
of-t-i-dronk....’ voelt zij die zwakte weer, moet van tafel opstaan en op straat zich
beheerschen niet flauw te vallen; en op blz. 70 heet het in een temidden van deze
stijlsoort wonderlijk aandoende zinsvorming, dat zij moest denken ‘aan wat ze nu
wist in zijn leven te zijn geweest: de verwoestende macht; zij, die zijn levensgeluk
vernietigd had....’
Veel nieuwe dingen komen er aanvankelijk niet in haar leven; het geheele eerste
deel van den roman speelt zich zonder groote bewogenheid af. Een enkele maal
bezoekt zij, meegetroond door vriendinnen, 's avonds een danszaaltje, voelt zich daar
- naïef en ingetogen als zij is - vreemd en onbehaaglijk, doch uiterlijk en innerlijk
blijft haar bestaan langen tijd bij 't oude.
Dit alles is door den heer van Eckeren binnen het bestek zijner ziensen schrijfwijze
niet zonder verdienste te boek gesteld. Voornaamheid in stijl zult ge er niet moeten
zoeken. In een zinsbouw als deze: - ‘Mien vertelde, dat ze van een vriendin kwam
met wie ze had afgesproken om naar de muziek in 't Gravensteenpark te gaan, maar
hoe, toen ze had aangebeld en d'r moeder open deê die haar gezegd had dat Anna er
al van door was, alleen, naar ze geloofde, maar zéker wist ze 't niet.’ - treft u een
zekere rammeligheid, die aan vele détails eigen is. Gewaagd van psychologie en aan
den rand van het ridicule is een passage die op blz. 69 voorkomt: ‘Emma ook, zij
gaf zich zelve in zoo'n etalage; hare vingers verschikten de stoffen tot een harmonie
van kleuren, die als de harmonie waren van haar peinzende ziel: als ze blij was gaf
zij het blauw in haar schikking de boventoon, zocht zij uit de doozen naar nuances
van blauw.... En voelde ze zich ontstemd om tante thuis, of om Gerrit, of om het
leven dat in zijn jachten naar geld en goed haar
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wel heel nutteloos leek en heel belachelijk; dan legde ze veel handschoenen in de
kast, met stijve vingers, die als zoovele handen naar buiten te wijzen schenen, als
aan elk der voorbijgangers aanwijzend eigen belachelijkheid.’ Maar over het geheel
bezien is er in het eerste deel literaire verdienste; de verdienste vooral van een eerlijk
en onopgesierd streven.
Alleen, men zou kunnen zeggen: de methode die hier leiding geeft in het zien en
beschrijven der dingen is in de Nederlandsche roman-letterkunde der laatste
kwart-eeuw te zeer tot procédé geworden. Hoe tallooze malen hebben wij in schetsof roman-vorm niet reeds waarnemingen en stemmingen te lezen gekregen als hier
gegeven worden b.v. in de weergave van winkelleven, de beschrijving van
Zondagsbanaliteit in een groote stad, Emma's wandeling naar buiten, de avonduren
die zij in het danszaaltje doorbrengt. En de schrijver - onvervalscht en slecht-recht
Hollander als hij is - schuwt zoo weinig zijn lezer te vermoeien door monotonie en
grijsheid van toon, dat ge hem als beste gave wat lichtheid en tinteling van Franschen
esprit zoudt willen wenschen.
Niettemin zoudt ge zijn boek in appreciatie voor de aangeduide verdiensten ten
einde lezen, zoo de auteur in het tweede deel niet verkozen had beneden het bij den
aanvang ingenomen niveau te arbeiden, en er in geslaagd ware de daar verhaalde
gebeurtenissen psychologisch meer wáar te maken.
Op de laatste bladzijde van zijn roman staat de mededeeling te lezen, dat dit boek
no. 1 is van een cyclus van stadsleven: ‘Rijsseldam’. Kan dit een vingerwijzing zijn,
hoe misschien een neiging tot illustratie van een algemeen sociaal verschijnsel (in
casu: de niet gunstige invloed van het winkeljuffrouw-zijn op het moreel eener jonge
vrouw) hem in de uitwerking van een speciaal gegeven - ik meen de
levens-beschrijving van juist dìt meisje - parten gespeeld heeft? Heeft de heer van
Eckeren zelf het ontoereikende in zijn motiveerings-vermogen gevoeld en valt hieruit
het slechts zeer vaag aanduiden van feitelijkheden te verklaren, waar verteld wordt
van de ommekeer in Emma's zedelijk leven? Op blz. 179 beginnen wij te merken,
dat zij plotseling wel zeer verdoold moet zijn. Wel zijn er dingen aan voorafgegaan
die getoond hebben, dat ook een van nature schuchter en ingetogen meisje onder
omstandigheden een paar dolle uren kan doorleven: op den avond van een volksfeest
met vriendinnen uitzijnde en later in het gezelschap van een viertal ‘heeren’ komt
zij langzamerhand ‘in de stemming’ (zij wil ook eenmaal léven), blijft na afloop van
het vuurwerk nog nazitten in een café, drinkt er wijn en champagne, en die eene keer
is zij, de stilste en saaiste van allemaal, juist de joligste en uitgelatenste - wat goed
van vinding en volkomen begrijpelijk is; het èrgste wat er dan geschiedt is een kus
dien een der fuivende heeren haar geeft, en bovendien den volgenden
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morgen ‘brandde de kus, dien zij zich in dollen overmoed had laten geven, haar als
een wond op de wang.’ Maar lezende wat van af de 179ste pagina geschreven staat
van het leven dat zij dàn schijnt te leiden, kunnen wij niet gelooven, dat de Emma
die daar zoo handelt het jonge meisje is, dat wij op de voorgaande bladzijden leerden
kennen. Dat zij zich zoo, avond na avond en zonder de opwinding van feestrumoer
en alcohol, gedraagt, vermag geen enkele aanwijzing uit haar vroeger bestaan evenmin als het drinken van Leo, dien zij immers niet lief heeft - te motiveeren.
Is het misschien de breuk in den tijd (in 1903 en 1908/09 werd deze roman resp.
te Leipzig en Baarn geschreven) die den schrijver belet heeft de lijnen van het
aanvankelijk gebeelde zuiver en voor den lezer overtuigend door te voeren? Want
in dit laatste deel is zeer veel, waarbij men een indruk van ‘gemaakt-heid’ niet van
zich weren kan. En in drama- en roman-vorm geldt in zoo'n geval het tegendeel van
de Engelsche spreuk: ‘All is well that ends well’.
Om te eindigen een belangstellende vraag. Welke gedachten-associatie kan den
heer van Eckeren op blz. 174 verleid hebben tot de beeldspraak, dat ‘als een
forsch-brutale kras-van-wil op de lei van Marie's leven stond: ik ben ik’? Wat mag
men zich voorstellen als de ev. lei van iemands leven en wat niet?

Het Goud van de Peel, H.H.J. Maas. P.M. Wink, Amersfoort.
Een zeer lijvig boekdeel, waartoe het kritisch oordeel evenwel niet in een evenredige
lengte-verhouding behoeft te staan, daar de soort van dezen roman te welbekend is
in de Nederlandsche en de algemeen-Europeesche letterkunde der laatste
vijf-en-twintig jaren om als zoodanig nog een bijzonder interesse te wekken, en een
eigen-aardige schrijvers-individualiteit in dit geval niet de oude methode in een nieuw
licht verschijnen doet.
Een exposé-in-den-breede van sociale nooden en ongewenschte
arbeiderstoestanden, van minderwaardig gekonkel in communale en kerkelijke kringen
op de Peeldorpen. Als contrast daartegen de figuur van een jong dorpsonderwijzer,
die den ontwikkelings-gang van belangstellende in gewestelijk-historische
onderzoekingen tot ‘sociaal-bewust’ mensch doormaakt, en zich in zijn dorpskring
moedig opwerpt als bestrijder van maatschappelijke misstanden. Een eerbiedwekkende
opsomming van ‘documents humains’, alle illustreerend de stelling: de arbeider in
de Peeldorpen wordt uitgebuit als een lastdier. Een prachtig feiten-dossier ook, voor
de enquête van een volksvertegenwoordiger. Alleen.... er is nu eenmaal een zeker
verband tusschen de dingen en de omgeving waarin ge ze te hooren krijgt. Een
stichtelijke kanselrede, die ge in de kerk als iets van-
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zelfsprekends aanhoort, laat ge u allicht niet welgevallen van uw hospita en de
nieuwste vondsten der laatst-verschenen ‘Witz-blätter’ zullen u in een professorale
voordracht waarschijnlijk als min of meer buitensporig voorkomen. In casu toegepast:
men mag van een romanschrijver nog iets anders verlangen dan een quantum
‘naturalistisch’ feiten-materiaal, en de grootste hoeveelheid daarvan redeneert in
een werk van kunst uw vraag naar artistieke qualiteit niet opzij. De heer Maas gaat
wellicht als ijverig geloovige te zeer op in de naturalistische confessie om tot het
begrip te zijn gekomen, dat de werking van b.v. het Zolaïaansche oeuvre in heel veel
gevallen berust op een door het kunstenaars-instinct met kracht doorgezet negeeren
der theoretisch-gestelde werkmethode.
Als men eenige hoofdstukken van dezen roman gelezen heeft en men hoort De
Visscher (de jonge onderwijzer van wien reeds sprake was) spreken over de
‘Waarheid’, die zich in het leven en de literatuur meer en meer doet gelden, dan moet
men wel een wildvreemde zijn in het letterkundig Jeruzalem van onze dagen om niet
onmiddellijk te zien, dat hier ‘het (welbekende) duiveltje uit het (niet minder bekende
literaire) doosje komt kijken’. Ja, nietwaar ‘de Waarheid’! De directe opteekening
en de kinematographische afdruk, de waarheid, die wel zoo vriendelijk zal zijn zich
pasklaar te maken voor het keurslijf der exact-gephotographeerde ‘maatschappelijke
juistheid’, de journalistiek der rubriek ‘sociale nooden’, die zich zelve verslijt voor
de ‘wáre’ kunst.
‘Tegen 'n uur of vier keerde De Visscher weer terug uit de venen. Een diep-treurige
stemming drukte zwaar op hem neer. 't Scheen hem toe, alsof hij nergens meer licht
zou kunnen zien, alsof het leed, hier in de Peel aanschouwd en doorvoeld, hem voor
goed zou blijven aanstaren. Eens had iemand hem gezegd: “het leven is, zooals men
't ziet, er blijft ook altijd veel moois te waardeeren.... Zie de natuur in den zomer, en
ook het naakte winterlandschap is mooi...” Ja, bitterde het in zijn somber denken op,
zooals men 't ziet! Wie zijn oogen maar afwendt van het schrijnend leed en naar een
boom gaat staan kijken om dan uit te roepen: “wat is die toch mooi!” die heeft het
wel gemakkelijk. Zelfs vrij van ellende, zooals hier van nabij te zien was, kon hij
dan op zoo'n wijze van het leven “genieten”, altijd het meer of minder gunstig lot,
waarin hij-zelf verkeerde, dadelijk stellend naast iets treurigs. Maar de vraag bleef
dan toch nog, of zoo iemand de wáárheid zag, die zien wilde....’
Wie kan hier deze overpeinzing van den jongen schoolmeester lezen zonder zich
de dagen te herinneren, toen in ‘De Jonge Gids’ wijsgeerig geleeraard werd over
Leven en Literatuur?
Er is veel overeenkomst tusschen den ‘held’ van dit boek en den auteur. Niet alleen
tusschen deze uiting van geestesleven en de artistieke
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uitvoering en literaire tendenz van dit werk. Als de heer De Visscher zijn artikelen
aan dagbladen zendt, wordt hem gebrek aan stijl verweten; m.i. terecht, hoezeer ik
ook verschillen mag met de resp. redactie's omtrent de appreciatie van den mensch.
En zoo is het met den heer Maas. Vorm- en taal-styleering is zijn letterkundig ‘fort’
niet. Slechts een paar van de vele voorbeelden passim! Op blz. 36: ‘Want ze gingen
een varken en een geit houden. D'r was toch altijd afval, en dan kreeg men wat in de
kuip. Een paar kippen lieten ze rond-azen om het huis. Dan had men eens 'n ei aan
te pakken. Als Dien toch thuis moest blijven, kon zij voor dat werk wel zorgen.’ ‘'t
Menneke hield de menschen met z'n zonderiing doen, zijn halfwaanzinnig gekijk en
zijn angst-aanjagende verhalen in bedwang van veel kunnen en weten’ (blz. 60). ‘Zijn
woordenstroom stokte, en een innig medelijden ging tranend van zin hart uit naar
die verslaafde massa’ (blz. 159). ‘Het sloeg op hen neer als een verschrikking met
broodeloosheid’ (blz. 329). Merkwaardig is ook de neiging tot naturalistische
melo-effecten, als op blz. 316: ‘“De V. draaide zich om en keek die schrijnende
droefheid nog na. Een rilling van mede-lijden overhuiverde zijn lichaam.... In de
verte glansde de zon haar goudlicht over het dak van de directeurs-villa. De smart
kreet op in zijn ziel.... Toen greep hij een turf van den grond, en zijn bitter-tonende
stem trilde: “Het goud van de peel!”....”’ Als zeer welgelukt wil ik dit van blz. 357
nog afschrijven: ‘Even verwaarloosd waren de kinderen. Het vuil gleed aanhoudend
uit den neus tot op den mond en werd dan met een ophaal weer omhoog getrokken.
Even later stroomde het weer uit tot gelige bellen, en de tong krulde langs de bovenlip
likkend omhoog, of een veeg met den mouw besnotterde het geheele gezicht.’
Nietzsche zou gesproken hebben van ‘Die Freude am Stinken’! Ten slotte wil ik
gaarne erkennen, dat ik achting heb voor het werk dat de auteur aan deze 440
bladzijden heeft moeten besteden: het aantal feiten, data enz. is waarlijk
eerbiedwekkend. En al is er in de individu- en massa-beschrijving van dezen roman
maar weinig dat niet reeds elders (door Zola o.a.) ontroerender en met
dieper-indringende psychologie gebeeld werd, de voordracht van het geval op zich
zelf getuigt van studie en de maatschappelijke factoren van het milieu lijken mij
daarin welbegrepen.
H. VAN DER WAL.
P.S. De letterkundige kunst-teelt van nieuwe verba heeft aan dezen auteur veel te
danken, Te memoreeren zijn: ‘ergens naar toe huilen; kortaffen; gemelijken; stolperen;
stalperen; stuggen; opstalen (in: opstalende gierigheid); opbitteren; aangretigen;
binnen-aarzelen; aangeestigen doorduidelijken en uitheeschen’.
Een aanwinst die niet te versmaden is!
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Florentijn, Van blijder Minne. 2e Vermeerderde Druk. 's-Gravenhage,
W.P. van Stockum & Zn.
Een dichtbundel die een tweeden druk haalt - 't is een zeldzaamheid. Vooral indien
de dichter niet tot eenige beweging behoort, en volstrekt geen beweging maakt.
Florentijn is daar veel te bescheiden voor. Niet uit gebrek aan dùrf - als hij 't noodig
vond heeft hij zijn meening onomwonden gezegd, en 't was altijd de meening van
een fijn-voelenden kunstzinnige. Ik gun hem dezen tweeden druk zoo van ganscher
harte.
En toch ontving ik het fraaie exemplaar met ontroering. Een ontroering die nog
inniger werd bij 't herlezen van al dat bekende. Tusschen het t o e n , door de
dagteekeningen aangeduid, en het h e d e n , welk een verschil! Na 1904 is het zwijgen.
Wat voor een groot deel het aantrekkelijke van deze verzen uitmaakt, is het echte,
het doorleefde er in. Wilt ge een brok levensgeschiedenis? Luister dan en het zwijgen
zooveel jaren wordt u verklaard:
Van dat het begint te lichten
Tot die blozende, stralende dag
Zich hult in stemmige wilen
Weêrklinkt er mijn blijde lach!
Mijn leven: eertijds een welig,
Maar eentonig weideland,
Begrijnsd van sombere wolken,
Aanstormend te allen kant, Werd eensklaps een tooverlandschap
Vol zaligen lentegloor,
Vol blauwe en rose bergen
En heuvlen van blank ivoor!....

En nu dit bang profetische:
Mijn groot Geluk, mijn dankbaarheid,
O Liefste! die kan ik uiten;
Doch naakte op nieuw een lijdensnacht,
Mijn ziele zich weder zou sluiten.
Mijn ziel de stralende bloemen gelijkt.
Elk vrij die in 't harte mag schouwen!
Maar sterft de zonne, verduistert het blauw,
Zij stug zijn toegevouwen.

De verklaring is er. De Zon is dood: zijn Zon: Ysela van wie haast alle deze bladen
getuigen. En die híj verheerlijkt in zoo menig doorvoeld gedichtje.
Aan Florentijn denkend, herdenk ik altijd ook Lessing, die op ríjpen leeftijd greep
naar 't rijkst geluk - hij wilde ook eens zíjn aandeel hebben in de levensweelde....
Hoe korten tijd bezat hij het....
W.G.v.N.
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