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[Eerste deel]
Antiek toerisme
of De reis door Egypte
door Louis Couperus.
I.
De nacht over de zee was windstille en zaliglijk zilverlouter na den gloeienden gloor
van den dag en de groote quadrireem gleed gelijkmatig zacht voort, als over een
meer, onder een wijd firmament van sterren. Rondom de ovale zee was de ijle einder
zuiver getrokken, en op deze wijde wereld waren alleen de sterren en was het schip.
Maar het schip weêrklonk van muziek. Er was de telkens herhaalde melodische
fraze der driehonderd roeiers, zacht en eentonig, weemoedig mineur, met immer
den zelfden uithaal, waarna de hortator inzette, waarna als een koor, gedempt, de
roeiers weêr òpgalmden, hunne lange fraze van weemoed, de zacht eentonige
begeleiding van het moeizame werk, de muzikale zelfaansporing tot weêr het zelfde
gebaar van armen en buiging van bovenlijf over lendenen.
Die muziek weemoedigde van onder uit het schip, en samen stemde met haar
de zachte golfslag der spanen, die waren als gelijkmatige pooten van het gracelijke
zeedier, dat het schip geleek, met zwane-achtig hoog opgerichten voorsteven: sierlijk
monster, zwemmende door de meerkalme wateren van die zilverig lichte nachtwereld,
monster met zwanehals en honderde slanke, gelijkmatig bewegende pooten, en
gewiekt met twee even nu en dan
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nauwlijks wendende rozig-gelige zeilen, die alleen bolden van de eigene vaart des
schips, maar niet zwollen, omdat de wind stille lag.
Terwijl het sierlijk monster, het groot, gevleugeld navigium voort gleed op die
samenstemming van slavenzang en spanenslag, klonk blijder, van de achterplecht,
het lied der na arbeid luierende matrozen. Het klonk onbezorgd en vòl klank van
diepe, donkere, bassige mannenstemmen, zonder der roeiers melancholie, en er
was éen matroos, die voorzong met hoogere stem, want wèl mochten de zeelieden
zingen, maar hunne zang moest kunstig worden geleid, omdat muziek, die wèl
luidde, voorspoedig was aan de vaart, en de booze kansen verre hield, en de helle
stem der sirenen niet door liet klinken van onder de wateren, en omdat zuivere klank
van menschestem de drijvende, onderzeesche rotsen verre hield, en den zeeslang
terug in de diepte deed duiken.
En door deze twee koren heen, door het weemoedige roeierslied en den
juichenden zeeluizang, druppelde, solo, een fijne vrouwestem liefde smachtende,
heldere klanken, met telkens behaagziek darteleren slotzin. Het was terwijl, als
goudene kralen neêrtinkelden, van getokkelde harpsnaren - de heel helle goudene
kralen, die tinkelen van de snaren der kleine Lesbische vierkoordige harp - een
hymne aan de godin Afrodite, wier naam telkens terug klonk, smachtend en dartel,
in het Grieksche lied van de zangster, exotiesch zacht aanklinkend tegen den
harderen Latijnschen woordklank van der mannen jubelzang en onderschipsche
melodische weemoedfraze....
Op de voorplecht, in een pavillioen van Tyriesch roode zijden gordijnen, lag Publius
Sabinus Lucius en luisterde. De muziek, die uit zijn schip opklonk in den zilverlouteren
nacht van windstilte, door zaliglijk wijdzuivere, stardoorpoeierde lucht, koelde hem
even zijn smart. Hij lag kalmer nu, verzadigd van wanhoop, zijn smartziel als gebet
en gebaad in de muziek, die wèl luidde. Hij staarde, als zonder gedachte, bijna
zònder smart nu, naar het, zilveren beeld van Afrodite, patronesse van zijn schip,
en voor welk een lamp van albast brandde, terwijl uit een wierookvaas een lichte
spiraal van nardos de godin haren voet omkronkelde.
Het was niet mogelijk altijd, altijd door, de zelfde hevigheid van smart te voelen.
Morgen.... o, over een ùur zoû de smart weêr
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hevig zijn; nu.... in deze nacht van koelte en welluidendheid, was er even een korte
rust, een niet-bestaan, bijna een weemoedige weldadigheid.... En, in deze kalmere
stemming, gevoelde Lucius behoefte zijn ouden vriend en paedagoog een vriendelijk
woord te zeggen: iets, waarmede hij hem sedert de reis nog niet begunstigd had.
Hij sloeg op den gong bij zijn bedde, en een zwart slaafje verscheen.
- Tarrar, zeide Lucius; zoek mij Thrasyllus, en zeg hem, dat ik hem wacht.
Het Libysche slaafje, als een aapje in rokje bont, maakte een kluchtig ernstige
beweging van eerbied, kroop achteruit en verdween. Het duurde niet lang of hij hief
den voorhang en Thrasyllus trad voor zijn jongen meester, Publius Sabinus Lucius.
De paedagoog was een vrijgelatene van ouderen leeftijd, groot, mager, ernstig,
grauw gelokt en gebaard. Zijne oogen stonden welwillend, zijn mond glimlachte
vaderlijk.
Lucius, liggende, reikte hem de hand.
- Thrasyllus, zeide hij; vergeef mij, zoo ik onvriendelijk was...
Het was alles wat hij zeide. Zijn stem klonk diep, mannelijk en bewogen. De oude
paedagoog was gaan zitten op een schabel, naast het bedde zijns meesters.
En hij sprak, met diens hand, een oogenblik, in de zijne:
- Lucius, ik dank je voor dat woord. Maar ik heb je niets te vergeven, kind. Jij bent
de meester, ik ben je slaaf, je slaaf nòg steeds, al schonk je mij brieven van vrijlating.
Ik ben je dienaar, mijn jongen, maar een dienaar, die vaderlijk voor je voelt. Ik voel
voor je de liefde van een vader, en je hebt dat gevoel wel geduld. Zoo is het mij
goed. Zoo ben ik tevreden. Zoo dien ik je en heb ik je lief. Maar ik dank je voor je
edelmoedig woord. Zoo ben je: edelmoedig, rechtvaardig. Alle trotschheid is ver
van je. Je kunt ongelijk bekennen. En ik, van mijn kant, zoo je die meent te behoeven,
schenk je volgaarne vergeving, al is dit woord in mijn mond ongepast. Je was bitter
en je leedt: de smart maakte je krankzinnig. Je natuur is hevig, in alles; in je liefde,
in je smart, in je haat, in al je hartstochten en je driften....
- Ik was niet edelmoedig en niet rechtvaardig, Thrasyllus, en ik heb mijn hand
tegen je opgericht. Vergeef me.
De oude paedagoog haalde de schouders op.
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- Ik vergeef je, mijn jongen. Ik vergeef je. Je bloed vloeit hevig en de roode wolk
somtijds verblindt je. Zeker, je moet je beheerschen en vermeesteren. Maar ik, ik
ben je slaaf, al voel ik voor je vaderlijk, en dat je de hand tegen mij hebt opgericht,
tel ik niet. Het was een beweging van drift. Je bent vurig als een ong paard. En de
smart maakte je krankzinnig.
- Zij maakt het mij nog. Soms.... soms is het of ik.... hier.... in mij.... in mijn borst....
voel een furie van razernij! Dan WIL ik haar hebben, haar terug hebben, haar hèbben,
hier, hier bij mij, in mijn armen, aan mijn borst, aan mijn lippen.... O goden, goden,
goden!
Hij haalde diep adem, hij kreunde en snikte.
- Stil, kind, zei de paedagoog. Poog te vergeten en poog te berusten. Zij is weg.
Zij blijft onvindbaar. Wij hebben overal heen doen zoeken. Je hebt te vergeefs
schatten gespild om haar weêr te vinden. Ilia is weg. Zij is nu sedert drie maanden
weg. Vermoedelijk hebben piraten haar geschaakt, toen zij baadde. Zij baadde
dikwijls in zee, tusschen de rotsen....
- Is de villa te Bajae verkocht: ik WIL er niet meer heen, sedert zij daar niet meer
is.... Sedert zij is verdwenen, verdwenen! Zij is verdwenen! Zij is zonder spoor
verdwenen.... Alleen eén sandaal vonden wij op het strand.... Het was een kalme
zee.... Zij kàn niet verdronken zijn! In mijn huis was zij de koningin! Mijn Ilia: zij was
de koningin in mijn huis, al was zij een slavin! Alles was voor haar en om haar! Zij
was mijn slavin, maar zij had zelve slaven, slavinnen: zij had de juweelen van een
keizerin, zij had de gewaden van een godin! Ik aanbad haar als Afrodite zelve! En
zij is verdwenen! Zij is spoorloos, spoorloos verdwenen! Niets is van haar gevonden,
dan eén sandaal, dan eén sandaal! Waar kan zij zijn? Is zij dood, is zij levend? Is
zij gevlucht, is zij geschaakt, is zij vermoord? Zal ik haar nooit meer, nooit meer
terug zien? Hier.... hier....
Hij rees plotseling op.
- Hier.... in mijn ziedende borst.... voel ik ze nu opwellen: de furie van razernij....
Ik wil haar hebben: ik wìl haar.... Ilia! Ilia! Ilia!!!
En hij slaakte een radeloozen kreet, een schreeuw van smart, en snikte....
In de nacht, over het schip, waren zijn kreet, zijn schreeuw gehoord.
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En plotseling, om zijn smart, was alle muziek verstomd.
Het weemoedige lied van de roeiers; de jubelzang der matrozen en de hymne
aan de godin, bij getokkelde Lesbische harp.
Alleen de spanen klotssloegen...
Verder stilte, stilte, stilte... over geheel het navigium, onder der starren dom...
Toen klonk òp de stem des hortators...
Der roeiers melodische fraze weemoedigde weêr, immer de zelfde.
En de hoogstemmige matroos, die voorzong, zette in...
De zeelieden zongen na...
En hèlle, goudene kralen van vierkoordige harp vielen als klare droppelen door
den nacht, en het Grieksche lied der zangster smachtte weg van liefde en teederheid,
om plotseling uit te galmen, smeekend:
- Afrodite...! Afrodìte...!!

II.
In zijn kussens snikte Lucius als een kind.
Naast hem zat de oude Thrasyllus, de hand op den schokkenden schouder van
zijn meester. En hij zeide:
- Lucius, beheersch je. Overmeester je, en schik je vroom onder het noodlot. Ilia
is weg, zij is weg... Vermoedelijk is zij weg... voor altijd. Zij is verdwenen. Piraten
hebben haar geschaakt, terwijl zij baadde... Denk niet meer over haar. Het leven is
rijk. De fortuin begunstigde je, niet alleen met ontelbare schatten. Ook met geest
en ziel. Je bemint de schoonheid en de studie, alle kunst en alle wetenschap. Je
hebt goed gedaan eindelijk mijn raad te volgen, niet te blijven wegkwijnen van smart
in de villa te Bajae. Ja, zij is verkocht. Wij komen daar nooit meer terug. Zij is verkocht
aan den keizer. Bijna voor niets. Tiberius moge haar beschouwen als een geschenk!
Wat doet het er toe. Vergeet de villa en... vergeet Ilia... Wij varen thans naar Egypte,
bakermat van alle wijsheid, wieg van de menschheid. Je hebt goed gedaan mijn
raad te volgen: verstrooiïng, kind, hadt je noodig, en deze verstrooiïng zal heilzaam
zijn voor je zieke ziel... Morgen bereiken wij Alexandrië... De vaart is gelukkig en
zal vermoedelijk stormeloos worden voltooid. Poog nu te slapen en nogmaals: dank
voor je vriendelijk woord. Je bent edelmoedig. Ik had niets te vergeven,
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maar ben dankbaar, dat je meer mij lief hebt dan je enkel een trouwen slaaf zoû
doen. Goeden nacht. Goeden nacht, Lucius.
De paedagoog verliet het pavillioen.
- Schuif de gordijnen dicht, Tarrar, beval hij het Libysche knaapje. Geluidloos.
- Ja, Thrasyllus, zeide het kind.
De paedagoog liep over het lange dek. Der matrozen zang was verstomd, de
hymne was verstomd; alleen, heel zacht, gedempt in ondertoon, klonk de
weemoedfraze der roeiers.
De oude man stond stil. Op kussens, lag, dikbuikig als een Sileen, en kaal
glimmende van schedel, Catullus, Lucius' fortuinlooze oom, en op lagen stoel zat
Kora, de Grieksche slavin uit Kos. Hare harp stond, als een ronde boog, bij haar en
zij leunde het hoofd er tegen.
- Wel Thrasyllus, mummelde Catullus slaperig; hoe is het met mijn neef?
- Hij heeft mij een vriendelijk woord gezegd, antwoordde de paedagoog verheugd.
- Een vriendelijk woord? riep Catullus, zich richtende en de handen nog achter
zijn grauw omkransden schedel. Ik word jaloersch! Ik heb er geen mogen hooren,
sedert die meid er van door is...
- St... wees stil, waardige Catullus, zei Thrasyllus. Hij gelooft, dat zij geschaakt
is door zeeroovers. Laat hem dat geloof.
- En iedereen weet - de gubernator vertelde het mij zelve - dat zij weg geloopen
is met Carus den Cyprioot, den matroos! Iedereen weet het, alle matrozen en
roeiers...
- Stt! herhaalde Thrasyllus. Zeg het hem nooit! Hij aanbad die vrouw, en zij was
het niet waard! Zij was de koningin in zijn huis en... zij liep weg, weg met Carus,
den Cyprioot! Een meester als Lucius, verliet zij voor een schurk, als Carus!
- En Lucius gelooft nog, dat Afrodite over hem waakt!
- Waarom zoû de godin niet over hem waken, Catullus! Ilia was Lucius niet waard:
de godin waakte juist over Lucius, toen zij in Ilia dien dollen hartstocht opwekte. Wie
weet welk grooter en hooger geluk de godin hem in de toekomst bergt!
- Ik geloof niet in de goden, zelfs niet in Bacchus, Thrasyllus, zei Catullus; dat
weet je! Sedert de goden beschikten, dat IK arm
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als een rat in den kelder, maar mijn neef, omringd van alle aardsche schatten,
geboren moest worden, sedert - dat is sinds ik een zuigeling was! - geloof ik niet in
de goden! En het minst van allen aan Afrodite.... al zoû ik BIJNA aan haar gaan
gelooven, wanneer Kora haar toezingt als zij gedaan heeft.
De Grieksche slavin hief het hoofd op van de harp, waar tegen zij leunde.
- Heb ik goed gezongen? vroeg zij. Thrasyllus, heb ik goed gezongen?
- Heel goed, Kora, zeide Thrasyllus.
- Heeft HIJ iets van mijn lied gezegd?
- Neen, zeide Thrasyllus; dat niet....
- Heeft hij NOOIT nog iets over mijn zang gezegd?
- Neen Kora; hij lijdt te veel, om er op te letten.
- Arme Kora! zeide Catullus. Ze zingt, al drie maanden lang, hymnen aan Afrodite
- sedert Ilia weg is, en sedert jij, Thrasyllus, Kora kocht om haar mooie stem, om
Lucius wat te verstrooien.... en ik geloof, dat Lucius nog zelfs niet gehóord heeft,
dat Kora zingt.... en veel minder beseft, dat zij bestaat!
- Het doet er niet toe, zei de Grieksche slavin; en leunde weêr het hoofd tegen
de harp.
Catullus gaapte en bombeerde zijn buik.
- Ik blijf hier slapen, in mijn kussens, zeide hij; en zoek niet mijn pavillioen op. Ik
blijf slapen, onder de sterren. Morgen zijn wij te Alexandrië! Alexandrië!! De stad
van de fijnste keuken, zegt men! Ik ben moê van Rome en Bajae; ik ben waarlijk
moê van pauwbraad en oesters! Altijd Rome met pauwbraad en altijd Bajae, met
oesters: ik werd zelf pauw en oester! Verandering van spijs is het geheim van een
goede gezondheid. Pauwen en oesters maken melancholiek. Ik verloor mijn
vroolijkheid en wist geen kwinkslag meer, om Lucius eens te doen lachen. Hij hoorde
zelfs niet meer naar MIJ, o Kora, wanneer ik geestig was,.... en je zoû wenschen,
dat hij hoorde naar je lied! Hij hoort naar niets en niemand meer, sedert Ilia weg
is....
- Was zij zóo mooi? vroeg Kora.
- Zij was héel mooi, zei, ernstig waardeerend, Thrasyllus.
- Zij was mooi, prees Catullus luchtig na; maar zij was te zwaar en te groot. Hare
enkels waren niet fijn. Hare polsen waren dik als van een man.
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- Zij was héel mooi, herhaalde Thrasyllus; zij was mooi als een godin.
- Dat is juìst, riep Catullus levendig; wat ik nooit eens ben geweest noch met jou,
noch met mijn neef. Jullie beweerden, dat zij leek op een godin....
- Op de Knydische Afrodite, van Praxiteles.... bleef volhouden Thrasyllus.
- Ik heb het nooit kunnen vinden! bleef op zijne beurt levendig Catullus volhouden.
Ik heb het noóit kunnen vinden. Misschien was er in de lijnen van haar lichaam
iets.... iets, maar veel grover.... van Praxiteles' Afrodite, maar zeer zeker miste haar
gelaat de bekoring, de glimlach van dat goddelijke beeld. Maar al geloof ik niet in
de goden, en al geloof ik niet in Afrodite, ik geloof in mijn juisten, wel eens nuchteren,
blik! Ik was niet op Ilia verliefd als Thrasyllus en Lucius waren! En eigenlijk, onder
ons gezegd, kan ik mij begrijpen, dat Ilia er van door is gegaan, al was zij de koningin
in huis. Zij werd TE veel bewonderd om hare godinne-enkels en -polsen, en om hare
groote voeten en handen! Moest zij niet soms een uur lang, terwijl Lucius naar haar
lag te kijken, rond draaien opeen beweegbaar voetstuk, dat onder den vloer twee
slaven in beweging brachten, en werd Lucius dan niet driftig als zij bewoog? ‘Dàt
hoû ik niet úit, oom!’ heeft zij mij dikwijls verklaard, en ik kàn het begrijpen. Levende
statue te spelen komt mij vermoeiend voor, en IK zoû er ook voor bedanken, als
mijn neef het soms in zijn zin kreeg mij, omdat de natuur mij ten minste gezegend
heeft met vrij volmaakte vormen, rond te draaien op een beweegbaar voetstuk, als
Eros met pijl en boog, of als Ganymedes niet een drinkschaal in de hand! Wat zeg
jij, droomerige Kora?
- Ik weet het niet, zei droomerig Kora. Mij zal niemand vragen de Knydische
Afrodite uit te beelden. Ik heb niet meer dan mijn stem....
- En ik niet minder dan vreéslijke slaap, geeuwde Catullus. Ik blijf hier slapen,
onder de sterren....
Hij rekte zich en draaide zijn buik om; twee slaven naderden hem, en dekten hem
zorgzaam toe met vele zijden en wollen dekens, en schoven hem kussens onder
het hoofd, in de lendenen, en onder de voeten. Hij liet zich verzorgen als een kind.
En toen hij zich omdraaide, sliep hij dadelijk als een kind, effene zorgeloosheid
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over zijn kale voorhoofd, dat glom als ivoor in den sterrenschijn.
Kora was opgerezen.
- Goeden nacht, Thrasyllus, zeide zij.
- Goeden nacht, Kora, zei de paedagoog, vaderlijk welwillend.
De Grieksche slavin, hare harp in den arm, verwijderde zich langzaam. Zij hief
den voorhang op van een hut, die zij bovendeks deelde met andere slavinnen. Deze
sliepen, op zes, zeven smalle bedden dicht naast elkaâr. Een rooskleurige lantaren
verspreidde een vagen schijn, hier over in den slaap rondende heup, daar over in
zwarte haren en blanke, opgeslagene armen omlijst, ooggeloken gelaat.
De slavin, stille, ontkleedde zich. Hare met gouden bloemen doorwevene
mousseline peplos viel neêr. Zij stond naakt. Zij bezag hare polsen, die fijn waren,
als van een patricische vrouw. Zij boog zich en bezag hare enkels. Zij spande de
wreef van haar heel klein, smal, zuiver gevormd voetje. En zij streek met de fijne
vingers langs hare heupen, die waren als van een maagd, langs haar leest, in twee
handen bijna te omspannen. Toen nam zij een metalen handspiegel op en bezag
zich bij de rooskleurige lantaren. Zij sloot half hare héel groote oogen toe, die waren
als saffieren in schulpen van parelmoêr, heel zacht, heel glanzend, heel groot, met
den streep antimonium, die ze verlengde tot naar de slapen. En toen glimlachte
zij....
Maar zuchtte heel diep na. Zij legde zich op haar klein, nauw bedde tusschen
twee andere bedden; eene slavin had even in den slaap bewogen, gemurmeld.
Kora trok een dek over zich heen, en hare groote oogen staarden, zonder te zien,
in de rooskleurige lantaren....
In windstille nacht gleed over de meerkalme zee het navigium, en er was alleen
de klotsslag der spanen, en de wiegende melodische fraze der roeiers....
Soms.... een zangerig bevel van den gubernator, boven op zijn toren van uitkijk.
En dan een gekraak van zware koorden over groote katrollen heen....

III.
Dien volgenden morgen ging de effene klaarte van een theeroosteedere dageraad
op over een tooverachtig schouwspel, zoo
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schoon als een wondere droom, zoo ijl als een vizioen, zoo verrukkende als een
glorie... De quadrireem was, langs den monumentalen, marmeren, negen
verdiepingen hoogen vuurtoren van Faros de groote Haven binnen gegleden, en
Alexandrië lag voor de verrukte oogen der reizigers - Lucius, Thrasyllus, Catullus te rozigen door diafane, parelmoêrige glanzen heen en zilverigen nevel, die optrok,
als een stad uit sproke en tooververtelling. Een lange, lange rij witte paleizen,
onregelmatig van gevelenkarteling, doomde door den nevel en den glans.
Links, op de rotsen van Lochias, zuilde, sproke- en tooverachtig, het vroegere
koninklijke Paleis in den zilverigen nevel omhoog, en Thrasyllus wist, dat, sedert
Egypte een Romeinsche provincie was, de Legaat daar toefde, met koninklijke eer
omgeven. Onder het Paleis teekende de kleine paleishaven zich af, vierkant bekken,
vroolijk van de purperen zeilen der triremen van den Legaat, met het kleine eiland
Antirrhodos, waar achter, zuilen en steeds meer zuilen, duidelijker en duidelijker
blank uitlijnden het Theater, met de bocht van het Pozidium, waarop de Tempel van
Poseidoon en het immense Emporium, de immense hallen der koopvaardij, terwijl
een pier uitstak in de Haven, waarop, sierlijk als een marmeren juweel, de villa
verrees van het Timoneum, door Marcus Antonius gebouwd. Een wemeling van
òpgroenende tuinen, met de statiekronen van palmen, de doezelfijne kruinen van
tamarisken, wierp als weldadig donkere ruikers tusschen al die helblanke gebouwen,
die òp begonnen te blinken in den aànfellenden zonneschijn....
Thrasyllus wees met den vinger, de Haven langs, langs de lange rij paleizen van
het Caezareum, de immense dokken en marine-werkplaatsen, die bont krioelden
van volk en bedrijvigheid, naar het Heptastadium: het lange wandelhoofd, dat de
stad vereende aan het eiland Faros, waarnaar de vuurtoren heette. Ter andere zijde
dier pier, met rostra en beelden op marmeren hekwerk en balustrade, - de haven
Eunostus en de marinehaven Cibotus.
Alle die havens waren overvol gewriemeld van vaartuigen, biremen en triremen;
oorlogsliburnen en koopvaardijschepen; de masten rezen als bosch van rechte
boomen en de zeilen kleurden als zachtbonte wieken van vogel tegen vogel en
zoodra de quadrireem binnen gleed, omringden tal van sloepen, vol kooplui,
schreeuwende
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Arabieren en Nubiërs, het impozante navigium. De ‘Afrodite’ lag stil; een loods kwam
aan boord; toen gleed het schip weêr voort tusschen het gedrang der sloepen, het
geschreeuw der kooplui, en zwane-achtig sierlijk wendde zij hare flanken en lag bij
de groote kade aan, ter plaatse waar zij verwacht werd, en die voor haar was open
gehouden.
Ter kade, tusschen de obelisken, was een verbijsterend volksgewoel: matrozen
en kooplui, vruchtenhandelaars, waterverkoopers, groenteventers, babbelende
vrouwen, schreeuwende kinderen, Ethiopische bedelaars, Grieksche studenten,
Serapis- en Isis-priesters, Romeinsche soldaten, en allen wezen naar het navigium
en zij stroomden samen om het aan te gapen en wijd aan te oogen. Want al kwamen
er iederen dag tal van schepen de Groote Haven van Alexandrië binnen, niet iederen
dag gleed er ter kade aan een indrukwekkende quadrireem als deze, en het schoone
schip verwekte nieuwsgierigheid.
De drie reizigers stonden ter voorplecht bij het zilveren Afroditebeeld en Catullus
zeide, waardeerend:
- Het is lang niet min...: kijk eens die rij van paleizen! Het is of Alexandrië éen
paleis is, aan zijn haven! En wat een volk, blank, donker en zwart door elkaâr! En
wat schreeuwen ze, wat schreeuwen ze! Wij zijn in Italië wèl kalmer! Kijk toch eens,
Lucius, wat een ibissen loopen er rond over de kâ! Rustig en tam, hier te pikken en
daar te pikken, waarachtig als of ze thuis zijn! Zie je, Thrasyllus, de ibissen? Ik dacht,
dat ze alleen droomden op éen steltpoot aan den Nijl, als heel poëtische vogels...
en ik zie ze dadelijk, bij heele troepen, zakelijk wandelen aan de kâ van Alexandrië's
haven! Witte ibissen, zwarte ibissen, witte-en-zwarte ibissen! Wat een ibissen! Wat
een ibissen! En zoo deftig, deftiger zelfs dan de menschen! Goden, wat zijn de
Alexandrijnen rumoerig!
Van het quadrireem naar de kâ was de schipbrug geslagen, en de magister ontving
de haven-autoriteiten, wien hij zijne papieren vertoonen moest, toen zich haastten
over de brug, die een wacht van matrozen afsloot en beveiligde tegen opdrang van
het aangapend gepeupel, twee mannen: de een klaarblijkelijk een Latijn, de ander
een donkere Sabaëer.
- Wel zoo, Vettius! verwelkomde Lucius den Latijn, die zijn intendant was. Het
doet mij genoegen je weêr te zien en ik hoop, dat je reis zoo voorspoedig was als
de onze!
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De intendant Vettius boog diep voor zijn jongen meester, met plichtpleging ook voor
dikbuikigen oom Catullus. Hij was vóor zijn meester afgereisd om gevoegelijk logies
te zoeken in Alexandrië, en hij scheen wèl tevreden te zijn over wat hij gevonden
had, want hij wees verheugd met de hand naar den donkeren Sabaeër, die zich
achteraf hield en nu neêrknakte in salamaleks en eerbiedige betuigingen, ge-uit in
een taal, die weifelde tusschen Latijn, Grieksch, Foeniciesch, Arabiesch.
- Dit is meester Ghizla uit Saba, heer, stelde Vettius voor: eigenaar van het grootste
Vreemdenhuis te Alexandrië, en hij heeft te uwer beschikking een rij van drie
pavillioenen, in tuinen, met ruime bijgebouwen, gelegen bij het eigenlijke
Vreemdenhuis, en ik geloof wel, dat als wij die zelve gemeubeld hebben, met onze
eigene meubelen, zij een voegzame woning u en den eerwaardigen Catullus bieden
kunnen, zoo wij niet vergeten, dat op de reis alle gemakken slechts tijdelijk zijn en
nooit te vergelijken bij die van uwe insula te Rome, of van uwe villa te Bajae, thans
in eigendom van onzen genadigen keizer Tiberius.
- Het is goed, het is goed, Vettius, zeide Lucius; wij zullen niet al te veeleischend
zijn. Zijn er badzalen bij?
- Er zijn gerieflijke badzalen bij, vorstelijke Heer, betuigde meester Ghizla
knakkende in twee, drie salamaleks; en er zijn kranen met heel koud en kranen met
heel warm water. Het zijn pavillioenen, die ik alleen verhuur aan vorstelijke Heeren,
als gij, en ik heb er de eer gehad te huisvesten den Perzischen prins Kardusi, u
zeker wel bekend, en Baäbab, den satraap van Mezopotamië, u zeker ook wel
bekend als vorstelijke heeren, vorstelijke Heer.
- Zeker, zeker, antwoordde Lucius, met een poging tot scherts; Kardusi en Baäbab,
ik ken ze heel goed.
- We zijn nog verwant aan hen, en noemen hen bij den naam, viel-in oom Catullus
luchtiglijk en neêrbuigend en bombeerende zijn buik: maar alleen, meester Ghizla,
iets wat IK vragen wilde en wat zoowel heer Lucius als meester Vettius niet zóo
zullen achten: zijn er... KEUKENS bij de pavillioenen, waar onze trouwe kok ons het
een en ander eenvoudig voedsel zoû kunnen bereiden?
- Er zijn gerieflijke keukens bij de vorstelijke vertrekken, vorstelijk Heer, verzekerde
meester Ghizla; zijne Vorstelijkheid, de satraap Baäbab, gaf dikwijls zeer kostbare
banketten en noodigde om den anderen dag Zijne Vorstelijkheid den Legaat bij zich
aan
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tafel, en er is bij de keukens een zuivere kristalwaterheldere put.
- Ik drink weinig water, zei oom Catullus.
- Wij hebben in onze kelders oude Mareotische wijn, vorstelijke Heer, die zoo dik
is als inkt, zoo donker purper als gesmolten vorstelijk zegellak, en zoo geurig als
de eigene lotos van de godin Isis, heilig haar naam! Wij hebben ook de rooskleurige
dadelwijn van Meroë, en de fijne topaasgele likeur van Napata: wij hebben alle
Ethiopische likeuren....
- Dat is beter dan water, zei oom Catullus, zich likkende de lip; wat zeg JIJ er van,
beste Lucius?
Lucius had zich dien morgen geweld aan gedaan zijn smart in zich te toomen; hij
had met zijn oom en den paedagoog vol belang gestaard naar het prachtige
panorama, dat zich voor hunne blikken ontrold had bij de binnenkomst van de Groote
Haven; hij had zijn intendant Vettius met een vriendelijk woord verwelkomd.... hij
had belang gesteld in zijn aanstaande appartementen.... Nu echter, mat en somber,
was hij neêr gezonken op een zetel, bij het zilveren beeld der godin en keek
troosteloos voor zich uit. Hij was een groote, mooie kerel, athletiesch ontwikkeld
door worsteloefening en zijn donkere oogen tintelden, hoewel nu omfloersd van
weemoed en verlangen, met een diepe vonk van verstandelijkheid: schatten rijk,
eenige erfgenaam van verschillende kinderloos gestorven verwanten, had hij slechts
korten tijd de dolle orgie mede gemaakt der jonge Romeinen van zijn stand, en zich
weldra gewijd aan vele wetenschap, astronomie vooral, filozofie, magie: de hartstocht
dier dagen; hij boetseerde en beeldhouwde; verzamelaar, beminde hij alles wat
schoon was, schilderwerken en beeldhouwwerken, antieke munten en antiek
glaswerk, en was in Rome zijn verzameling Etruskische oudheden beroemd. Zeker,
hij had altijd verlangd Egypte te zien, door Egypte te reizen en de aanblik van
Alexandriës marmeren paleizen had hem reeds éen oogenblik geboeid.... Maar
dadelijk, na dat oogenblik, gevoelde hij weêr zijn smart, zijn verlangen en waakte
door dat smartelijk verlangen de roode drift bij hem op, de machtelooze razernij...
omdat Ilia, zijn meest geliefde slavin, spoorloos, op een morgen van onheil, uit zijn
villa te Bajae verdwenen was....
- Kom Lucius, zei nu Catullus; wij gaan aan wal, beste kerel.... Daar staan reeds
onze draagstoelen te wachten, door meester Ghizla's zorg bereid....
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- Met uitstekende, krachtige Libysche dragers, vorstelijke Heer, dragers, die ik alléen
voor vorstelijke Heeren, als gij, bewaar...
- En als gij dan wellicht eerst een wandeling wilt doen door de stad, Heer, ried de
intendant Vettius aan; zal ik zorgdragen, dat de meubelen en de bagage uit het
navigium over worden gebracht naar uwe vertrekken, zoo dat ge ten tijde des
noenmaals ze geheel in orde zult vinden....
In der daad, hoewel Lucius reisde met eigene draagstoelen en eigene dragers,
hadden Ghizla en Vettius gemeend, dat twee Alexandrijnsche draagstoelen met
twaalf Libysche dragers in Alexandrië beter zouden voldoen, vooral omdat in
Alexandrië de dragers gewoon waren vlugger te loopen, op een drafje, dan te Rome,
waar hun rythme aan statiger kalmte gewoon was. Meester Ghizla dus, die niet zou
verzuimen de draagstoelen en de dragers dubbel en dwars te vermelden op zijne
rekening, had vlug en sluw zijn draagstoelen reeds vóor de schipbrug op doen
stellen, voor aan boord de onderintendant Rufus nog gedàcht had de eigene
draagstoelen zijns meesters te doen bereiden.
- Heel goed, Vettius, zeide Lucius, die zich geweld aan deed en was opgestaan;
ik zie twee draagstoelen.... die zijn dus voor oom Catullus en mij. En hoe zal onze
trouwe Thrasyllus ons vergezellen? Want zonder hem, die de stad reeds uit de
geschriften van Eratosthenes en Strabo kent, en die ons zeker veel belangwekkends
onderweg kan vertellen, zoû de wandeling ons zeker veel minder genoegen
verschaffen....
- Ik heb voor meester Thrasyllus een goed ezelebeest doen zadelen, zeide met
salamalek meester Ghizla, en, in der daad, achter de draagstoelen, tusschen het
aangapende gepeupel, stond een getuigde ezel te wachten, die een knaap hield
aan den toom. En zoo ik dan, ging smedig de Sabaeër voort; de vorstelijke Heeren
zou mogen overlaten aan de leiding van mijn jongeren broeder Kaleb, zal deze
voorgaan, en de vorstelijke Heeren een gids zijn, over wien zij zeker niet minder
tevreden zullen zijn dan hunne Vorstelijkheden, de prins van Perzië en de satraap
van Mezopotamië waren.
- Kardusi en Baäbab, vulde ondeugend oom Catullus aan; twee goede, eenvoudige
jongens: het spijt me, dat ze al weg zijn....
Ghizla echter wees naar Kaleb, die nu in zwier van salamaleks aankwam en boog.
Was Ghizla lang, mager en deftig, Kaleb, jeugdiger, was levendig en schitterend
van donkere oogen en
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blinkende tanden in vroolijk glimlachenden mond; hij droeg een gestreepte, wijde,
bontkleurige broek, een witte burnous, een ronde tulband, groote ringen aan zijne
ooren, en hij sprak beter Latijn dan zijn broeder en nu en dan enkele zinnen Grieksch.
Lucius nam Kaleb als gids aan, en zij gingen aan wal en Lucius en oom Catullus
namen plaats in hunne draagstoelen; Thrasyllus besteeg zijn rustig ezelebeest,
maar Kaleb slingerde zich met zwier op een gitzwarte, bont opgetuigde Sabaeësche
merrie, die hinnikte, toen zij Kalebs roode sandaalhielen voelde in de flanken. En
voort ging de tocht: eerst drie ebbenzwarte voorloopers, met zweepen, waarmede
zij klakten, rechts en links, om plaats te maken, blaffende honden weg te jagen,
bedelaars ter zijde te houden; dan Kaleb, fier te paard als een jeugdige veroveraar,
altijd glimlachend en schitterend van zwarte oogen en blanke tanden; dan de twee
draagstoelen, ter zijde Thrasyllus op rustigen ezel, en rondom de drie toeristen tal
van wachten, gewapend met stokken en zwepen.
En nu ging het voort door het volksgedrang langs de kade, waar allen keken en
wezen naar de voorname, vreemde reizigers: voort ging het op een vlug drafje, want
de zweepklakkende voorloopers draafden; Kaleb, te Sabaeësche merrie, pronkte
met zijn rijkunst en danste met zijn paard als het ware in sierlijke evolutie vooruit;
de dragers der draagstoelen draafden op een kort, regelmatig, vlug drafje; zelfs het
ezelebeest van Thrasyllus, waardig hijzelve als een wijsgeer, draafde hossende
meê en draafden mede, achter, de met stokken dreigende en lange zweepen
uitslingerende wachten. Het draafde in het midden der breede straat over het groote
plaveisel, en het scheen, àlles draafde, vlug van rythme; ook alle andere
draagstoelen, karren, ruiters, die met hunne voorloopers en -rijders vloekende,
schreeuwende, baan door de drukte poogden te maken.
Voort ging het dus, dravende en de straatjongens stoven weg, de ibissen stoven
weg, hals gestrekt en klapperend de vleugels wijd.
- Wat een ibissen! riep nu Catullus. Thrasyllus, is het niet belachelijk zoo veel
ibissen er rond wandelen en fladderen door Alexandriës straten??
- Heer, riep Thrasyllus af van zijn hossende ezelebeest; de ibissen vormen de
reinigingsdienst van Alexandrië; zij verslinden allen afval....
- Maar zij laten toch ook hunne eigene onzindelijkheid na!
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riep oom Catullus verbaasd; het plaveisel is er als wit van gekalkt! En die onzindelijke
reinigers behooren dan nog tot de heilige dieren! Hoesch! Hoesch! joeg oom Catullus
ze weg met armbeweging uit draagstoel, want de zweepen der dravende
achterloopers cirkelden wel om de straatjongens, maar spaarden steeds de
weldoende en gewijde ibissen, en soms klapperde er een, verloren, vleugeldol
tusschen de dragers der stoelen.
Onderwijl voerde Kaleb op zijn brieschende merrie een bevallige hooge-school
uit ter zijde van Lucius' draagstoel.
- Vorstelijke Heer! riep Kaleb. Ziet u het Heptastadium? De groote Brug, die voert
naar den Vuurtoren? Ziet u, dat er hoogmastige schepen onder door zeilen! Des
avonds is het daar een belangwekkende wandeling, vorstelijke Heer; er komen alle
mooie vrouwen van Alexandrië, en een prins als gij zal maar voor het kiezen hebben
en àlle hetaeren van Alexandrië vallen voor hem te voet! Dit is de Maanpoort,
vorstelijk Heer! En dit is de Groote-Straat - daar achter ligt de wijk Rakotis, heel
interessant in de nacht, heer, heel interessant voor vorsten, om, vermomd, door
heen te dwalen. Maar nu gaan wij door de Groote-Straat, en hier, ziet u, is het Plein,
waar de Groote-Straat kruist met de Muzeumstraat en de Zuilenganglaan....
Lucius, vermaakt, keek om zich rond.... Steeds ging het op een drafje, een draf
van merrie en loopers, en dragers en ezelebeest, een luidruchtig gedraaf tusschen
schreeuwende, joelende stemmen, klakkende zweepen, terwijl ook op straat en
plein de venters schreeuwden en joelden en vloekten, terwijl de straatjongens
juichten en gilden om een obool, terwijl de ibissen, vleugelklapperend, wegstoven
om ergens anders weêr neêr te strijken en op te pikken allen Alexandrië's afval.
- Het is al héel anders dan in Rome, dacht Lucius. Het is het Oosten....
Ja, het was het Oosten. Het was Egypte, het was Alexandrië.... Nóoit, op het toch
zoo druk bewogen Forum te Rome, nooit in de Bazilieken, had Lucius deze haastige,
altijd dravende, zich altijd reppende herrie aanschouwd. Het was of iedereen haast
had en koortsig zich repte. Stoeten van priesters repten zich; de Romeinsche
wachten, die, afgelost, kwamen van het Paleis, marcheerden zelfs als met een
versnelde pas; en nooit botsten er toch de talrijke draagstoelen tegen elkaâr; allen
gleden op het gedraaf
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hunner dragers, links, rechts, ter zijde langs elkaâr heen; er was alleen een
geschreeuw, een rumoer, een gevloek, een geklak, om doof en dol van te worden....
Hier was een twist, heftige gebaren, schelle stemmen; daar was een luidruchtige
vroolijkheid om kibbelende groentewijven en lawaaiende watermeloenverkoopers:
plotseling, razend, gooiden de wijven de verkoopers met kolen, en de verkoopers
keilden watermeloenen de wijven toe; de kolen en meloenen rolden over straat, en
het zich samen pakkende volk gìlde van de jool, terwijl voorname, maar toch
dravende, stoeten van Aanzienlijken in draagstoelen of te paard zich baan maakten....
De kolen en watermeloenen rolden voor de voeten van Lucius' dragers, en Kaleb,
zich richtende in de stijgbeugels, met fladderende burnous en opgeheven armen,
de teugels ter nauw in de vingers en de merrie steigerende op achterhoeven, stortte
een stroom van vervloekingen uit over de wijven en venters.... en lachte daarna
genoegelijk Lucius toe, als of al dit laweide de gewoonste morgenzaak was in
Alexandrië's straten.... Ja, zoo was wel het Egyptische karakter.... Herrie, laweide,
lawaai, geschreeuw, gevloek, om het minste.... Twist, om het minste.... En dan weêr
alles gewoon.... of er niets was gebeurd. Dit alles in een bonte wemeling van
kleuren.... Rome was er blank eentonig en kleureloos bij, meende Lucius.... Hier
felden de kleuren heftiger op; de citroenen, oranje-appelen, meloenen geelden en
goudden over de markten, en er waren ook vreemde vruchten, die scharlaakten en
vermillioenden.... Hier was de Ververswijk. Bakken gebruikte kleurstof liepen uit in
goten de straat langs: er waren beken van indigo, er waren kleine watervallen van
oker.... De dragers plasten door purper heen, en draafden verder met purperzwarte
voeten.... Een gulden stofwemeling in de morgenzon poeierde over die bonte kleuren
heen als met handenvol glinsterend, heel fijn zand. Hooge gebouwen zuilden omhoog
in die glinstering, schenen te trillen, te bewegen in die trilling van licht....
Daar wees Kaleb den Akropool, forteres-achtig, beschermend vierkant zwaar de
stad overheerschend, en daar was de Zonnepoort. Er was buiten de stadsmuur een
kanaal, er was langs het kanaal een allee van hooge sycomoren, een plotse
weldadigheid van kalmte en koelte en zilvergroene schaduwen.... En nu wees Kaleb
het beroemde meer, het meer Mareotis: het lag uit als een zee, maar landtongen
verdeelden het in kleinere binnenmeren;
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op eilanden verrees vaak een kleine tempel, aan Afrodite, en langs de boorden des
meers zuilde villa naast villa: een vorstelijke pracht van marmerzuilende villa's, die
neêrspiegelden in het klare water....
- Daar wonen de rijke hetaeren, verklaarde Kaleb knipoogende; de hetaeren voor
prinsen als gij; een prins als gij kunt ze àllen hebben....
Hooge papyrus stengelde op aan den meerzoom.... Er waren papyrus-eilandjes;
de halmen ruischelden bij het minste briesje, en op de eilandjes woonden de
mandemakers; er waren families van mandemakers, en de kinderen vlochten korven
en manden en keken nu op en schreeuwden om een obool.... Er bloeiden blanke
lotos en rozige nymfea, en kleine vergulde gondels voeren over het meer, bespannen
met kleurige zonnezeilen. Ibissen en kraanvogels wiekten op uit de halmen....
- Hier moet ge des avonds terug komen, vorstelijke Heer, ried Kaleb aan met tal
van knipoogjes; hier is het het voorname pleizier, in Rhakotis zijn het maar de
straatmeiden en matrozenbordeelen.... Maar véle vorstelijke heeren willen àlles van
Alexandrië zien....
De stoet draafde terug door de Zonnepoort, die in de muren der stad wijde opening
maakte, welvende boog over Korinthische zuilen en Kaleb zeide:
- Nu naderen wij de Zuilengang en het Muzeum.
Daar was weêr de herrie, de drukte, het laweide en het lawaai, het geschreeuw
en het gejoel en gevloek, de menigte, draagstoelen, ruiters, voetgangers: onder de
Zuilengang wriemelde het ook, vooral van studenten, filozofen, en meiden. De zon,
midden op straat, gloorde brandende neêr: er waren gouden lichtvakken en
blauw-paarsche schaduwneêrslag. En er was steeds de gulden stofglinstering, als
van door de lucht wemelend heel fijn zand. Daar waren de kappers en de barbiers,
daar waren de Thermen, daar waren de bonte kleêrwinkels en daar de flonkere
juwelierswinkels, en daar, achter tafels, stonden de wisselaars. Tuinen groenden;
en achter de tuinen schemerde de arkaden van het Muzeum. Daar naast het
Gymnazium en de athletenschool.
- Wilt uw vorstelijk Heerschap het Muzeum bezichtigen? vroeg Kaleb, steeds
pronkende van hooge-schoolevolutie op de Sabaëesche merrie. Ook Thrasyllus
meende, dat het interessant zoû zijn het Muzeum te bezichtigen en de toeristen
stegen uit en af.
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Er was groote toeloop om hen te zien. Oom Catullus wierp obolen tusschen de
straatjongens, die rolden over elkaâr, vechtende. Bedelaars naderden, grijsaards
als profeten, sibylleachtige oude wijven, en Lucius, hier en daar, wierp een geldstuk.
De loopers en wachters schaarden zich om de twee draagstoelen, de merrie en
den ezel, maar Kaleb ging de reizigers voor, zwierig dandineerende op de punt
zijner roode rijlaarzen, burnousslip in de slingerende hand. Het was of hij altijd
danste, of hij te paard reed of dat hij liep.
- Het Muzeum, legde Kaleb uit; is, zoo als de vorstelijke Heerschappen weten,
de Akademie van Alexandrië, die de schoone Cleopatra stichtte.
- Dat is niet waar, fluisterde Thrasyllus zijn jongen meester in. Het werd gesticht
door Ptolemeus den Eerste.
- Wijsgeeren en geleerden in alle wetenschap wijden er zich aan de studie, en zij
zijn door duizende discipelen uit alle landen omringd, maar zij zijn, zoo wel meesters
als leerlingen, arm als de mieren, en bezitten allen met elkaâr.... nog niet zóo veel!
knipte Kaleb minachtend met vinger en duim.
- Groote geleerden zijn uit het Muzeum voort gekomen, lichtte waardeerender
Thrasyllus in: Euklides, Erasistratos, Diofantes; dan de dichters Theokritos, Aratos,
Kallimachos; onder de beoordeelaars Aristarchos; onder de wijsgeeren Ammonias
Saceas, de vader van het Alexandrijnsche eklektisme....
- En omdat zij zoo arm zijn, al die wijze heeren, lachte Kaleb en wees, terwijl zij
binnen traden door een portiek in de tuinen van het Muzeum, naar wijd, wit
gemantelde deftige gestalten, die wandelden op en neêr; leven zij van een fonds
van Staatswege: het zijn doodeters, die wijze heeren, maar ze zijn wel knap,
vorstelijke Heeren, dat wel: u vindt ze nergens zoo knap als hier. En boeken, dat
ze verzamelen! Hun Bibliotheek is dan ook beroemd.... Kijk, wees Kaleb; het is juist
het uur, dat zij middagmalen: het schijnt wijsgeerig, dat vroeg te doen, vroeger dan
vorstelijke Heeren gewend zijn: het zal u, als vreemdelingen, zeker belang
inboezemen, zoo veel doodarme, heel wijze geleerden en filozofen te samen hun
zwarte soep te zien eten.
De arkaden van het Muzeum zuilden op; er verrezen eerebeelden aan tal van
wijze beroemdheden, en er rondde zich een immense exedra, van waar voordrachten
vaak werden gehouden. En de
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reizigers liepen het Cenaculum in, de eetzaal, wijd, hoog en zeer lang; aan lange
tafelen zaten de geleerden en wijsgeeren, en aten: het trof Lucius, dat zij zaten en
niet aanlagen.
- Het zijn maar eenvoudige kerels, legde Kaleb uit; ze zitten maar een oogenblik
en slikken hun soep naar binnen; fijneters zijn het niet, ze zijn alleen maar knap:
het zit hun in de koppen, ziet u, vorstelijke Heeren, en niet in den zak. Maar in de
koppen, daar zit het hun wel.
Er naderde een filozoof de vreemdelingen. Hij was heel oud, tenger, grijs, als een
knakkend riet in zijn toga. Hij glimlachte en mummelde eerst onverstaanbare
woorden. Uit de plooien van zijn gewaad schoof hij zijn klauwige hand naar voren.
Hij bedelde en Lucius gaf hem wat geld.
- De hoogste wijsbegeerte is.... met weinig tevreden te zijn, zeide hij toen, duidelijk,
in zuiver Grieksch, en hij boog, sarkastiesch, en knakkelde voort, rietmager in zijn
vuilen mantel.
- De onbeschaamde vlerk! riep oom Catullus verontwaardigd.
Maar Lucius lachte, en overzag de lange tafelen, aan welke de geleerden aten.
Soms naderde hen een bedelaar, en zij gaven hem hun brood en ooft. Ook snuffelden
er honden om, en de geleerden wierpen hun afval, waaraan zich de honden gulzig
verslikten. Ook twee ibissen wandelden belachlijk statig op hooge pooten het
Cenaculum door, en pikten hier en pikten daar, en hielden den vloer schoon, hoewel
zij dien wit bekalkten met eigen, onophoudelijk vuil.
De reizigers gingen terug naar hunne draagstoelen en te midden van geschreeuw
en gevloek en gescheld tegen straatjongens en geklap van zweepen tegen bedelaars,
zette zich de stoet in beweging, terwijl Kaleb onnoodig zijn merrie liet steigeren en
schuin over de straat deed dansen met sierlijk voorpootenbeweeg.
Maar nu, glimlachend met zwarte oogen en met blanke tanden, boog hij zich ter
zijde, als zoû hij bijna glijden af van zijn paard en vroeg hij Lucius:
- Wenscht uw vorstelijk Heerschap nu het Sôma te zien?
Ja, dat wenschte Lucius wel. En door de Publieke Tuinen van Bruchium, langs
het Paneum, - een kunstmatig bergje van rots opgebouwd in den vorm van een tol
of een pijnappel - draafde de stoet naar het Sôma.
Het was de begraafplaats der Ptolomeeën en er was een koele schaduw van
sycomoren en tamarisken. Een lange allee van liggende
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sfinxen, mannelijke, gesikt, en vrouwlijke, hoog geborst, voerde naar de
pyramide-achtige graven. De reizigers stegen uit en af, en de oude
priester-bewaarder naderde....
- Deze voorname vreemdelingen wenschen de begraafplaatsen der Ptolomeeën
te zien, zeide Kaleb; het zijn vorstelijke heeren, en zij zullen ook zeker belang stellen
in het Graf van Alexander den Groote....
- De Dood is slechts een sluimering en schemerende overgang naar de Hallen
van het Eeuwige Licht, antwoordde de priesterbewaarder. De grootheid der aarde
is de vergankelijke trede naar het onvergankelijke paleis van Osiris, waar om Hèm
onze doode vorsten nu tronen, gekroond met den PSCHENT, en geschepterd met
den scarabeus-staf.... En de groote Isis is hun verschenen als de glans van de
Waarheid, want Zij heeft voor hunne verrukkingen haar sluier gebeurd, zoo dat zij
Haar zàgen.... Het Leven is niet meer dan een Droom, de Dood is een Brug, en de
Eeuwigheid is het Leven....
Kaleb dandineerde op roode rijlaarspunten vooruit, en wees, terwijl de oude
priester voort ging, als in zichzelven, op te zeggen de eeuwige waarheden. Graniet
en porfier en marmer, verhieven zich tempelachtig, pyramide-vormig, de graven,
beteekend met hiëroglyf.... De priester ging nu de reizigers voor, daalde enkele
treden af; binnen, in het onderaardsche gewelf, onzichtbaar, rustten de mummies
in hare beschilderde sarkofagen; staande drievoetlampen brandden, geuren wolkten
uit vazen en schalen en op bronzene, lage tafels vulden olie, honig en ooft fijnkleurig
glazen vaatwerk, terwijl in amforen het gewijde water wachtte de ure der
Wederopstanding, wanneer de herleefde zoû worden gedoopt in het ware, nieuwe
Leven, dat de Euwigheid is. Er was een bedwelmende atmosfeer van als reeds làng
verzoete aromaten en in den nevel der geuren blikten groot-wijd spookachtig,
vergeestelijkt, de oogen der geschilderde beeltenissen op de deksels der sarkofagen,
recht voor zich uit, in de òplichtende Toekomst. Het waren beeltenissen van gesikte
vorsten en portretten van ibis-gekroonde vorstinnen; soms waren het beeltenissen
van kinderen.
Door den nevel der aromaten schitterden de goudene, gevleugelde zonneschijven
tusschen de omhelzingen der zich omkronkelende slangen, den staart in de bek.
De heilige Horus, zoon van Osiris en Isis, den stralende Verlosser der Menschheid,
neêr gedaald uit
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erbarmen op zondige wereld, bestreed Tyfon, den grijnzenden Geest des Kwaads.
Er waren de beeltenissen van den god Apis, van den god Râ; van Thoth en Anubis,
met ibiskop, stierekop, hondekop.
Buiten de graven was daarna de zilvergroene, koele schaduw der sycomoren en
tamarisken en de zuivere lucht van den zonnigen morgen was vreemd, na de
geurzwoele, aromaatzoete atmosfeer in de ondergrondsche sepulkers. Voor een
blankenden, marmeren, pyramide-achtigen tempel bleef de priester-bewaarder
staan. De nauwe, naar de hoogte versmalde, bronzene deur hing tusschen pilasters
met lotoskapiteelen gebeeldhouwd.
- Het Graf van Alexander van Macedonië, verklaarde de bewaarder plechtig.
Zij traden in. Altijd brandende lampen geurden. Er was zwoele nevel van nardos.
Achter een bronzen hekwerk op voetstuk van bazalt, rustte een sarkofaag van
doorzichtig kristal, geslepen en gegraveerd. En door dat dikke kristal, in een groen
waterig schijnsel, waar de lampevlam spiegelde door het glas, lag een zichtbare
mummie. Zij lag als de pop van een reusachtigen vlinder. Het gelaat was houtkleurig
verbruind van balsem en zalf, en staarde met oogen van star beryl. Het haar en de
korte baard waren goud geverfd. Bonte windselen omgaven het lichaam in een
nauwen koker, en de beenen waren ook nauw aan elkander gesloten in een schacht
van goudfiligraan.
De mummie lag ter neêr op een matras van gestreept byssos, het hoofd op een
kussen van byssos. Het was of de scharlaken lippen in den gouden kroesbaard
grijnsden en of de beryllen oogen verwonderd waren over wat zij zagen in de
Eeuwigheid.
- Dit is het heilige overblijfsel van den Grooten Alexander, verklaarde de
priester-bewaarder. Ons leert de Geschiedenis, dat Ptolomeus, zoon van Lagus,
het lijk van den Held en van den Veroveraar, ontnam aan Perdiccas, die het terug
voerde van Babylon naar Macedonië, maar zijn weg door Egypte genomen had, in
de hoop ons heilige land te veroveren. Ptolomeus trok hem te gemoet; ter nauwer
nood in Egypte, kwam Perdiccas om door de hand zijner eigen soldaten op een
eiland, dat Ptolomeus' troepen hadden omsingeld. Met Perdiccas was de vorstelijke
familie: Alexanders zwangere weduwe Roxane en hun jeugdige kinderen; hen werd
vergund zich in te schepen naar Macedonië, maar het
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lijk des Grooten Alexanders werd naar Alexandrië vervoerd en met statie begraven
in een massief gouden sarkofaag. Deze sarkofaag werd geroofd door Ptolemeus
Parisactos, pretendent op den Egyptischen troon, die uit Syrië binnen viel met vele
troepen; Alexanders lijk echter werd uit zijne handen gered en bijgezet in deze
kristallen kist.... Hier ligt hij....
De reizigers staarden, Lucius vooral, zeer ontroerd door dit bijna drie eeuwen
oude gebalsemde, omwindselde lijk, de voeten in schacht van goudfiligraan, de
oogen, beryl, starende vòl verwondering.... Was deze vlinderpop alles wat over was
van den Grooten Alexander, dien het Orakel van Ammon verklaard had te zijn zoon
van Ammon-Râ, zoon van de Zon?
Alleen Kaleb bleef onverschillig, dandineerende, met een ongeloovig lachje om
de authenticiteit van Alexanders lijk, waar hij al zoo vele ‘vorstelijke heeren’ heen
had gevoerd: Kardusi van Perzië, en Baäbab van Mezopotamië....
- Hier ligt hij.... de Groote Alexander.... ging de priesterbewaarder voort. De
veldheer, de veroveraar, de koning der koningen, de op de aarde neêr gedaalde
zoon van de heilige Zon, Ammon-Râ.... Hij werd drie-en-dertig jaren in dit aardsche
leven. Maar dit Leven is een Droom, en de Dood is de Brug naar het Leven, dat de
eeuwige Werkelijkheid is. De ziel is héen uit deze, met kostbare zalf gebalsemde,
huls....
Toen voegde hij er bij, met een andere stem:
- Voor aanzienlijke heeren als u is het toch niet méer dan een gouden stater de
persoon....
- Ik schiet voor, vorstelijk Heer! glimlachte Kaleb, en boog met zwier naar Lucius,
en hij betaalde den priester, die hernam, steeds ophoudende de palm, waarin reeds
de goudstukken fonkelden:
- Weldadigheid is een gròote deugd: wie meer geeft, dan hem gevraagd wordt,
verdient de genade van Toth, die de goede kansen van de fortuin over de aarde
zaait....
Kaleb grinnikte begrijpelijk met blinkende tanden en liet nòg een halven stater
vallen in des priesters opgehouden palm.
De reizigers traden uit het sepulker. Buiten was vréemd de zonnige morgen, die
schaduwzilverde door tamariskengewemel en bruischend sycomorengeloovert.
Lucius was bleek. En hij zeide tot Thrasyllus en oom Catullus:
- De Dood.... De Dood...! Zij is misschien dood.... Zij
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is verdronken, misschien, in zee.... en nooit zullen wij haar heerlijk lichaam vinden,
om het te balsemen....
- Zij is in alle gevalle verdwenen, neef Lucius, poogde oom Catullus te troosten;
laten wij niet meer aan haar denken; bij alle goden, poog haar te vergeten: zij had
dikke polsen en groote voeten.... Lucius, wees èindelijk verstandig! Geniet....
gedurende deze belangwekkende reis! Wij hadden een morgen, zoo belangwekkend
als nooit in Rome! Wij zagen een ideale stadsreiniging, wij hoorden filozofische en
godsdienstige waarheden en wij zagen de mummie van Alexander! Mijn hersenen
zijn een spons gelijk overvol gedrenkt in al te veel nieuwe indrukken: zij kunnen van
morgen niet méer bevatten. De overvolte van mijn hersenen doet mij de maag leêg
voelen, zoo leêg als mijn zak, wanneer je weldadigheid vergeet je ouden oom dien
te spekken. Beste Lucius, op reis moet men spaarzaam te werk gaan.... met zijn
krachten. Ik stel onzen onvermoeiden gids voor naar huis te gaan, en te zien of
onze trouwe kok in onze afwezigheid wel gedacht heeft, dat, ofschoon het Leven
een Droom is, zelfs de dooden, en des te meer dus zij die nog leven, gevoed moeten
worden. De dooden doen het met olie, honig en ooft; ik ben zeer verlangend te zien
wat de vrome gedachte van onzen kok den levenden heden heeft toegedacht.
Door de tuinen van Bruchium, de paleiswijk, langs het Hippodroom, draafde de
stoet naar huis, naar het groote Diversorium of Vreemdenhuis van meester Ghizla.
Het lag bij de Canopische Poort in een ovalen tuin, achter een heg van hooge agaven
en cactus: tusschen twee hermen gaf de poort toegang. Daar zat de janitor, of portier
en het trof de reizigers, dat een gevleugelde Hermeshoed, in marmer, de marmeren
architraaf van de poort bekroonde: caduceeën, of Hermesstaven, met kronkelende
slangen, waren gebeeldhouwd op de pilasters der poort, want het Diversorium was
aan Hermes gewijd en werd in de wijk genaamd het Hermes-huis.
De janitor was opgerezen en groette, met de handen gestrekt ter aarde. Ook
meester Ghizla, in het midden van zijn tuin, staande bij een Hermesbeeld, groette
zoo, diep buigend, de handen ter aarde gestrekt.
De stoet draafde binnen, de reizigers stegen uit en af maar Kaleb groette zwierig
en fluisterde, te paard nog, aan Lucius' oor zich hellende:
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- Na de siësta, vorstelijke Heer, breng ik u wáarheen ge wilt.... bezorg ik u wat ge
ook wilt.... voor uw vorstelijk genoegen en welbehagen.... Waar heen ge ook wilt en
wat ge ook wilt.... Ik wensch u gunstige fortuin bij het maal toe....
Toen steigerde hij, stond in de beugels, zwaaide met zijn burnous, gaf een kreet
en reed weg, in een zwierige fantazia.
Het Diversorium bestond uit verschillende lage gebouwen. Er vertoefden
Arabische, Foenicische kooplui, die uitzagen, nieuwsgierig, gehurkt op matten of
liggende aan hun maal, dat zwarte slaven dienden. Maar meester Ghizla leidde
zijne ‘vorstelijke gasten’ naar hunne eigene pavillioenen en Vettius en Rufus
ontvingen de reizigers op den drempel. Zij hadden zich wèl geweerd. Zij hadden
zich gehaast met op kameelen en muilen meubelen en koffers en kisten over te
doen brengen. Er was Babyloniesch tapijt gespreid, er stonden der reizigers eigene
bedden gereed; in de hoeken van Lucius' slaapvertrek waren bronzen en marmeren
beelden, want geen aanzienlijk Romein van smaak reisde zonder kunstvoorwerpen,
en voor de beelden brandde geurwerk. Er waren aan ringen gordijnen gehangen
en kleederen lagen, vierkant gevouwen, met geurige bloemen bestrooid, gereed op
lage, lange tafels van sycomorenhout. Er waren metalen spiegels op bronzene
voetstukken; er lagen op bronzene tafels, in goud met agathen versierd, alle de
borstels, tangen en staafjes, er stonden alle de kruikjes, vaasjes en vaatjes, gevuld
met kosmetieken en zalven en geuren, die onmisbaar waren voor het toilet. Alle
deze meubelen en stoffen, kunstvoorwerpen en nuttige dingen waren uit het navigium
over gebracht, want aanzienlijke reizigers meubelden in de vreemdenhuizen hunne
kamers met de eigene zaken.
- Mijn Diversorium heeft alle mogelijke gemakken en de allerlaatste geriefelijkheid,
vorstelijke Heer, pochte Ghizla; die tegenwoordig àlle vorstelijke heeren eischen,
voltooide hij; hij hief ter zij van Lucius' bedde een gordijn op: er was in der daad een
marmeren bekken met kranen, onder een velum.
- En, vorstelijke Heer.... zoo ik uw aandacht mag wekken op de àllerlaatste
geriefelijkheid....
Lucius, nieuwsgierig, naderde; ook oom Catullus en de paedagoog... Trotsch,
hief meester Ghizla weêr een gordijn en wees.... Hij wees op een kleinen, marmeren
troon, een open ronden zetel tusschen twee Ionische zuiltjes, en toen wenkte hij,
en wees ìn den troon....
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De reizigers keken: onder den troon spoelde murmelend het klare beekje van de
goot.
- Wat zegt u dáarvan, vorstelijke Heeren? Bij den Legaat is het zelfs niet zoo....!
Geen kwade reuken, als in zoo vele rijke woningen: het is stróomend water en
verder-op.... vloeit het Canopiesch kanaal....
- Het is zoo mooi als het maar kan, meester Ghizla, zei oom Catullus: en het is
waar, in stede van kwade reuken, treft een aangename damp mij het reukorgaan....
- Die stijgt uit de keukens op, vorstelijk Heer, zei meester Ghizla; en hier is uw
Triclinium....
Wat meester Ghizla met zoo weidschen naam noemde, was desniettemin een
aangenaam, ruim, luchtig vertrek, met zonnezeilen tusschen zuilen, en toen Lucius
binnen trad, klonk er muziek van harpen.... Want geheel de ‘familia’ van den
jeugdigen, rijken Romein was aldaar op twee rijen geschaard om hem af te wachten:
Vettius en Rufus en het zwarte slaafje Tarrar, alle zijne slavinnen en slaven, zonder
wier omslachtige huishouding geen aanzienlijk Romein het mogelijk dacht te leven,
zelfs, vooral niet op reis. En in het midden van de slavinnen stond de Grieksche
slavin uit Kos, Kora, met twee andere harpspeelsters, en zij ontwikkelden lange,
droppelende gamma's aan hare koorden, terwijl Kora een kort lied zong van welkom
aan den genadigen Meester. Wierook brandde op schalen; twee aanligbedden, in
den vorm van een S, kronkelden om een ronde, lage tafel, gedekt met een geelen
wit laken en reeds beladen met geel-en-wit glaswerk, en goudglanzend aardewerk.
Een klein fonteintje van verbena-geur spoot op tusschen een bak vol blauwe lotos.
Lucius betuigde aan Vettius en Rufus, dat hij wèl tevreden was; in der daad was
het als ware hij thuis. Daar oom Catullus zeide te sterven van den honger, noodde
hij zijn oom en paraziet, die hem zoo dikwijls met een vroolijk woord vermaakt had,
aan te liggen, lag zelve aan, en wees Thrasyllus, zijn vriend en
paedagoogvrijgelatene, een schabel aan zijne zijde, want hoewel Thrasyllus zijns
leerlings malen deelde, bleef hij de mindere, en zat. Tarrar en drie slavinnen
bedienden, terwijl Kora en de twee harpspeelsters zachte melodie aftokkelden, of
zich bewogen in een rythmiesch gebarenspel, een korten sluierdans, kleine
pantomime.
Oom Catullus was blijde, dat hij geen oesters kreeg en geen
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pauwbraad: Lucius' kok had zichzelven aan dit eerste uitheemsche maal overtroffen
met een voorgerecht van gepeperde watermeloen in geglaceerde wijnsaus, waarbij
Egyptische broodkoek, ‘CACES’ genaamd; met, daarna jonge tonijnen, in een rand
van gefarceerde eieren, gevulde olijven, en fijn gehakte hanekammen; met daarna
een speenvarkentje tusschen gevulde broodvruchten en komkommers, en een
honigtaart, overdekt met een vlade van room, waarin pitlooze dadels en cinnamoom.
Er was de beroemde Mareotis-wijn, zoo dik als inkt en zoo purper als smeltend lak,
die meester Ghizla zèlve schonk uit zonnelauwe amfoor en er was de topaasgele
Ethiopische likeur van Napata, die hij voordruppelde in bekers met sneeuw gevuld,
en die een aroom verspreidde als van rozen gedrenkt in silfium.
Oom Catullus was wèl voldaan, en ook Lucius deed eere het maal aan, hoe zeer
zijn hart ook leed en verlangde, terwijl Thrasyllus matig was als steeds; toen omving
een geoorloofde slaperigheid de drie reizigers en trokken zij zich achter hunne
gordijnen terug, om te rusten.

IV.
Maar Lucius sliep niet. Alleen, voelde hij zijn leed en smartelijke verdrietelijkheid.
Uit een kistje nam hij een sandaal te voorschijn: een, wat oom Catullus ook zeide,
tòch kleine, blauwlederen vrouwesandaal met gouden reliefwerk: het eenige spoor,
dat Ilia had achter gelaten. En hij kuste de sandaal, en hij kreunde, en machteloos
strekte hij zich uit en balde de vuisten, en bleef zoo strak, roerloos staren....
Hij dacht na. En plotseling sloeg hij op den gong en beval Tarrar, die kluchtig
eerbiedig binnen kwam:
- Zoek mij Kaleb, en leid hem hier voor mij....
Het slaafje, na eenigen tijd, keerde terug, en leidde Kaleb binnen, die met zwierige
salamaleks naderde. Tarrar liet zijn meester met den Sabaeër alleen.
- Kaleb, zeide Lucius: zet je en hoor toe.... Ik heb je raad noodig.
- Uw trouwe dienaar luistert, heer, zeide Kaleb, die zich zette op een schabel.
- Kaleb, ging Lucius voort; ik ben niet alleen naar Egypte
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gekomen om de belangrijkheden van dit land te beschouwen. Ik ben ook gekomen
met een ander doel. Er zijn in Egypte geheimzinnige orakels; er wonen in de
woestijnen profeten en sibyllen, zegt men. Ik wensch iets te weten. Ik wensch te
weten waar zich iemand bevindt, die mij dierbaar is en die ver van mij is. Ik wil de
orakels raadplegen en de profeten en de sibyllen. Je moet mij leiden. En geen woord
hiervan zeggen aan mijn oom en mijn paedagoog, daar ZIJ het toch niet eens zijn
met de pogingen, die ik wil doen, om die dierbare persoon weêr te vinden. Wees
mijn gids, Kaleb, en ik zal je beloonen.
- Ik zal uw gids zijn, heer, antwoordde Kaleb; en deze nacht reeds zal ik u leiden....
- Waarheen....
- Naar de sibylle van Rhakotis, een oude tooverkol, die àlles weet....
- Wij gaan met ons beiden, en in het geheim....
- Goed heer; niemand zal ons vergezellen.... Wat dunkt u: zoudt ge niet, na uwe
siësta, een koele sorbet willen gebruiken....? En u vermaken met te aanschouwen
wat de reizende kooplui, die juist heden vertoeven in het Diversorium, te koop
aanbieden uit allerlei vreemde, verre landen? Ik zal den sorbet doen bereiden en
de kooplieden waarschuwen, heer.... En van nacht leid ik u door Rhakotis: wij gaan
alleen, heer, en niemand zal iets van onze nachtwandeling weten.
Kaleb verdween; Tarrar trok de gordijnen ter zijde. Voor het slaapvertrek was een
zuilenportiek en er viel nog binnen de groene schaduw van den palmentuin voor.
Oom Catullus sliep nog, maar Thrasyllus zat reeds te lezen aan een tafel, onder
een palm, in zijne gidsboeken over Egypte: de wonderlijke, fantastische verhalen
van Herodotos boeiden de naar het fantastische wel geneigden geest van den ouden
paedagoog, maar de zakelijkere beschrijvingen van den geleerden Eratosthenes,
den bibliothekaris van Ptolomeus Evergetus, die drie eeuwen geleden geleefd had,
en astronoom, filozoof en aardrijkskundige was geweest, raadpleegde Thrasyllus
gaarne ook om zijn prachtige kaarten, die nog niet waren verbeterd, en die vóor
hem over de tafel in zwaar perkament lagen uitgespreid; den met cinnaber
geteekenden Nijl volgde de paedagoog op die kaarten tot in Ethiopië en tot de
geheimzinnige bronnen van den heiligen vloed....
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Ja, Eratosthenes was wel de meest eerbiedwaardige gids... Toen hij blind was
geworden, twee-en-tachtig jaar, had hij zich van honger doen omkomen.... Thrasyllus
vereerde hem als een martelaar van de wetenschap. Maar ook Artemidores en
Hypsikrates raadpleegde de paedagoog, die zich goèd op de hoogte wilde stellen
van het land, dat hij bezoeken ging, dat geheimzinnige land van eeuwenoude historie
en verbluffend kolossale kunst, terwijl hij ook de geheel moderne geschriften van
zijn tijdgenoot Strabo niet minachtte: wat een tijdgenoot vertelde van een land, dat
hij doorreisd had, was misschien nog wel het allerbelangrijkste om het praktische
nut en ook om de frischheid der nieuwe indrukken....
Thrasyllus zat dus onder zijn palmboom aan een tafel, bezaaid met opengerolde
papyrus, en naast hem in een koker stonden ook de rollen op, en zijn vinger volgde
den met cinnaber geteekenden Nijl. Lucius, in den portiek, lachte hem goedmoedig,
goedkeurend toe. Door den tuin echter, kwamen, door Kaleb geleid, de reizende
kooplui aan. Het waren Indiërs, Sabaeërs, Arabieren, Foeniciërs, en hunne slaven
zeulden aan buigzame stokken over den schouder hunner koopwaren zware balen.
De kooplieden, voor den rijken Romein, hurkten neêr in salamaleks, bogen tot de
aarde, kusten den grond, over welken zijn voet had getreden, allen tuk om zoo
aanzienlijken reiziger hun exotische waar te verkoopen met meer dan gewone winst.
De Foeniciërs deden door hunne slaven tapijtwerk van Damaskus uitspreiden, maar
Lucius bezag het met minachting, en de Foeniciërs rolden dadelijk hun minderwaardig
tapijtwerk op. Toen toonden zij echter borduursels van Nineve en van Tyr, en Lucius
werd een beetje bleek, omdat hij dacht aan Ilia. Het was alles heel mooi van tint en
heel vreemd van patroon.
- Roep oom Catullus hier, beval Lucius Tarrar, die bij hem hurkte als een trouw
aapje.
Tarrar spoedde zich naar Catullus, die daarop aankwam, zich slaperig de oogen
uitwrijvende, in een wijden, zijden huissamaar: om zijn kalen schedel stonden zijn
grijze haren verward.
- Oom, zeide Lucius ter zijde: kijk eens.... die borduursels van Tyr en van Nineve....
Die wil ik hebben.... Ding er op...
Want oom Catullus kòn dingen. Hij begon met zijn neus op te trekken voor de
borduursels, en de kooplui slaakten kreten en hieven de handen en riepen alle
goden aan. Maar oom Catullus schudde minachtend het hoofd, en zeide:
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- Neen, ik wil die vodden niet koopen. Toon mij andere dingen....
Daarop toonden de Foeniciërs gouden vazen van Tartessus, maar de Arabieren
boden geurwerk aan en aromaten van Dschidda en Zebid. De Sabaeërs vertoonden
wonderbare amuletten, die geluk aanbrengen en zalig doen droomen; de Indiërs
toonden tamme, gedresseerde slangen, als huisdiertjes; de slangen waren in den
kop geïncrusteerd met een kleine sardonix, welke steen vergroeid was in hun
schubbevel, en zij dansten op de punten van hare staartjes, terwijl de Indiërs fluit
speelden. Het waren aardige beestjes en zij kostten niet meer dan éen stater het
stuk, mèt het ebbenhouten kistje, waarin ze bewaard werden en Lucius, ongeduldig,
kòcht ze dadelijk, ook omdat Tarrar ze zoo aardig vond en gehurkt, grinnikend, toe
zag, terwijl de slangen dansten en kronkelden om elkaâr.
Maar eindelijk was er een Mongoolsche koopman aangekomen, met een bleekgeel
gelaat en weg gespleten oogen, als dicht getrokken, en zijn haar, om geschoren
schedel, eindigend in een vlecht van purperen zijde, met een kwast. De koopman
bood zwarte balletjes aan, om te rooken in bizondere pijpen: hij verzocht Lucius
een pijp en een paar zwarte balletjes in geel zijden sachet te willen aannemen,
zonder betaling, en ze te rooken bij gelegenheid. De bedwelming van die rookbare
zwarte balletjes was heel bizonder, zeide de koopman....
Intusschen had oom Catullus, betjoegd en wel, de borduursels van Tyr en van
Nineve weten te verkrijgen voor een waarlijk belachlijke prijs en bood ze zijn neef
aan, die ze natuurlijk in zijn plaats betaalde.
Maar toen Lucius ze in handen had - het waren Assyrische leeuwen en vreemde
eenhoornen op smalle banden gestikt - werd hij treurig en zeide:
- Wat doe ik er eigenlijk meê.... Vroeger had ik ze Ilia gegeven als een rand voor
haar stola.... Tarrar, leg de mooie borduursels weg.... met de Mongoolsche
balletjes.... en al die andere rommel, die ik gekocht heb, zonder te willen: de gouden
vaasjes en de Sabaeësche amuletten....
- En de aardige slangetjes, heer? vroeg Tarrar met fonkelende oogjes.
- Die mag jij houden.... om meê te spelen, zeide Lucius onverschillig.
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Intusschen had Kaleb de bekers sorbet doen rond dienen; oom Catullus vond die
bizònder fijn, en meende dat Lucius' kok dat Egyptische recept toch moest
opschrijven, maar Lucius gaf zijn beker aan Tarrar, die de sorbet gulzig met zijn
zwart vingertje oplikte.

V.
De nacht was over de stad gezonken, een donkere nacht zonder sterren. In kleinen,
onaanzienlijken draagstoel - om geen opzien te wekken - stegen achter het
Diversorium Lucius en Kaleb in: Kaleb zat aan Lucius' voeten en zijn eigene beenen
bengelden uit den draagstoel, dien vier krachtige Libyers ophieven, om er op een
drafje meê weg te loopen.
- Heeft u uw dolk, heer? vroeg Kaleb.
Ja, Lucius had een dolk in zijn gordel.
- En heeft u de Sabaëesche amuletten aan?
Ja, Lucius had de amuletten, die hij gekocht had, zich om den hals gehangen,
want Kaleb was vol vertrouwen in die toovermiddelen van zijn land: de amuletten
weerden alle onheil af: Kaleb zelve droeg overal zulke amuletten, op zijn borst en
om zijn middel en zelfs aan een smallen gouden band om zijn enkel.
De dragers repten door Bruchium en langs het Gymnazium, en langs het Muzeum,
als of zij op de hielen werden gezeten. Op een plein, hooger dan den Haven gelegen,
zag Lucius over de kaden heen, òver de verschillende havens, en er schitterden
roode en gele en groene lichten en seinen over een bont gedrang en gevlak van
booten en schepen en wriemelend volk. Maar een wonder scheen Lucius de
vuurtoren van Faros. De negen verdiepingen van het hooge, marmeren monument,
als zoo vele zich versmallende kubieken gestapeld op elkaâr, eindigde in een soort
koepel, waar een hoop brandende steenkool zich weêrspiegelde in immense spiegels
en reflektoren, die wendden en wendden telkens weêr. Zoo dat er helle, breede
stralen van den top van den toren van Faros neêrschoten over de havens, die zij
telkens verlichtten, voor zij uit gingen, vèr in de zee, vèr in de zwarte nacht.... Soms
streken de breede straalbundels over de hooge, marmeren brug van het
Heptastadium, die leidde naar den vuurtoren zelven, en die wriemelde op dit uur
van vrouwen en wandelaren....
- Heer, fluisterde Kaleb. Wilt ge niet uitstappen....? Dáar
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wandelen....? De mooiste vrouwen van Alexandrië gaan daar op en neêr, en gij....
gij kunt ze àllen hebben!
Lucius schudde het hoofd.
- Ik wil naar de Sibylle, zeide hij.
- Mijn Heer is ziek, zeide Kaleb. Mijn Heer is ziek van verlangen en te vergeefsche
smachting.... De mooie vrouwen van Alexandrië zouden mijn Heer genezen.... Zij
hebben mij vaak genezen, heer, als IK ziek van verlangen was en van smachting....
- Verlangen en smachting waar naar toe, Kaleb?
- Naar mijn land;... naar Saba.... Heer, naar Saba: het mooiste en zoetste land
van de wereld, Heer, dat ik heb moeten verlaten.... voor de zaken, Heer.... Voor de
zaken, want in Saba doen we geen zaken....
De vier dragers draafden voort.... Zij draafden nu langs den eeuwenouden tempel
van Serapis, het Serapeum; somber en grauw lag het met zijne terrassen onder
aan den Akropool, en tal van andere heiligdommen, somber ook, grauw,
geheimzinnig, rijden zich met de spitsen hunner obelisken om den immensen tempel.
- Die heiligdommen zijn verlaten, Heer, zeide Kaleb; en niet meer geacht.... Zelfs
het Serapeum is verlaten.... voor den Serapistempel te Canope.... En geheel deze
heilige wijk achten de tegenwoordige Alexandrijnen maar weinig sedert in Nikopolis
de vijfjarige spelen zijn ingesteld.... Allen, die Serapis willen vereeren, trekken naar
Nikopolis en Canope.... Wij zullen er ook heen gaan, Heer, en ge zult de
beteekenisvolle droomen er droomen, boven op het tempeldak.... Zie, hier komen
wij in Rhakotis, heer....
De dravende dragers hadden de voorname wijken verlaten.... Zij repten zich nu
door een nauwere, sombere straat.
- Het is beter hier uit te stappen, Heer, en te loopen, zeide Kaleb. Wij vinden
onzen draagstoel hier later terug.
Zij stegen uit, Lucius en Kaleb. De sombere straat was nauwlijks verlicht, maar
groezelde toch vol volk. Er waren dronken matrozen en vechtende wijven.
- Hier is het wat anders, Heer, dan op het Heptastadium en aan het meer Mareotis.
Hier is het pleizier voor het volk, voor soldaten en matrozen. Hier wordt een mes
getrokken voor niets. Hier zijn niets dan krotten en kroegen. Maar iedere vreemdeling,
die Alexandrië wil kennen, komt hier.... Kijk, hier is het, Heer, hier.... zeide Kaleb.
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Zij waren door een netwerk van slopjes en steegjes gekomen op een plein. Op een
hoek stond een oude, arme filozoof te redeneeren en te preêken.
Rondom hem verzamelden soldaten, matrozen en meiden, aandachtig om te
luisteren naar wat hij vertelde van de ware wijsheid. Toen hij de hand uitstak om
zijn aalmoes, gaven twee soldaten hem wat kopergeld maar de anderen gooiden
hem lachende met rotte groente. Hij vluchtte en verdween, door blaffende honden
na gejaagd, die hem beten in den slip van zijn scheurende toga.
- Wilt ge niet de Syrische jongens zien dansen, Heer? zeide Kaleb met fonkelende
oogen.
- Ik wil naar de Sibylle, zei Lucius.
- Maar Heer! drong Kaleb aan. Alle vreemdelingen gaan toch de Syrische jongens
zien dansen! En ook alle Alexandrijnen zijn dòl op de Syrische jongens.... Hier is
het, Heer, en de entrée is maar twee obool de persoon....
Met zacht geweld drong Kaleb den jongen Romein door de dichte, groezelige
menigte, die binnenstroomde in een lang lokaal, waar een walm hing van vele
dwalmende olielampen en van knoflook wasemenden menschenasem. Het verdrong
er zich stamp- en stampvol, van soldaten, matrozen en dokwerkers, van Grieksche
en Arabische vrouwen, die dadelijk om Kaleb en Lucius zwermden en ze mede
trachten te lokken. Op een estrade, bij een geklapper van krotalen en een luid
gesnerp van fluiten, dansten de Syrische jongens....
- Wij zijn juist bij tijds, Heer, zei Kaleb en zijn gitten oogen flonkerden van pleizier.
Op de estrade mimeerden de Syrische jongens de mythe van Adonis. Eén, die
Adonis vertolkte, lag er op een soort katafalk, met een bloed stroomende wond in
de flank. Een andere, als Venus gepruikt, slank en soupel, mimeerde de wanhoop
der godin in schokkend, hiëratisch gebaar en beweeg. Andere jongens vertoonden
de vrouwen van Byblos, die weeklaagden om het lijk van Adonis. Zij rekten de ranke
armen, zij schenen Adonis' leden te balsemen met weldadige zalven, helaas, te
vergeefs. In den lampen- en asemwalm was hunne vertooning van een akute
perversiteit en vreemd bedwelmende schoonheid; op de snerpend klagende,
falsetachtig gillende treurmuziek, verbloeide de dans van die, in nauwe netten
omgeven, rank jonge, dubbelseksige ledematen tot een levend,

Groot Nederland. Jaargang 9

34
bewegend en ademend Syriesch tempelrelief, terwijl Adonis zelve roerloos bleef,
dood, achter over gestrekt in een prachtige overgave van zijn jong spierig gelijnde
jagerslichaam, het bloed overdadig steeds stroomend uit de flank.... De toeschouwers
kreunden van pleizier om het schouwspel....
- Mooi! Mooi! Mooi! kreunde Kaleb meê.
Ook Lucius was onder den indruk van wat hij hier zag, in een achterbuurt van
Alexandrië: een schoonheid voor enkele obolen gegeven aan het laagste volk,
schoonheid van verdorvenheid, maar een schoonheid van lijn en beweging, waardig
het theater des keizers. Plotseling bloeiden hooge anemonen op: er was een soort
apotheoze; in Olympos herleefde Adonis en Venus omhelsde hem, juichdansende:
er was gesnerp van fluiten en geransel op bronzene gongs....
De apotheoze voldeed Lucius minder, omdat het schouwspel van brutalere
zinnelijkheid werd, en HIJ was het, die Kaleb nu meê sleepte....
- Ik wil naar de Sibylle, herhaalde Lucius ongeduldig....
- Wij zijn vlak bij haar woning, Heer, betuigde Kaleb, die nog steeds omzag en
kreunde:
- Mooi! Mooi! Mooi!
Zij vochten bijna om door de volte te komen. De mannen vloekten omdat zij
drongen, en de vrouwen wierpen zich aan hunne halzen. Kaleb trok zijn dolk en
dreigde. Andere messen, dadelijk, werden getrokken. Er was helsch geschreeuw
en laweide. Maar zij bereikten den uitgang, zonder dat er bloed was vergoten. Daar
een tweede mythe vertoond werd: een klucht, Jupiter bij Alkmene, pakte het volk
zich nu samen en stond, kijkende met wijde, gretige oogen....
- Ik wil naar de Sibylle, herhaalde Lucius, op straat, hijgende, en hij ranselde met
gesloten vuisten twee vrouwen weg, die zich krampten aan zijn armen.
Zij haastten zich nu beiden, Lucius en Kaleb, langs de opene bordeelen en van
korenwijn stinkende taveernen. Voor een kleine, nauwe deur hield Kaleb stil en
klopte. Een klein Grieksch meisje opende, mooi fijn als een Tanagra-beeldje, met
heel groote, zwarte oogen.
- Is Herofile daar? vroeg Kaleb. Een aanzienlijk vreemdeling wenscht haar te
raadplegen.
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- Ik zal haar waarschuwen, zeide het meisje.
Zij kwamen binnen. Het was een heel nauw kamertje, met een gordijn. Achter het
gordijn kwam een vrouw uit, zij was in een witten sluier omwemeld als een spook:
zij beurde een aarden olielampje; men zag niet of zij oud of jong was.
- Wenscht ge de Toekomst te weten? vroeg zij met een holle stem.
- Neen, zeide Lucius. Ik wensch te weten het Verleden en het Heden. Ik wensch
te weten waar Ilia is, en hoe zij verdwenen is uit mijn huis. Zie hier de sandaal, die
zij achter liet: haar eenige spoor.... Zoo zij.... dood is.... kunt ge haar voor mij doen
verschijnen, opdat ik haar vraag?
- Ja, zeide de Sibylle. Dat kan ik. Want ik ben de afstammelinge van de tooveres
van En-Dor....
- Wie was zij? vroeg Lucius.
.... die Samuel deed verschijnen voor Saül....
- Ik weet niet van hen af, zeide Lucius.
- En ook voormoeder was mij mijn eerwaardige naamgenoote, Herofile van
Erythrea....
- Wie was zij? vroeg Lucius.
- .... die de hoedster was van het heiligdom van den Smyntischen Apollo, den
godlijken Muizendooder,.... en aan Hekuba het onheil voorspelde, dat haar heur
zoon zoû berokkenen, Paris, dien zij in haar schoot droeg....
- Ik wist niet van haar af, herhaalde Lucius. Zèg mij.... of Ilia dóod is....
De Sibylle drukte zich het blauw leêren schoeisel tegen het hart, en haar andere
hand drukte Lucius' voorhoofd.
- Zij is NIET dood! riep zij uit met verrukte stem.
- Is zij NIET dood?
- Neen, Ilia leeft!
- Waar....? Waar is zij?
De Sibylle, in transe, murmelde onverstaanbaar.
- Zij verschijnt.... zij verschijnt.... stamelde zij.
Plotseling, achter haar, week het gordijn. Er was niets dan een drievoet, die
walmde. Een dikke smook vulde daar het vertrek, rolde omhoog als een zwaar
gordijn....
- Zij verschijnt.... zij verschijnt.... stamelde steeds de Sibylle. Lucius staarde
ademloos....
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Plotseling, in den smook, zwevende, teekende zich af een gestalte.... Als van een
fijne vrouw, ijl en dun, een schim, die heen en weêr bewoog....
- Ik zie haar! riep Lucius. Ilia! Ilia! Zeg mij één woord! Kom terug! Kom terug tot
mij! Ik kàn niet leven zonder je!!
Het vizioen was verdwenen. De damp verwolkte. De gordijnen schoven dicht.
- Het is moeilijk, zei de Sibylle mat; het astrale lichaam van levenden langer te
weêrhouden dan éen oogenblik van verschijning. De dooden kan ik lànger voor u
oproepen. Maar Ilia is niet dood!
- Wáar is zij dan? riep Lucius.
De Sibylle drukte nu de sandaal tegen het voorhoofd en hare andere hand lag
op Lucius' hart.
- Ik zie haar, zei de Sibylle. Zij ligt in een boot, bezwijmd... De zee stormt... Ruwe,
baardige mannen dragen haar nu haastig heen...
- Zij is geschaakt!! riep Lucius uit. Door zeeroovers??
- Ja.... riep de Sibylle, en zij viel flauw.
Het fijne, Grieksche meisje kwam te voorschijn, en zij zeide tot Kaleb:
- Het is een halve ptolomee, een gouden....
Kaleb betaalde.
Lucius, wanhopig, zag neêr op de bezwijmde Sibylle.
- Morgen nacht, heer, zeide zangerig het Grieksche meisje; zal Herofile u verder
kunnen vertellen.... wáar Ilia door de zeeroovers is gebracht....
Maar Lucius balde de vuisten; hij schuimbrulde van plotselinge drift en hij riep
razend:
- Zij heeft alleen MIJN EIGEN GEDACHTE gelezen!! Niet meer!!! Niet meer!!!
Hij zag om zich rond als een razende. Hij trok zijn dolk en wilde zich storten op
het bezwijmde lichaam van de Sibylle.
- Heer! Heer!!! schreeuwde Kaleb en omarmde hem, tegen houdende, in stevige
armen.
Het Grieksche meisje, vóor de bezwijmde vrouw, breidde de armen en riep:
- Vermoord niet een heilige vrouw, heer! Vermoord niet een arme, heilige vrouw!
En terwijl zij zóo stond, zag Lucius, dat zij geleek op de schimme van Ilia.... en
hij barstte in snikken uit.
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VI.
Het waren treurige dagen. Lucius lag op zijn bedde, snikte als een kind, rees dan
plotseling op, in razende driften, scheurde zijn kleederen, hief een schabel op en
wierp dien tegen een marmeren beeld, dat neêrviel in gruis. Hij wees Thrasyllus de
deur, en oom Catullus hield zich schuil. Lucius had eindelijk Tarrar gekwakt tegen
een tafel en het slaafje had zich in zijn voorhoofd een diepe wonde gevallen. Kaleb,
die goed dokterde, had Tarrar zelve verbonden.
In den palmentuin, angstig, fluisterden de reizende kooplui over den rijken Romein,
die ziek was van smart, en oom Catullus fluisterde met hen. Thrasyllus troostte zich
met naar de boekerijen te gaan van het Muzeum en het Serapeum. Muziek wilde
Lucius niet hooren. En hij kwam niet van zijn bedde. En at niet. En sliep niet. En
ongeschoren zag hij er uit, mager van wangen en hol van oogen, als éen, die heel
ziek was.
Het waren treurige dagen. Het eerste belang van Alexandrië was voorbij en Lucius
vloekte zijn reis, het geheele leven en iedereen. In zijn machtelooze versmachting
kreunde hij, snikte hij, raasde hij. Om zijne kamers beval meester Ghizla stilzwijgen
en rust. Geen sandaal kraakte er, geen stem weêrklonk....
Lucius luisterde uit naar die stilte. Het was na de CENA, die oom Catullus alleen
met Thrasyllus genut had. En in die brandende zonnestilte van de òpgloeiende
zomermaand, plots, hoorde Lucius een kind, dat snikte.
Hij stond op. De snik kwam uit den achtertuin en Lucius hief het gordijn en zag
uit. Daar, gehoorig naar den gongslag zijns meesters, zat Tarrar gehurkt, als een
aapje, in een bont rokje. Hij had een doek om zijn hoofd als verband. En hij huilde,
met snikjes, als of hij een groot verdriet had.
- Tarrar! riep Lucius.
Het slaafje schrikte op.
- Heer! riep hij, en rees en naderde met kluchtigen eerbied en snikte.
- Tarrar, zei Lucius. Waarom huil je? Huil je, omdat je pijn hebt?
- Neen, heer, zeide Tarrar. Ik vraag vergeving, heer, dat ik huil. Ik mag niet huilen
in uw geëerbiedigde prezentie. Ik vraag
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u wèl vergeving, heer. Maar ik huil, omdat ik.... omdat ik.... zoo heel veel verdriet
heb....
- En waarom heb je verdriet? Omdat ik je heb geslagen? Omdat je pijn hebt?
Omdat je je een gat in je hoofd hebt gevallen?
- Neen, heer, zeide Tarrar, die zich poogde te vermeesteren. Niet omdat u mij
heeft geslagen. Ik ben uw slaafje, heer, en u mag mij slaan. Ook niet omdat ik pijn
heb, heer....: het is maar een beetje, dat het nog gloeit, want Kaleb heeft mij van
morgen met koele zalf verbonden.... Het gat is ook niet zoo heél diep en als het
genezen is, zal het litteeken mij herinneren, die ik u toehoor, heer, en uw slaafje
ben....
- Maar waarom huil je dan, Tarrar, en waarom heb je verdriet? vroeg Lucius.
- Ik huil, heer.... begon Tarrar; omdat....
En toen kon hij zich niet meer, kluchtig eerbiedig trouw aapje, vermeesteren, en
snikte het uit.
Lucius legde hem de hand op zijn kroesbol.
- Waarom huil je, kind? vroeg Lucius.
- Omdat de slangetjes niet meer hebben willen dansen!! snikte Tarrar het uit,
radeloos. Omdat nu het éene slangetje dood is, en het andere verdwenen, want het
is uit zijn velletje gekropen, en het heeft zijn velletje achter gelaten! Omdat, hoe ik
ook, op het fluitje, achter in den tuin, om geen leven te maken en ù niet te storen,
heer, het tooverwijsje gefloten heb.... de slangetjes nièt meer hebben willen dansen....
zoo, als toen de koopman floot! En omdat nù.... heer, het eene slangetje dóod is,
en het andere weg gekropen is uit zijn velletje....!
En Tarrar, door wanhoop overmeesterd, snikte het uit en toonde zijn meester het
doode slangetje en het ebbenhouten kistje, waaruit, als een lintje, een velletje hing,
met op den kophuid een stukje vierkant glas geplakt.
Lucius glimlachte weemoedig. Was, als Tarrar, hij niet zelve wanhopig, omdat
ook hem zijn speelgoed verstoord was? En hij zeide:
- Kom meê, Tarrar....
En bij de hand nam hij het slaafje mede naar zijn vertrek.
Hij zette zich en Tarrar stond voor hem.
Toen zeide Lucius:
- Tarrar, ik heb berouw, dat ik je zoo een pijn heb gedaan. Vergeef me, Tarrar....
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Maar Tarrar schudde het hoofd van neen.
- Ik heb u niet te vergeven, heer, zei Tarrar ernstig, met groote, natte oogen. U
is de meester....
- Tarrar, ging Lucius voort. Als wij terug zijn in Rome.... zal je vrij zijn. Zal ik je
brieven van vrijlating geven. En zal je geen slaafje meer zijn. Maar op de school
gaan: het paedagogium voor vrijgelatenen. En van allerlei leeren. Knap worden als
Thrasyllus is. En ik zal je geld geven. En je zal kunnen doen wat je wilt.
Tarrar was een beetje ontsteld.
- Het is heel vriendelijk, heer, zei Tarrar. Maar als ik op school ga, wie zal dan uw
kleederen vouwen? En luisteren naar den gong? U jaagt me toch niet weg, heer,
omdat ik zoo een verdriet had?? Ik blijf liever maar dicht bij u, heer, ik blijf liever
maar uw slaafje.... en ik zal nooit meer zoo oneerbiedig zijn om te huilen.... Ik blijf
liever maar uw dom slaafje....
- Je zal vrij zijn, Tarrar.... Maar je zal me tòch mogen bedienen....
- Ik wil maar liever niet vrij zijn, heer. Wat zoû ik doen met mijn vrijheid. Ik ben uw
slaafje. Ik zoû toch altijd uw slaafje zijn.
- Vraag mij dan iets anders, Tarrar. Iets, wat je héel gaarne zoû hebben....
Tarrar grijnslachte met witte tanden door tranen heen.
- Mag ik het zeggen, heer?
- Ja.
Tarrar aarzelde.... Toen zeide hij schuchter:
- Twee andere dansende slangetjes, heer....
Lucius lachte zacht.
- Kind! zeide hij. Ik zal je twee andere slangetjes geven.... Maar ik vrees, dat ook
diè niet zullen willen dansen, zoo als alleen de Indische koopman ze kan laten
dansen.
- Ik vrees het ook, heer, zei Tarrar nadenkend. Het nog levende slangetje is zeker
naar den koopman terug gekropen, uit zijn velletje, dat hij achter liet. Ik vrees ook,
dat de nieuwe slangetjes niet zouden willen dansen.... Dan heb ik maar liever niets,
heer. Ik heb niets noodig. Als ik u alleen maar dienen mag....
- Bereid dan alles om mij te scheren.... en zeg de slaven het bad te bereiden.
- Ja, heer, zei Tarrar verheugd.
(Wordt vervolgd.)
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In memoriam Jean Moréas
door Karel van de Woestijne.
1.
Uw aangezicht is bleek 'lijk 't mijne wordt. - Terwijl
'k een diere zieke waak, geduldig en alleene,
rijst schamper-lui Persephona ten starren stijl
en schraaft de aandacht'ge Hond, schuin-oogend, uwe schene.
Waar aan een rechte stoel de God uw daden richt,
staan schemer-vaal uw schaemle leden in den duister;
want gij zijt klein en moe; - maar in uw aangezicht
dat bleek is 'lijk het mijne wordt, blinkt eeuw'ge luister.
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2.
Het huis is vol van u. De stilte weegt, verzwaard
van 't wachten op uw aêm en 't luistren naar uw zwijgen.
En in mijn ruimren geest, die vroom uw beeld bewaart,
leer 'k van uw spijt'gen dood naar eeuwigheden hijgen.
't Is of me uw sterven sterkt. Mijn hoofd is rijp en zoel.
Míjn koortse en úwe kalmt voel 'k mijne lip door-kerven;
en 't gapend venster, waar 'k mijn heete kake koel,
zwelgt gulzig-sterkend om míjn leven en úw sterven....
- De diere man, die 'k diene en wake, slaapt. Zijn aêm
heft in de stilte. En 'k denke aan 't heffen uwer zangen....
- - o Nooit-gefnuikt Getal, dat wrijft aan 't gapend raam,
van úwe ruste, en uit zíjn aêm, en míjn verlangen!....
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3.
Gij brandt mijne oogen toe, gij brandt mijne oogen open,
o Wake; en waar de koorts blij hamert aan mijn slaap,
zie 'k in de diepte van mij-zelf, en gaat mijn hope
naar even-schoonen slaap.
De zoet-gestemde Dood zingt in mijn oor.... Als heugde
mijn verst erinneren zich een weêr-beloofd verleên,
voel ik mijn nek verbreên van strekkend-schoone vreugde,
en voel 'k mijn blik verbreên.
Zal 'k de gekoorne zijn, die, reê tot alle lijden,
de wondre zoetheid kent van de' eindlijk-eeuw'gen schoot?....
- Er sterft een man naast mij, die 'k minne. En mijn verblijden
gaat steevnen naast zijn dood.
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4.
o Trouwe vriend der oude dagen
die me in uw armen hebt gedragen
zoo vaak, en op mijn mond de vragen
met uwe dichte zoenen sloot;
die, om mijn zieke hoofd gebogen,
in 't spijtig staren van mijne oogen
de deernis van uw mededoogen
liet dalen: schoone, bleeke Dood.
o Broeder die, - toen brooze weelden
me omstraalden, en mijn wangen streelden
een stond, en vloden, - dúur'ge beelden
als zustren aan mijn zijde liet;
zij zwegen, maar haar streelend nijgen
liet vrede om mijn mistroosten zijgen;
haar aêm was rustig, en haar zwijgen
was schooner dan een liefde-lied....
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5.
Zal ik rusten?....
- o Bewúste
die te zéker heil verstiet,
maar door de eêlste en nieuwste lusten
de oudste liefde doemen ziet;
droeve en klare,
die 't verzwaren
van 't verleden in u draagt,
maar inéens opnieuw moogt staren
in het schoonste dat ge ooit zaagt;
ongenoode
die, ten doode
moede, nauw te leven dierft,
en den Dood beminde, en noode
smartlijk leefde, en toch niet stierft,
niet te sterven
dorst, maar derven
bleeft 't onmiddellijke brood
dat ten blijden loon verwerven
wie u niet beminnen, Dood:
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zal het wezen
dat, ontrezen
ongenotene geneucht,
mijn gebaren zonder vreeze
teeknen gaan aan eeuw'ge vreugd?
Zal het komen?....
- mijne droomen
volgen de oude Schuite na
waarop, dood, de Dichter 't loome
laatste water over-wâ,
tot hij naedre
waar vergaedren
die hij 't innigst heeft bemind
in het diepst der kloppende aedren:
hij, hun vader en hun kind;
waar hij hoore
bij de choren
van een rijk dat rijker zij,
onder schoonste jeugd gekoren,
breedneksch dansend, dij aan dij;
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waar de maagden
nooit en waagden
langen lonk of laag gebaar,
schuin en schoon, dan waar het traag de
zuivre ziele ontloken waar';
waar hij wone,
Hij, de schoone,
die de krone van zijn lied
aan den gloed van elke kone,
aan elk voorhoofd zinken liet....
En.... Zal 'k.... Wanen!
Door de tranen
van deze' al te schoonen droom
zie 'k u, beelden, trage tanen
'lijk een veegen morgen-doom.
Oude liefde,
die me hief de
bittre diepten uit, o Dood,
weder ben ik de gegriefde
die ge een ijdle hope boodt.
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Nimmer ruste
den bewuste,
die te zéker heil verstiet,
maar door de eêlste en nieuwste lusten
áldoor de eeuw'ge liefde ziet....
Droeve en klare,
die 't verzwaren
van 't verleden in u draagt:
nimmer eindloos mogen staren
in het schoonste dat ge zaagt....
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6.
o Gevangen geest, getogen
naar bevrijdende eeuwigheid;
o Gedachten, zat gezogen
aan de borsten van den Tijd:
zal ik mijne handen reiken
naar de vrucht, die ál te hoog
in haar luister hangt te prijken,
dat mijn dorst ze smaken moog'?....
- Droom uw droomen, o vermeetne,
door den peilloos-vrijen nacht:
iedre morgen kent de keetnen
van de dagelijksche vracht.
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Illusie
door Ina Boudier - Bakker.
Toen 't tegen elf uur liep dien Zaterdagmorgen - om elf uur gingen ze naar de
gymnastiek - werd Fietje de Bree al onrustiger. Stil moffelde ze haar boeken een
voor een in den lessenaar, om maar dàdelijk bij 't eerste bevel op te kunnen staan.
Want zoo kwam zij, de eerste van de derde rij, net achter Lou aan, die de laatste
was van de tweede rij - en zóó ging ze dan naar beneden en stond ze op de
gymnastiek.
‘Eén!’ telde de juffrouw; de eerste rij schoof op, liep een eindje de gang in - de
tweede er achter, 't duurde wat langer, Lou talmde altijd zoo - maar vlug glipte bij
het nauwelijks uitgesproken ‘drie!’ het rappe Fietje achter Lou aan, in 't blij besef,
dat het lùkken ging....
Iemand trok zacht aan haar schort, 't was Em, twee plaatsen achter haar, die haar
wenkte bij háár te komen: de gymnastiekjuffrouw wist zoo precies de plaatsen niet,
en in de gang wisselden ze dikwijls stilletjes òm. Maar Fietje deed alsof ze niet
begreep, vandaag lette ze niet op Em of Suus.
Em en Suus waren haar trouwe vriendinnen, waar ze altijd mee van en naar
school ging, die heele dagen bij haar te spelen kwamen Zondags, als de winkel
gesloten was en je daar zoo heerlijk de ruimte hadt, òf bij Em of Suus, alles even
prettig.
Op 't oogenblik konden Em en Suus haar niet schelen. Met popelend hartje keek
ze op naar 't groote kind vóór haar: Lou van der Vels; bekeek voor de zooveelste
maal met een eerbiedige vereering de eenvoudige en toch zoo ‘deftige’ jurk, het
lange blonde haar, dat zoo heerlijk rook, zij keek naar het half-afgewende
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blanke mooie gezichtje, waarvan een lachje háár, het kleine zwartekroesbollige
Fietje gelukkig maakte.
Wat ze nù ging wagen, deed een zenuwachtig rood tintje op haar klein bruin
gezichtje komen, deed haar donkere oogjes onrustig blinkeren.
Op gymnastiek, de gewone orde-oefeningen afgeloopen, stond ze stil, wist niets
te bedenken tegen Lou, die weinig spraakzaam zelf ook zweeg. En Fietje voelde
zich daar kleintjes staan, een onaanzienlijk kindje, naast dat mooie groote meisje,
dat niet op haar lette.
De gymnastiek-juffrouw, die haar graag mocht, om haar vlugge behendigheid bij
de oefeningen - in een wip was ze bóven aan de schuine ladder, - keek eens naar
haar, toen ze langs liep.
‘'t Kind zag bléék.... en daareven toen ze binnenkwam had ze zoo'n kleur.’
't Was ook iets vreeselijks wat Fietje ging ondernemen. Dagen had ze overlegd,
gewikt en gewogen, eer ze thuis met de verrassende vraag voor den dag kwam:
‘Mag Lou van der Vels Zondag bij me op visite komen?’
't Bracht dadelijk consternatie.
‘Lou van der Vels?’ zei Fietjes moeder, ‘is dat dat nieuwe meisje, van de
Heerengracht?’
‘Ja,’ had Fietje geknikt, dóór haar angst voor een weigering toch triomfantelijk blij.
De Bree achter zijn krant, werd plotseling opmerkzaam.
‘Is dàt nou ineens een vriendinnetje van je? En Em en Suus dan?’
‘Die ook,’ weifelde Fietje, flauwtjes beschaamd.
‘Moeten diè dan ook komen? Pop, kom eens bij me, wou je d'r een heele partij
van maken?’ vroeg hij goedig, oudachtige vader heel toegevend voor 't eenig
dochtertje.
Ze kwam bij hem staan, bijna huilend.
‘Wat is 't nou?’ zei hij verwonderd, haar kinnetje oplichtend met zijn groven
wijsvinger.
Ze schudde van niets, holde opeens weg, naar haar kamertje. En daar begon ze
te snikken. Omdat ze 't niet dóórzag. Zóóveel moeielijks!
Eerst dat rare vragen al, of Lou mocht komen - zoo ineens -
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en dan moeten beduiden dat ze Em en Suus niet wou hebben.... Want dàt voelde
ze met haarfijn onderscheidingsgevoel, dàt ging niet samen, die waren zoo anders....
En dan nog wist ze niet eens, of Lou wel wou - als ze eens niet wou....
Ze durfde uit zichzelf 't punt niet meer aan te roeren, maar haar moeder bij 't naar
bed gaan, begon er zelf over.
‘Woù je dat meisje nu nog hebben, Zondag?’
‘Ja moe,’ zei Fietje zacht.
‘En Em en Suus dan?’
‘Die op een anderen keer, die nièt noù!’ viel ze kribbig uit.
‘Nou goed, 't is mij goed kind - maar je moet niet Em en Suus laten loopen voor
't eerste beste vreemd-aangewaaide kind.’
Fietje zweeg, duwde haar gezichtje diep in 't kussen.
Nù moest ze 't vragen, nù, want dit was de eenige tijd, dat ze veilig alleen kon praten
met Lou, zonder dat Em of Suus erbij konden komen.
Ze wachtte nog, stelde uit tot haar beurt voorbij was, toen, zachtjes:
‘Zèg....’
Lou keerde haar gezichtje vragend naar Fietje om.
‘Ik moet je wat vragen....’
‘Wat dan?’
't Leek Fietje nu opeens onzinnig vermetel; onzeker, kort van adem, kwam 't er
uit:
‘Of je Zondag bij mij op visite komt.’
De verwondering, die Fietje zoo vreesde, kwàm in de koele blauwe oogen, trok
de wenkbrauwen op.
‘Wil je?’ drong Fietje stoutmoediger, en in 't wanhopig beseffen, dat 't nù moèst
beslist worden, raffelde ze af:
‘Ik heb 't gevraagd thuis, en 't màg best, leuk hè? dan kunnen we den heelen dag
samen spelen.’
Op 't gaaf-blanke gezichtje kwam geen weerschijn van vreugdige verrassing. In
langzame bedenking ging 't door Lou's hoofd: ‘'t kind uit dien manufactuurwinkel op
den Nieuwendijk vroeg háár op visite - gèk van dat kind - mocht ze natuurlijk niet -’
dan, ziende verlegenheid in Fietje's angstig gespannen gezichtje, zei ze
koel-terughoudend:
‘'k Zal vragen of ik mag.’
Fietje's mondje trilde.
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‘Maar ik moet 't vanmiddag weten, ik moet 't om twaalf uur thuis zeggen....’
‘Papa en Mama zijn op reis - Juf moet 't zeggen....’ zei Lou, maar niet meer zóó
afwijzend.
Er begon iets voor haar op te dagen van den aanstaanden vervelenden Zondag,
alleen met Juf - Papa en Mama kwamen eerst Zondagavond thuis - dat zou worden:
's middags een wandelingetje met Juf - eten met Juf - 's avonds met Juf - Juf, dat
nare mensch, waar ze heelemaal niet van hield, die ook volstrekt niets deed, zooals
Mama 't gezegd had - ze zou 't ook lekker vertellen van dat akelige mensch, dat
altijd maar ging zitten lezen, nooit eens praten wou of een spelletje doen.
‘Ga om twaalf uur effen mee, 't vragen,’ besloot ze eindelijk goedgunstig.
Fietje kreeg een kleur van blijdschap. 't Idee, om met Lou te loopen op straat, dat
was 't làng-verlangde, arm in arm met Lou - Als nu maar niet Dora Kremers ook
meeging, daar liep Lou dikwijls mee....
Om twaalf uur, haar mantel haastig aangesjord, drong en duwde Fietje door naar
Em en Suus, die bij elkaar al naar haar uitkeken.
‘Zeg, ik kan vandaag niet met jullie mee - ga jullie maar vast door.’
‘Waarom niet?’
‘Ik moet even met Lou van der Vels mee naar huis!’ zei Fietje, met een bonzing
in haar hartje van wroeging over 't verraad, dat ze pleegde aan de vriendinnen, maar
toch tegelijk een triomf schitterend in haar oogen.
De twee, Em en Suus, stonden verstomd.
‘Verbeeld je, met die Lou, dat kind, dat ze niet konden uitstaan, en dat Fietje altijd
verdedigde - wat moest ze met dat kind mee naar huis?’
Kwaad liepen ze door, met groote stappen, arm in arm, zonder meer om te zien.
Fietje beefde even, toen zij ze daar zóó zag wegloopen, haar twee trouwe
bondgenooten, waar ze altijd op aan kon, die nog nooit haar in den steek gelaten
hadden. Vooral groote Suus, die zoo'n overwicht in de klas had, en onder wier hoede
zij zich altijd
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zoo veilig had gevoeld, bescherming, die zij zich goedgunstig liet aanleunen maar
tòch noodig had - en een vage angst van nooit vermoede moeielijkheden steeg in
haar, deed haar zich plotseling eenzaam en hulpeloos voelen.
't Was hetzelfde Fietje niet meer - zooeven van de gymnastiek gekomen
triomfeerend, overmoedig, dapper met een kleurtje en schitterende oogjes - dat
daar nu buiten in de kou op de langzame Lou stond te wachten, bleek en met
verdroefd gezichtje.
‘Nu óók geen afspraakje voor vanmiddag met Em of Suus - ze zou maar vragen
of moe met haar uitging....’
Maar toen Lou eenmaal bij haar stond, in haar groenlaken. manteltje en grooten
zwarten hoed, verdween alle narigheid voor Fietje weer bij deze glorie. Schuchter
stak ze haar arm in die van Lou, wat deze toeliet.
Ze hadden niet veel te praten samen; Fietje babbelde op haar arglooze rappe
manier over dingen van school, en Lou antwoordde maar weinig; onverschillig zagen
de blauwe oogen voor zich uit.
‘Wacht maar even hier,’ zei Lou, toen ze waren gekomen aan het groote huis met
dubbele stoep - stoep, die Fietje dolgraag eens op en af zou gerend zijn, zoo echt,
den éénen kant op, den anderen weer af, maar ze dorst niet om die meid, met die
deftige muts.... Lou was snel de gang ingeloopen, waar aan het eind iemand stond.
Fietje bleef stil wachten. ‘Was dit nu Lou's huis - leuk dat ze 't zàg - mooi alles kijk een bank in de gang wat echt! ze wou dat ze d'r effetjes op dorst te gaan zitten....
een groote klok - die hadden ze thuis nèt zoo.... zou dat Juf zijn....
Fietje werd verlegen, omdat die juffrouw haar zoo aankeek van verre - en keerde
zich een beetje af, 't gesprek kon ze niet verstaan, maar na een oogenblik kwam
Lou weer aanloopen. ‘'k Mag -’ zei ze, vriendelijker dan tot nu toe.
Fietje deed een sprong van blijdschap, maar ze bedaarde dadelijk onder 't
nuchter-verwonderd toekijken van Lou.
‘Kom je dan vroeg?’
‘Hoe laat?’
‘Om twee uur -’
Fietje's moeder had niet graag Zondags, als alles laat en ongeregeld was in 't
huishouden, Fietjes vriendinnen al op de koffie - en dan nu, zoo'n vreemd kind....
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‘Goed -’ zei Lou.
Ze zwegen. Er was zoo niets geen vriendinnenpret tusschen hen over dit uitje geen intieme plannetjes hadden ze samen, dit voelde Fietje plotseling hinderlijk
duidelijk.
‘Nu dag, tot morgen dan,’ zei Lou.
‘Da-àg,’ antwoordde Fietje zacht. En op de stoep overviel haar opnieuw dat kille
teleurstellende gevoel. ‘Als ze bij Em of Suus vandaan kwam, hadden ze altijd nog
zóóveel te praten, dat ze haar nog een eindje wegbrachten.... Lou dacht er niet
aan....’
Binnen verwachtte Lou, dat Juf nù toch vragen zou, wat 't eigenlijk voor een kind
was, waar ze morgen op visite ging....
Maar Juf vroeg niets.
‘Véél te blij met haar vrijen dag; als zij, Lou, maar uit de voeten was!’ critiseerde
't kind scherp-vijandig.
't Werd een vreemde Zaterdagmiddag voor Fietje; Zaterdag, altijd de heerlijkste dag
van de week, omdat je dan nog de Zondag in 't vooruitzicht hadt, die altijd omvloog
met Em en Suus - die woù nu in 't eerst maar niet opschieten.
Ze borg zich boven in haar kamertje op, bang, dat beneden iemand iets zou
vragen van haar vriendinnetjes - en wèl beklemde en hinderde haar nog telkens de
gedachte aan Em en Suus, maar eroverheen schoot toch telkens als een felle
vreugde in haar op, dat nu morgen Lou bij haar zou zijn.
‘Nu wàs Lou toch eigenlijk haar vriendinnetje - als ze toch bij haar op visite kwam
- ja, dat was nu ècht.’
Toen ging ze haar kamertje doen. Zorgvuldig nam ze van alle snuisterijen stof af,
zette alles weer neer, overwegend en veranderend, hoe 't op z'n voordeeligst
uitkwam. En vooral dat schattige dingetje, die drie poezen in een mandje, op een
roodflanellen inktlap! Ze gebruikte hem nooit, veel te bang, dat er wat aankwam, ze
had 't eens van meneer Boer gekregen, en 't stond altijd als een pronk op haar
kastje. ‘Wat zou Lou er wel van zeggen, als ze dàt zag,’ dacht Fietje verrukt. Em en
Suus bewonderden het altijd trouw.
‘Hoe zou meneer Boer Lou wel vinden?’ dacht ze toen. Meneer
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Boer, lang eerste bediende, daarna deelgenoot in de groote manufacturenzaak
geworden, woonde bij hen in huis. Fietje was dol op meneer Boer, die altijd
belangstelde in al haar ondervindingen, dikwijls met haar en de vriendinnetjes op
Zondag meespeelde, als hij thuis was. Tòch, dit had ze nog niet aan hem verteld,
halfbeschaamd vreezend zijn verwondering: ‘Hé, een nieuw vriendinnetje - en de
anderen dan?’
Voor 't eerst bezag Fietje haar kamertje critisch, trachtte ze na te gaan, wàt de
indruk ervan op Lou zou zijn. En zorgzaam wikte en woog ze: ‘Of Lou dat plaatje
wel mooi zou vinden, of dat ze dit maar liever niet op zou hangen, - en wàt nou
aardiger stond, haar stoeltje daar bij de tafel, of schuin aan 't raam - gelukkig dat
ze pas die beeldige nieuwe gordijntjes had....’
Toen ze aan tafel kwam 's middags had ze een kleur van de drukte.
‘Wel pop,’ zei De Bree, ‘komt je nieuwe vriendinnetje nou?’ Ze knikte
blij-triomfeerend.
Meneer Boer vroeg benieuwd, wie er kwam, en Fietje vol trots, legde uit, vertelde
over Lou, zoo'n snoes. Alle twijfel, alle pijnlijke herinnering verdwenen voor 't heerlijk
vàst weten, 't kunnen zèggen: dat Lou morgen bij haar kwam.
Willem en Jacob, haar groote broers van veertien en zestien werden aandachtig.
‘Heb jij zulke deftige vriendinnen?’ plaagde Willem.
‘Ze zoekt 't tegenwoordig in de grootheid,’ smaalde Jacob, die socialistische
neigingen had en heimelijk de Notenkraker las. ‘Heb je die andere kinderen aan
den dijk gezet?’
‘Niet waar!’ prevelde Fietje vuurrood, huilen nabij.
‘Kom, bemoei je d'r niet mee, laat 't kind haar plezier!’ viel De Bree knorrig in.
‘Moe zei d'r zoo weinig van,’ dacht Fietje verontrust, ‘Moe zou toch niets gehoord
hebben van Suus haar moe, of van Ems tante.... Ze dorst niet visschen....’
't Was Zondag.
Als vóór een groot feest, zoo blij, zonder nare bijgedachten nu meer, was Fietje
wakker geworden.
't Stortregende.
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't Kon Fietje niets schelen. Loø zou hier zijn, Lou, haar vriendinnetje nu, Lou, die
mooie, schattige Lou!
Ze had gevraagd haar roode jurk aan te mogen, die was nog zoo nieuw en daar
had Lou haar nog nooit mee gezien.
Om half twee al drentelde ze in de benedengang, achter dedeur, die 't huis van
den winkel scheidde, en luisterde - dan ongedurig liep ze weer naar boven, waar
moe nog bezig was den koffieboel af te wasschen, meneer Boer en Pa bij 't raam
zaten te rooken en de krant te lezen.
Om vijf minuten over twee werd zachtjes gebeld.
Fietje vloog naar beneden: voorzichtig de gangdeur een eindje geopend, gluurde
ze door 't reetje.
Bij Em en Suus deed ze zelf meestal open, nu - in een plotseling beklemmende
verlegenheid - liet ze Betje gaan.
't Was Lou.
Ze werd door de meid gebracht, dat zag Fietje en toen kwam ze stil achter Betje
den leegen winkel door. En Fietje, in de gauwigheid zág een streepje donkergroen
fluweel uit Lou's grijze manteltje - beste jurk zeker. Toen, opeens kon ze 't niet meer
uithouden, danste ze den winkel in naar Lou.
‘Da-àg!!’
‘Da-àg -’ zei Lou terug.
Even stonden ze stil tegenover elkaar, toen, in haar blijdschap, pakte Fietje Lou's
hand en trok haar mee de gang in, de trap op.
‘Ga je mee naar m'n kamertje? Wacht zeg, hang hier je goed maar.... in deze
kast.’
Zwijgend deed Lou haar hoed en mantel af. Ze had nog niets gezegd dan: ‘Kan
m'n hoed niet vallen?’
Fietje op haar teenen, voelde zorgvuldig.
‘Hij hangt goed -’ zei ze eindelijk voldaan.... toen:
‘Even binnen goeiendag zeggen?’ En ze deed de deur van de huiskamer open.
Zwijgend, 't blanke gezichtje met de blauwe oogen kalm-onverschillig, stapte Lou
binnen. Achter haar stond Fietje, stralend in triomf.
‘Hier is Lou!’
Fietjes moeder kwam vriendelijk op 't vriendinnetje toe.
‘Zoo - is dat Lou - nou 't is goed hoor, dat je ook eens bij Fietje komt spelen.’
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‘Dag - mevrouw -’ zei Lou wat weifelig.
In haar hoofdje zat muurvast: een mensch uit een winkel daar zeg je nooit anders
dan ‘juffrouw’ tegen, maar noø was je d'r op visite - nou was dat allemaal in eens
zoo raar - kòn je toch niet anders dan ‘mevrouw’ zeggen....
‘Zoo pop, ben je nou in je schik, dat je je vriendinnetje bij je hebt? Dag beste meid
-’ zei De Bree.
Droomerig-onverschillig gaf Lou De Bree, daarna meneer Boer een hand.
Die stond juist op om uit te gaan - hij hield even Lou's hand vast, en keek
opmerkzaam op haar neer. Toen 't kind, onvriendelijk haar hand terugtrok, maakte
hij een grap.
‘Kijk Fietje, wat heb ik je gezegd, dat je niet met je zwarte krullen in de regen moet
loopen? Dan regent al 't zwart er af. Kijk maar naar je vriendinnetje, heelemaal
uitgebleekt.’
Lou keek hem aan, en opeens trok een stralende lach over 't koel-klare gezichtje.
‘Nietwaar!’ riep ze, ‘mijn haren zijn altijd blond - dat kan niet....’
Iedereen lachte, en Fietje juichte bijna van blijdschap, dat Lou ineens zoo leuk
was met meneer Boer, ‘vond hij haar niet áárdig?!’
‘Jullie treffen niet, dat 't zoo regent,’ vond mevrouw De Bree.
‘O, dan spelen we thuis, veel leuker!’ riep Fietje, en moedig in 't voelen, dat de
visite lukken ging, trok ze Lou weer mee.
‘Ga nou mee, naar mijn kamertje.’
Ze liepen een eindje gang, dan vier treedjes op, toen duwde Fietje Lou 't kamertje
in.
En wachtte - ademloos.
Zijzelf keek ook rond, probeerend te zien met Lou's oogen.
Langzaam drentelde Lou door 't kamertje, bekeek alles, zonder iets aan te raken.
De vroolijkheid, die meneer Boer een oogenblik in haar gezichtje gebracht had, was
weer weg. Eindelijk bleef ze een heele poos - 't leek Fietje wel een uur - zwijgend
bladeren in een boek.
Toen dat uit was, ging ze voor 't raam staan.
‘Waar kijk je hier op uit?’ vroeg ze.
‘Op de plaats.’
‘Wat is hier dan tegenover?’
‘Daar is Pa en Moe's slaapkamer. Zeg, kom hier, ga jij hier

Groot Nederland. Jaargang 9

58
zitten, jij mag in mijn stoeltje, dan ga ik hier - vindt je niet echt zoo?’
‘Is dat jouw stoeltje.’
‘Ja, heb ik van meneer Boer gekregen -’
‘Wie is meneer Boer?’
‘Die je straks gezien hebt - die is bij ons in huis....’
‘Waarom woont die hier?’
‘Omdat hij in de zaak is....’
Lou zweeg, keek haar strak-nieuwsgierig aan.
Zoo'n aardige man - en was dàt dan nou ook een winkelman....
‘Is dat 'n bediende?’ vroeg ze.
Fietje voelde haar gezichtje warm worden bij dat koel uit de hoogte uitvragen.
‘Meneer Boer?!’ zei ze half verlegen, half verontwaardigd - ‘die is in de zaak - net
als Pa....’
't Vriendinnetje zweeg - vond 't verschil niet groot.
Fietje ook, zweeg. Ze zag, in plotselinge beklemming, een norsche verveling
komen in Lou's gezicht, verveling, die ze niet wist, hoe te verjagen.
‘Heb je niet nog wat te kijken?’ vroeg Lou.
‘Je hebt alles al gezien’ - zei Fietje ongelukkig.
En Lou had niets gezegd van Fietjes mooie roode jurk. De bèste jurk!
Weer zwegen ze - verveelden zich.
‘Hoe kwàm 't nou toch,’ tobde Fietje, dat ze met Em en Suus nooit zoo zat, en
nu, met Lou, waar ze zich zóó op verheugd had, ging 't niet....’
‘Zullen we verstoppertje gaan doen?’ vroeg ze.
‘Waar?’ zei Lou, zonder de minste animo.
‘O beneden in de gang en in den winkel, die nemen we d'r dan bij - daar is 't zoo
leuk verstoppen, gaat best met z'n tweeën. Wil ik me dan verstoppen en jij 'm zijn?’
‘Jakkes nee -’ zei Lou.
‘Wil jij je dan verstoppen?’
‘Hoe kàn ik dat nou, ik weet hier niet eens den weg!’
‘Wacht, ik wéét wat! Zal ik aan moe vragen of we maggen koken, op 't kacheltje?
Vindt je dàt leuk? Ik wèl, zeg!’
‘Ik heb nooit gekookt, 't ruikt zoo naar, zegt ma -’
‘Wat wil je dàn?’
Lou trok haar schouders op, hing knorrig tegen 't raam.
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‘Ze vond 't vervelend hier, en met dat kind, ze vond 't zoo'n gek kind - met al d'r
spelletjes! 't kind hing zoo op 'r! Was ze maar met Dora Kremer gaan wandelen ze wist niet, wat ze met dit kind moest praten - met Dora praatte ze over de dansles
-’
‘Touwtje springen?’
‘Neè -’
Besluiteloos, uit 't veld geslagen, stond Fietje. 't Drong nog niet tot haar door, dat
ze, afgescheiden van de glorie, waarmee ze Lou zèlf altijd omgeven had, dit kind
in alle andere omstandigheden een onuitstaanbaar wurm zou gevonden hebben.
Nu maakte 't haar alleen radeloos-verdrietig - ‘Wat wòu Lou dan toch!
‘Wàt wil je dàn?’ vroeg ze, klein.
‘Weet ik niet -’
Lou wist niet, wàt ze precies wou, ze wist alleen dat ze zich verveelde, dat dit
haar allemaal niets kon schelen.
Opeens viel haar iets in.
‘Laten we eens naar beneden gaan,’ zei ze.
‘Goed.’
Ze slenterden naar beneden, in den winkel.
Hier week de verveling van Lou; opmerkzaam, nieuwsgierig keek ze rond.
‘Wat gek in zoo'n winkel, waar je altijd kwam als 't er zoo vol en zoo druk was en nou zoo alleen - alles dichtbij bekijken - zou wel echt zijn om hier te spelen. Zij
de mevrouw, die koopen kwam - of nee, juist echt, zij nou de winkeljuffrouw - alles
uithalen....’
‘Laten we hier spelen,’ zei ze hardop tegen Fietje.
‘Wat dan?’
‘Nou met alles hier in die doozen -’ wees Lou nonchalant - ‘ik verknopen, en jij....’
‘Mag niet,’ zei Fietje, teleurgesteld maar beslist.
‘Wat mag niet?’
‘Mogen we nooit aankomen?’
‘Waarom niet - 't zal d'r ook wat van bederven! Toe nou...’
Maar Fietje, hoewel met een brok in haar keel, hield dapper stand.
‘'t Mag gewoon niet,’ zei ze kort beslist - en in een plotseling gevoel van
meerderheid, béter weten: ‘verbeeld je, dat je daar
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mee mocht spelen, veel te mooi alles - als er wat aankomt, kan je 't niet meer
verkoopen toch!’
Koud hooghartig keek het groote kind op haar neer - zweeg.
‘Willen we touwtje springen?’ probeerde Fietje nog eens.
‘O jakkes!’
Zwijgend weer, hingen ze ieder aan een kant van de toonbank.
Toen opeens ging de winkeldeur open - 't was meneer Boer - een oogenblik
draalde hij op de stoep, om zijn kletsnatte paraplu neer te doen, bleef de deur open.
Lou ging snel achteruit. ‘Verbeeld je, dat iemand, die voorbijkwam, een kennis, haar
hier in dien winkel zag staan.’
‘Zoo - wat staan jullie daar?’ zei meneer Boer; dan Fietjes betrokken gezichtje
opmerkend:
‘Spelen jullie niet?’
‘We weten niet wàt,’ kwam het aarzelend beschaamd uit Fietje.
Lou zei niets, maar de verveling was geheel weg uit haar houding. In gespannen
verwachting keek ze meneer Boer aan.
‘Hè toe meneer, doet u wat met ons?’ vleide ze vriendelijk.
Meneer Boer lachte goedig.
‘Nou kom dan maar, zullen we met z'n drieën een spelletje doen - maar wàt? Dat
moeten jullie maar verzinnen.’
‘Weet u niet wat?’ vroeg Fietje klein.
Meneer Boer dacht na. Hij had medelijden met Fietje, begreep iets van de
jammerlijke teleurstelling om deze visite.
‘Willen we croquetten, Fietje?’ vroeg hij.
‘O ja!’ riep Fietje opspringend, ‘dat is zoo gek op die houten vloer! dat hebben we
laatst ook gedaan.’ En meteen holde ze weg de gang in, waar Lou haar hard hoorde
rommelen. Een oogenblik later kwam ze terug, de boogjes en hamers in haar hand,
de ballen lawaaiïg voor zich uit schoppend.
‘Hoe kan dat dan?’ vroeg Lou.
‘O de boogjes zetten we op in de naden van de vloer - dat gaat net -’
Tusschen de planken begonnen nu meneer Boer en Fietje de boogjes op te zetten.
't Milieu alleen gaf wat moeite, maar daar hadden ze iets op gevonden: twee gaatjes
geboord voor 't eene boogje - die kon alleen Fietje vinden, die wist precies de plek.
- Voor eindpalen legden ze twee houtjes neer.
Lou kende het spel een beetje, ze had het buiten wel eens gedaan.
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Fietje was weer een en al pret.
‘Hoe doen we, alle drie vijand?’
‘Hè nee,’ zei Lou, ‘veel leuker in partijen.’
Fietje telde af. Meneer Boer speelde niet twee ballen, Lou en zij samen.
't Was gek spelen met die houten ballen op een houten vloer - ze vlogen altijd
véél harder dan je bedoelde - en als je eindelijk voor je poortje lag, kon meneer
Boer ineens zoo gemeen je wegslaan. Lou, onhandig, vroeg aldoor Fietje haar te
helpen vóór haar poortjes, en Fietje, schoon ze hard werk had met haar eigen bal,
hielp wat ze kon. Toch moesten ze het afleggen tegen meneer Boer, die zoo akelig
goed kon mikken.
Fietje lachte goedsmoeds over haar verlies, maar Lou pruilde.
‘U kent 't ook zoo goed! Mag ik nu eens samen met u, wij tegen Fietje?’
‘Goed!’ riep Fietje strijdlustig, en ze dreef haar ballen al naar 't eindpunt.
‘Nou moet u me helpen, hoor meneer!’ zei Lou, en ze kwam naast. meneer Boer
staan, vertrouwelijk-aanhalig, haar arm door de zijne.
Fietje zag het, even was pijnlijke verwondering in haar zwarte open oogjes - ‘zóó
had ze Lou nooit zien doen - zóó was ze nooit tegen háár!’
‘Fietje, pas nou maar op, ken nou maar tegen je verlies hoor!’ plaagde meneer
Boer.
Fietje lachte.
't Spel begon.
't Vlugge Fietje speelde zoo goed, dat meneer Boer werkelijk niet altijd Lou van
haar redden kon en 't werd ten slotte een harde strijd, waarbij maar net eventjes
Fietje verloor.
‘Wij gewonnen - wij gewonnen!’ juichte Lou.
Maar meneer Boer zei, dat Fietje kranig gespeeld had, zij alleen tegen hen beiden.
Fietje lachte maar.
‘Nou ben ik warm geworden na al dat werken hoor, ik ga naar boven, ruimen jullie
den boel maar netjes op.’
‘Willen wij nog een spelletje?’ vroeg Fietje verlangend aan Lou.
Maar Lou schudde nee, had geen lust meer.
‘Dan maar wegruimen,’ zei Fietje, en begon.
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't Rare, 't verwarrende kwam weer over Lou.
‘In een winkel, daar zeiden ze altijd “jongejuffrouw” tegen je, en zoo'n winkelmeneer
deed alles voor je.... en nou zei meneer Boer dood-gewoon: “ruim jij dat eens op.”
En ze vond 't niet eens gek. Maar meneer Boer wàs ook geen gewone man uit een
winkel, hij was zoo áárdig....’ en over haar weifelingen heen kwam warm boven de
spontane genegenheid, zoo zeldzaam in haar koele natuur, voor dezen man. En
opeens begon ze even ijverig als Fietje op te bergen.
‘Leuk gespeeld hè?’ zei ze nog.
't Was voor 't eerst dien dag, dat Lou zoo iets zei, en Fietje voelde weer eventjes
wrang-jaloersch, dat 't alleen was om meneer Boer en niet om haar.
't Maakte haar stil.
‘'t Was toch háár vriendinnetje....’
En ze vergat, hoe Em en Suus altijd even dol waren op meneer Boer, en dat haar
dàt nooit kon schelen.
Ze dàcht niet aan Em of Suus.
‘Gaan we ook naar boven?’ vroeg Lou.
‘'s Goed -’
In de huiskamer stonden op de tafel, twee glazen limonade, en een trommeltje
koekjes; die had Moe voor de vriendinnetjes neergezet.
‘Lekker!’ vond Lou, nog in de opgewekte stemming. Maar toen 't op was, vroeg
ze:
‘Waar is meneer Boer nu?’
‘Op z'n kamer.’
‘Gaan we daar ook heen?’
Fietje aarzelde, zoo graag toch had ze eens met Lou alleen willen zijn, leuk samen,
geheimpjes vertellen van school en zoo - 't zou nu wel lukken, Lou was nu zooveel
aardiger dan straks.
‘'k Weet niet of 't wel mag,’ zei ze.
‘Ga 't dan vragen,’ drong Lou.
Fietje, onwillig, teleurgesteld ging.
‘Lou wou zoo graag hier komen,’ zei ze bij de deur blijvende staan van meneer
Boer's kamer.
Hij keek op van zijn boek.
‘Zoo? Nou goed. Maar kom eens hier Fietje, ben je wel vroolijk?’
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Ze knikte dapper, haar lipjes op elkaar - terwijl ze voor hem kwam staan.
‘Wou jij ook wel graag hier komen, of liever niet?’ vorschte hij zacht.
Ze schudde-knikte zonder hem aan te zien en holde weg.
‘'t Mag,’ zei ze eerlijk tegen Lou.
Die liep dadelijk voort, ongeduldig, de gang door, 't trapje op naar meneer Boer's
kamer. Binnen, bleef ze even verwonderd staan.
‘Wat 'n mooie platen aan den muur - en kijk, een vioolkist - speelde meneer Boer
ook viool - en op de tafel bij 't raam, waaraan hij zat lag van alles: boeken, papieren....
‘O wat 's dat?’ riep ze opeens.
‘Dat is van mij, dat heb ik hier laten liggen, dat heeft meneer Boer voor me geknipt,’
zei Fietje.
‘Geknipt??’
Verwonderd, met ontzag, keek Lou op in 't gezellige, vriendelijke gezicht van
meneer Boer.
Hij lachte. ‘'t Is toch wel 'n aardig kind,’ dacht hij, ‘maar geen vriendinnetje voor
Fietje - 't past mekaar niet....’
‘Meneer Boer kan toch zulke prachtige dingen knippen, meneer heeft wel een
doos vol,’ zei Fietje.
Lou bekeek nog altijd bewonderend het fijne knipsel, schilderijtje van zwart op
wit: een huisje met een boom ernaast, een hekje en twee kinderen met een hond.
Wat prachtig!
‘Krijg de doos maar eens, Fietje,’ zei meneer Boer, en Fietje trippelde naar de
kast, kwam terug met een groote platte doos.
‘Bekijken jullie dat nou maar es.’
Naast elkaar, met hun knieën op een stoel, de bovenlijven over de tafel hangend,
haalden ze voorzichtig de doos uit.
‘O wat prachtig, wat mooi!’ zei Lou zacht.
Daar was een land met koeien - daar een boom met een vogelnestje; in 't nestje
lagen vier eitjes, en op een takje zat de moeder.... daar spelende kinderen met een
aap - een huis - 't vogelnestje bleef toch 't beeldigst.
Meneer Boer zag 't heele gezichtje opluiken, verlevendigen - 't koele, bijna
dom-onexpressive van dat blank-mooie kindergezicht verdween - de oogen straalden,
en voorzichtig, als in liefkoozing hielden de witte handjes het fijne knipsel op.
‘O meneer! mag ik dit alsjeblieft hebben, dat vogelnestje??’
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Spontaan, in vurig verlangen, zonder overweging ‘dàt je nooit om iets mag vragen,’
kwam het eruit.
En wéér keek Fietje verwonderd.
Meneer Boer glimlachte.
‘Neem jij dat maar hoor, als je 't zoo mooi vindt.’
‘Mág ik 't heusch hebben?’ In naïeve verbazing over de toestemming keek Lou
hem aan - verbeeld je, zoo iets moois weggeven....
‘Ja heusch, hoor - maar nou moeten jullie weg, en je ergens anders gaan vermaken
- nou kan ik jullie hier niet meer gebruiken....’
‘Kom!’ wenkte Fietje - Pa zei altijd, dat ze niet lastig mochten zijn voor meneer
Boer - en sprong al naar de deur, maar Lou stond nog bij de tafel.
‘Waar zal ik 't zoolang laten, dat er niets aankomt? -’ zei ze.
‘Je mag 't hier wel laten, dan zal ik er een enveloppe omdoen als je naar huis
gaat.’
‘Alsjeblieft -’ ze aarzelde hem aankijkend; toen, verlegen, kwam het er moeielijk,
maar welgemeend uit: ‘dank u wel, meneer.’
Hij knikte goedig, streek langs haar wang; met een kleurtje keerde ze zich
langzaam om en ging Fietje na, naar haar kamertje.
‘Heb je nog meer van die knipsels van meneer Boer?’ vroeg ze.
‘Nog een paar.’ Zwijgend haalde Fietje een schrift te voorschijn, waarin eenige
knipsels lagen.
Langzaam, met denzelfden ernst bekeek Lou ze.
Maar Fietje wou zoo graag, dat Lou nu eindelijk ook eens belang stelde in iets
van háár - en ze troonde Lou mee naar haar kastje, vertelde haar van allerlei dingen
kleine bizonderheidjes - maar Lou was weer onverschillig als te voren.
‘Vindt je deze niet snoezig?’ vroeg Fietje, op de drie poezen wijzend.
Nu lachte Lou toch.
‘O wat leuk -’ zei ze, 't inktlapje nader bekijkend.
Fietje streed een strijd. ‘Zou ze Lou de poezen geven, waar ze zóó dol op was?
Als ze dàt nou deed, zou dàn niet Lou het meest van háár houden - méér dan van
meneer Boer?’
‘Wil jij ze?’ vroegg ze, en onbewust klemde ze haar schat vaster, - ‘ik wil ze aan
niemand geven dan aan jou - Hèbben?’
‘Och -’ zei Lou schouderophalend en ze keek verwonderd.

Groot Nederland. Jaargang 9

65
De vreugdevolle verwachting zonk weg uit Fietje's gezicht.
‘Vindt je ze dan niet mooi?’
‘Ja wel leuk, maar niet om te hèbben.’
Fietje kreeg een gloeiende kleur, zóó brandend, dat de tranen in haar oogen
kwamen. Snel, zonder er naar te kijken, zette ze de poezen neer en liep naar 't
raam, waar ze bleef staan, met haar rug naar Lou.
Snikken kropten in haar keel - om een ongekend groot verdriet - verdriet, dat er
nu al den heelen dag was....
't Wàs niet prettig, zooals ze gedacht had, 't was - een nàre dag - en dat was nou
de dag met Lou!
't Bleef een heele tijd stil in de kamer. Fietje vergat alles voor haar verdriet en Lou
bekeek het vogelnestje....
Daar ging een bel; Fietje veegde gauw langs haar oogen, dat Lou toch maar niet
zien zou dat ze bijna huilde - keerde zich om.
‘Ga je mee - eten?’
Zwijgend liep ze naast Lou de gang door - ze had nu niet eens meer 't verlangen
Lou een arm te geven - Lou gaf heelemaal niets om haar - Fietje voelde zich bitter
klein en ongelukkig als nooit te voren in haar leven.
En aan 't eten was ze stil. Lou, weer naast meneer Boer, leefde dadelijk op, lachte
met innige pret om zijn grapjes, en ook, in haar vriendelijker stemming om die van
meneer De Bree. 't Was haar een verluchting, toen ze hoorde, dat Fietje's broers
niet kwamen eten - ‘gelukkig, zulke rare jongens.... en als je die dan later op straat
tegen kwam....’
‘Een aardig vriendinnetje voor pop,’ dacht De Bree tevreden, maar hij keek
verwonderd, toen hij merkte hoe stil het drukke Fietje was.
‘Pop, je eet toch wel?’ vroeg hij dadelijk bezorgd, en mevrouw: ‘Je bent toch wel
goed, Fieke?’
Fietje knikte zoo hard, dat haar krullen voor haar oogen dansten, oogen, waarin
de tranen telkens opblinkerden.
‘Was ze van middag ook stil, Lousje?’ vroeg mevrouw.
Lou schudde koel-onverschillig het hoofd, een verwondering in haar oogen om
dat Lousje, ‘gèk.’ En ze ging dadelijk door met grappen maken tegen meneer Boer.
Na het eten bleven ze in de kamer, platen bekijken van een groot boek. Fietje
vroeg niet meer, of Lou mee naar haar kamertje
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ging, of nog wat spelen in de gang, zooals altijd met Em en Suus - ze had een
onbegrepen schroom opeens voor Lou, die haar alles akelig deed vinden.
Om acht uur werd Lou gehaald.
‘Zoo vroeg al?’ zei mevrouw De Bree.
Lou's gezichtje bleef kalm-onaangedaan. Ze stond dadelijk op, om zich te gaan
aankleeden, vlug begrijpend: ‘Juf wou haar thuis hebben vóór Papa en Mama terug
waren - nou, ze zou tach alles vertellen. Natuurlijk.’
Koel welgemanierd ging ze naar meneer, mevrouw, bedankte plichtmatig voor 't
prettige dagje - zonder antwoord op 't goedhartig zeggen, ‘dat ze nog maar eens
gauw terug moest komen, bij pop hoor, zoo veel ze maar wou....’ Maar bij meneer
Boer brak het kinderlijk-vriendelijke weer door in haar gezichtje, toen ze zei: ‘Dàg
meneer! O meneer mag ik nu 't vogelnestje?’
Hij ging 't halen, gaf 't haar, zorgvuldig tusschen tweekartonnetjes gestoken in
een enveloppe. Ze nam het aan met een blijden glans in haar oogen, hield het
doodvoorzichtig, tusschen haar mantel gestoken, vast.
‘Da-àg,’ zei ze toen enkel tegen Fietje.
‘Da-àg,’ zei Fietje, en ging mee naar beneden, uitlaten.
Ze zeiden niets meer tegen elkaar - er wàs ook niets om mekaar nog eens toe te
roepen, zooals bij Em en Suus, die soms nog driemaal terugkwamen, omdat ze nòg
vergeten hadden iets te zeggen. Maar Lou en zij hadden niets te zeggen, Lou, die
de stoep afliep zonder nog één keer om te kijken.
's Avonds in bed snikte Fietje, omdat ze er niets aan gehad had, omdat 't zoo niets
geweest was met Lou - omdat ze 't niet dóórzag nu opeens morgen op school met
booze Em en Suus....
Maandagmorgen regende het nog.
Voor de gesloten winkeldeur draalde Fietje. ‘Zou ze even kijken of ze Em en Suus
zag? Nee, als ze dan boos waren, haar voorbij liepen of zoo - maar 't was zoo akelig
zoo alleen - ze was ook bang, dat meneer Boer iets zou vragen - Gistermorgen had
ze tegen Lou gezegd: “Kom je me nou morgenochtend tegemoet?”
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En Lou had gezegd: “Als je vroeg bent....” Nou, 't was vroeg, als zij er dan nu vast
heenging kon Lou haar niet ontgaan.... Maar Lou, Lou, die niets aardig was geweest
gisteren, als ze nu wéér zoo naar deed - ja maar Em en Suus waren boos, diè had
ze niet....
't Gewicht van haar ontrouw aan de vriendinnen, drukte Fietje zwaar.
Meneer Boer zag haar staan.
“Zoo Fieke, bang voor den regen?!”
Ze knikte met een poging tot een lachje, toen ging ze - en hij zag haar kleintjes
onder haar paraplu wegtrippelen, haar tasch slap bengelend aan haar hand - en
tegen haar gewoonte, zonder op of omkijken dadelijk de steeg doorsteken naar den
Voorburgwal.
Toch, nu ze eenmaal op straat was, leefde Fietje weer op; haar durf, haar geloof
in Lou kwamen weer boven.
“Lou was toch eigenlijk heelemaal niet naar geweest - ze was nóóit zoo dol - en
ze had toch dadelijk goedgevonden om samen naar school te gaan.... ze was heel
vroeg. Lou kòn nog niet weg zijn.”
Ze stak rechtdoor, toen linksaf een Singel, de Raadhuisstraat door naar de
Heerengracht.
Daar zag ze 't huis al - zou ze aanschellen, nee dat durfde ze toch niet goed maar liever hier wachten....
Op den hoek bij de brug, waar ze 't huis goed in 't oog kon houden, vatte Fietje
post - vol moed. Ze wou nu maar niet meer denken aan gisteren - als ze nu voortaan
altijd met Lou liep, zou ze Em en Suus wel kunnen missen - als die boos bleven
tenminste....
Maar terwijl ze daar stond, in den regen, die al harder viel, haar voeten nat en
koud werden, en géén Lou verscheen, begon opnieuw een gevoel van groote
verlatenheid Fietje te doorkleumen.
“Zoo alleen ook, en hier in die buurt, waar ze zoo niets thuis was. En 't leek haar
nu, of ze alle andere ochtenden zoo veilig gegaan was, tusschen Em en Suus in....”
Maar Lou dan!
Opeens schrok ze op - hoe laat zou 't zijn - toch niet al bij negenen? Nee, want
Lou moest toch nog komen....
Er kwam een heer aan, ze liep naar hem toe, vroeg schuchter, “of hij ook wist,
hoe laat het was....”
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“Vijf minuten voor negenen.”
“Vijf....” ze verstomde, zóó geschrikt, dat ze een oogenblik verwezen den meneer
aanstaarde - toen, hòlde ze weg, de brug over, naar school.
“Vijf minuten voor negen, vijf minuten.... o als ze eens te laat kwam - ze was nog
nooit te laat gekomen....”
En terwijl ze voortrende in den plasregen, haar paraplu neer, om harder vooruit
te komen - beet het verdriet in haar, dat het Loù's schuld zou zijn als ze te laat kwam,
dat Loù haar gemeen in den steek had gelaten.
Ademloos holde ze de schooldeur in, die nog op een kier stond, niet luisterend
naar wat de juffrouw uit de tweede klasse haar nariep. Ze gooide haar cape af, haar
muts, - vloog naar binnen op haar plaats.
Ze trof het. De juffrouw stond juist aan 't andere eind van de klas met wat kinderen
om haar heen, en Fietje kon onbemerkt op haar hoekplaatsje dicht bij de deur
sluipen. Voorzichtig, steeds met één oog naar de juffrouw, kreeg ze haar lei, griffel,
en begon meteen aan de sommen die op 't bord stonden.
Toen een minuut later de bel ging, zat Fietje te rekenen alsof ze al een half uur
bezig was.
Pas toen ze merkte, dat niemand op haar lette, poosde ze even, veegde haar
bezweet gezichtje af - en keek vluchtig naar den kant, waar Lou zat.
Lou wàs er; kalm, doodbedaard als altijd, keek ze geen seconde om.
Tranen schoten in Fietje's oogen; ze had zoo sterk gehoopt, dat Lou er niet zijn
zou, niet had kùnnen komen.
Ze dorst niet opkijken, toen ze voelde hoe Suus, die de juffrouw had geholpen
met boeken opbergen, haar aanzag; de vrees, dat Suus niet knikken zou, nog boos
zou doen, weerhield haar. Ze had ook geen moed naar Em te kijken, die heel aan
't andere eind zat.
Fietje kwàm maar niet voort met haar sommen, te verbijsterend warde alles in
haar hoofd: Als Suus nog boos was, zou ze toch wel niet gekeken hebben - hè
gelukkig, als die maar weer goed wouen zijn! ja maar Lou dan - dat ging niet samen
- ze hadden een hekel aan Lou - en zij wou Lou nu niet meer missen - ja maar Lou
had daarnet met dat naar schoolgaan heel gemeen gedaan - was ze dan expres
zoo vroeg gegaan, dat ze haar wel misloopen
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moèst? - Dàn - was Lou haar vriendinnetje ook niet - maar misschien kon ze 't ook
wel niet helpen....’
‘Kwart voor tienen! leg je leien neer, dan gaan we de sommen nazien.’
Met een rampzalig gezicht legde Fietje haar lei neer, ze had één som van de vijf.
De juffrouw liet een kind voor 't bord komen, om de eerste som voor te rekenen.
Dof zat Fietje ernaar te kijken - ze had hem niet goed, dat zag ze dadelijk.
Langzaam trok ze er een kras door, nog vóór de juffrouw gezegd had: ‘Die 't zóó
hebben, hebben de som goed.’
‘Fietje de Bree, de tweede som.’
‘Die heb ik niet,’ zei Fietje met een onzeker stemmetje.
Alle kinderen keken om.
‘Hèb je die niet? De volgende wel?’
‘Nee.’
't Werd een vreeselijk oogenblik voor 't plichtgetrouwe, ijverige Fietje.
‘Scheelt er wat aan, Fietje?’ vroeg de juffrouw verwonderd.
‘Nee -’ schudde Fietje, tranen nabij.
‘Heb je alleen maar de eerste som?’
‘Ja’ knikte Fietje.
De juffrouw keek haar eens aan, vroeg niet meer.
‘'t Kind heeft zeker wat,’ dacht ze en ging verder.
Al dien tijd had Suus omgekeerd gezeten - even gleed nu een schuwe blik van
Fietje naar haar op.
‘Wat hèb je?’ vroeg Suus dadelijk met lippenbeweeg.
‘Suze, zit recht.’
Door Fietje schoot iets van warme troost.
Dat was 't gewone beschermende doen van Suus. Ze waren dus niet boos meer,
want Em deed altijd alles wat Suus deed.
Een oogenblik viel een last van haar af, maar dadelijk daarop werd 't verwarrende
er te erger om: Weer goed met Em en Suus en hoè dan met Lou?
En nòg trok Lou het sterkst.
Ze kon maar een klein stukje zien van Lou's gezicht, haar wang, en haar blonde
haar - en ze had een andere jurk aan, een grijze - 't leek Fietje zoo vreemd, dat dit
nu Lou was, die bij haar op
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visite was geweest, den heelen Zondag - Lou, die daar weer zat als alle dagen te
voren, vóór Zaterdag....
Angst overviel haar.
Ze moest het Em en Suus toch vertellen, dan was 't meteen weer mis, zouden
ze woedend zijn. Maar 't kwam toch uit natuurlijk...
Het tweede uur hadden ze Fransche les in een ander lokaal. Bij 't opschuiven der
rijen haastte Fietje zich, achter Lou te komen.
Langzaam kwam Lou aan, het blanke, blonde hoofdje in trotsche geslotenheid,
de oogen blikten zóó koel, of ze Fietje nooit te voren gezien hadden.
't Bevroor Fietje.
‘Waarom heb je niet op me gewacht?’ vroeg ze haperend - ‘ik heb een heelen tijd
op jou staan wachten.
Lou trok de schouders op. Even kleurde een flauw rood haar wangen.
‘Papa heeft me gebracht,’ zei ze toen.
‘Dàn kan ze 't ook niet helpen,’ dacht Fietje dadelijk blij. - ‘Ga je met me mee om
twaalf uur?’ vroeg ze meteen, schoon tegelijk wroegende gedachten om die nieuwe
ontrouw aan Em en Suus haar benauwden.
‘Juf komt me halen,’ zei Lou.
Fietje zweeg.
‘Ze wil niet - ze wil niet met me loopen,’ klonk 't in haar.
‘'t Had tòch niets gegeven, 't dagje niet en alles niet.’
Het heftig verdriet van den vorigen avond kwam weer boven. Stil verslagen liep
ze achter Lou aan.
Boven, kwam Fietje schuin voor Lou te zitten. Naast Lou zat Dora Kremer.
Daarachter Suus, Em twee plaatsen verder.
De juffrouw stond in de gang met de directrice te praten; binnen murmelden,
roesden de kinderen.
Fietje, stil, hoorde naar Lou en Dora Kremer. Ze begreep niet dadelijk waar ze 't
over hadden, ving maar enkele woorden op: ‘jouw papa - Juf - Mama wil niet gisteren - dansles...’
Fietje, wat schuin gedraaid, luisterde.
‘Waar ben jij gisteren geweest, ik zag Juf alleen loopen, om twee uur al,’ zei Dora.
't Bonsde even trotsch op in Fietje's hartje: ‘Bij háár, bij háár was Lou geweest.
Wat zou die Dora, dat akelige kind kijken, als ze 't hoorde.’
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Toen was Lou's stem:
‘Ik ben bij mijn oom en tante geweest.’
‘In de Van Eeghenstraat?’
‘Ja.’
‘Ik dacht, dat je daar nooit een heelen dag heenging.’
‘Gisteren wel.’
Met een ruk keerde Fietje zich om, een vuurroode kleur van schaamte en drift in
haar gezichtje! scherp flitsten haar zwarte oogen in Lou's kalme blauwe. Lou was
een beetje rood geworden onder de moeielijkheid van den vol te houden leugen.
Nu, geïrriteerd onder Fietje's blik, keerde ze haar hoofd af.
Dora merkte Fietje's vreemd kijken op.
‘Kind, kijk jij voor je!’ zei ze hoog haar rug.
‘Blijf àf!’ gilde Fietje opeens woedend - en haar vuistje gebald, hief zich in ziedende
drift.
Dora sprong op.
‘O juffrouw! Fietje De Bree wil me slaan!’
Maar erover heen schreeuwend boog Suus zich voorover.
‘Nietwaar juffrouw! Dora stompte Fietje.’
De juffrouw kwam aanloopen.
‘Wat is dat hier?’
Maar de partijen zwegen al.
Lou had zich er in 't geheel niet mee bemoeid.
‘Fietje had 't gehóórd,’ dacht ze - ‘Nou 't kon haar niets schelen, dat kind drong
zich gewoon op! Verbeeld je dat ze 't Dora verteld had - Juf had een vreeselijk
standje gehad en Papa had gezegd, dat ze 't aan niemand mocht vertellen - 't kon
haar ook niets schelen om dat kind....’
Maar van Fietje trokken haar gedachten naar meneer Boer - ze zàg dat
vriendelijke, grappige gezicht, die mooie knipsels, en 't viel haar in met iets van
beschamende pijn:
‘Meneer Boer mocht ze ook nooit meer zien - nee, want die was ook uit dien
winkel. Was hij maar niet in een winkel, was 't maar een gewone heer, nou kon je
ook niemand van 'm vertellen - hoè aardig hij was.’
Strak voor zich uit zat Fietje te kijken - heel bleek nu met vast gesloten mondje.
Ze keek niet op of òm: noch naar Dora of Lou meer, noch naar Suus.... ze had een
verward ziek gevoel
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in haar hoofd - ze zou wèg gewild hebben, naar huis toe, weg van iedereen.... En
toen Em zachtjes aan haar jurk trok, rukte ze zich driftig los....
‘Niets kon haar schelen - of ze boos of goed waren, er was maar één ding:
Lou wou voor anderen niet weten, dat ze bij háár op visite geweest was - Waarom
niet?
‘Omdat ze een winkel hadden -’ begreep Fietje en 't brandde in drift en schaamte
opnieuw gloeiend op in haar gezichtje.
‘Lou - Lou! die ze zoo lief gevonden had - die ze dacht, dat haar vriendinnetje zou
worden.’ Trots en schaamte streden in Fietje. Ze wist best: ‘de kinderen uit de klas,
die een winkel hadden gingen niet om met de andere, het waren aparte clubjes maar hùn winkel, hùn mooie groote winkel, waar Fietje altijd met zoo'n blijdschap
naar kon kijken, als al 't licht op was, en 't er propvol was van mooie dames - keek
Lou dáár op neer..?!’
‘Niet laten merken, niets laten merken -’ dat was, wat ten slotte zich trotsch in
haar kleine gekrenkte ziel naar boven werkte. En toen ze voor de klas moest komen
om haar vertaling op te lezen, deed ze dit schijn-onverschillig, correct en bedaard
- onverschillig ook werkelijk voor 't mooie cijfer, dat ze kreeg, en zonder iets te
hooren, zat ze verder erbij, roerloos, wit, terwijl de andere kinderen hun beurten
kregen.
Opeens schrikte ze op.
‘Neem nu je potlooden en schrijf op, wat ik dicteer.’
Een gesmoes, zacht gepraat ging achter Fietje om: twee, die hun potlooden
vergeten hadden.
't Waren Lou en Eva Brouwers.
't Was héél vervelend, als je je potlood vergeten hadt, 't gebeurde vroeger zóó
dikwijls, dat de juffrouw er een straf opgezet had: dan moest je al dien tijd blijven
stilzitten en later den heelen boel na schooltijd afschrijven.
Instinctmatig had Fietje al in haar koker gegrepen.
‘Fietje de Bree heeft er twee!’ hoorde ze zeggen, toen zacht roepen: ‘Fietje!’
Fietje keek om. Eva wenkte smeekend, wees naar 't potlood - Lou zat stil, het
trotsch-blanke gezichtje iets verhoogd gekleurde; koud keek ze langs Fietje heen.
Er beefde iets in Fietje's wit gezichtje, het potlood in haar hand
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keek ze Lou aan - even nog aarzelde ze, toen vertrok haar mondje, en vóór Lou
heen, reikte ze het potlood aan Eva toe.
‘Lèkker!’ hoorde ze Suus achter zich.
Maar Fietje was te ontdaan over haar eigen daad, de ontsteltenis, dat zij dit Lou
had kunnen aandoen was te sterk, dan dat zij iets kon genieten van haar wraak.
Achter zich hoorde zij, hoe Dora zacht rondvroeg om een potlood voor Lou - Fietje
had niet den moed meer naar Lou om te kijken - ze wist alleen, als Lou maar een
ànder gezicht gezet had, haar maar eens aangekeken, had ze dit vreeselijke toch
nooit gedaan.
‘Ziezoo, klaar?’
Met koude handen en gloeiend hoofd schreef Fietje. - Bij den tweeden zin kon
ze 't niet meer uithouden, moèst ze kijken, wat Lou nu deed, hoe Lou zat, zonder
potlood....
Lou schreef - met een klein stompje, bijna zonder punt, maar ze schrééf.
Een last viel van Fietje af, en nu, haar eigen bitterheid weer boven komende, was
ze weer blij zoo gedaan te hebben, en Lou getoond te hebben, dat ze niets meer
om haar gaf.
Fietje schreef fout op fout - ze kon niet denken, haar hoofd bonsde.
Om twaalf uur eindelijk sloop Fietje stil en ongelukkig naar haar kapstok.
Ze was zóó bang voor 't hoofd gestooten te worden, dat ze niet dorst wachten of
omkijken naar Em en Suus.
‘Als die nu niet meer met haar wouen loopen, had ze niemand, moest ze alleen....
Met een strak gezicht liep ze Lou voorbij, naar de voordeur - en daar op de stoep
zag ze dadelijk:
‘Em en Suus stonden te wachten.’
Stil liep Fietje op hen toe.
‘Da-àg -’ zei ze zacht, aarzelend.
‘Dag Fietje -’ ze. lieten haar tusschen zich in, namen ieder een arm.
‘Zeg -’ riep Em dadelijk - ‘wat echt leuk, dat jij dat potlood niet aan dat kind van
Van der Vels gaf - dat denkt altijd maar, dat iedereen d'r achterna moet loopen - net
zoo'n prinses.’
‘Ja Fie, éénig hoor.’
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Fietje lachte gedwongen. Nu nòg, door haar eigen bittere grief tegen Lou heen, nu
nòg kon ze niet velen dat Em en Suus op haar schimpten.
‘Net 'n prinses.... o ja, een prinsesje was Lou, dat nare gemeene kind, maar zoo
mooi, zoo lief....’ en opeens zag zij zichzelf Zaterdag, loopend met Lou, zoo vereerd,
zoo blij, en nu tusschen plompe Em, en slungelige, ruwe Suus.
En, onwetens bijna, trok ze opeens haar armen los.
‘Effen losloopen - zoo warm....’
‘Wat heb jij gisteren gedaan, Fietje?’ vroeg Em.
Fietje schrok, de straat danste voor haar oogen.
‘Lou van der Vels is bij me geweest,’ zei ze.
‘Dat kind?’ Ze keken wantrouwend - verbaasd. ‘Waarom?’
‘Daarom - zoo maar.’
‘Vond je d'r dan zoo aardig? En nou ben je toch kwaad op 'r?’
‘Ik kan d'r gewoon niet meer uitstaan,’ zei Fietje.
Ze waren tevreden; tevreden ook door 't bewijs van 't potlood.
‘Zeg Fietje,’ riep Suus, ‘Moet je hooren zèg! Volgende maand hebben Pa en Moe
de koperen bruiloft en dan komt er een groote partij, en dan maggen wij een
komediestukje opvoeren. Jij mag ook meedoen.’
‘O - leuk,’ zei Fietje, maar 't vond nog geen weerklank bij haar. Haar hoofd deed
zoo'n pijn, en ze had zoo'n raar gevoel in haar oogen - maar in een onbewust zoeken
naar veiligheid, steun, stak ze nu zelf weer haar armen in die der vriendinnen.
‘Bij die hoor ik,’ dacht ze dof - ‘bij die, niet bij Lou.’
‘Wat is er, pop?’ zei De Bree, zóó als zij de kamer binnenkwam. Den winkel was ze
dóórgehold, meneer Boer en iedereen voorbij....
‘Wat scheelt er aan?’
Maar Fietje liep naar Moe, en haar gezicht stijf tegen haar aan, snikte ze, dat ze
zoo'n hoofdpijn had, dat ze naar bed wou, niet naar school....
Er was verder niets uit te krijgen.
Daar in haar eigen, rustig bedje, alleen, bevrijd van al dat moeielijke - Lou - Em
- Suus - sommen - werk.... schreide Fietje zich eindelijk doodmoe in slaap.
En toen om vier uur Em en Suus trouw als te voren kwamen
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inloopen om naar Fietje te hooren en vertelden van de partij, van al de aardigheden,
die er zouden vertoond worden en de pret, die ze zouden hebben - Em en Suus als
altijd hier vroolijk en blij bij haar in haar kamertje, vòl nieuwtjes en geheimen, die zij
drietjes alleen maar wisten - toen begon al verder, als iets vreemds en lang geledens,
te wijken het verdriet over Lou.
't Liet alleen de eerste dagen op school terwijl Lou en zij elkaar niet meer
áánkeken, nog telkens een gevoel van schaamte, van pijnlijke gekrenktheid.
Dat ook uitsleet.
Toen Lou een paar weken later met haar Mama en Dora Kremer langs den winkel
van De Bree kwam, winkel, door mevrouw Van der Vels nu voortaan gemeden,
stond meneer Boer aan de deur.
Lou zag het goede, blonde gezicht - haar hartje bonsde op - een oogenblik
aarzelde ze - toen, met een vuurroode kleur draaide ze haar hoofd om.
Maar in haar kastje, in een apart laadje bij haar dierbaarste schatten, bewaarde
ze zorgvuldig en trouw het vogelnestje.
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Hervorming en wedergeboorte, een Nederlandsch drama in vijf
bedrijven
Door Herman Felix Wirth.
Een woord ter inleiding.
Een historisch treurspel in den gangbaren zin des woords, zoeke de lezer niet in
mijn werk. Het was niet mijne bedoeling eene illustratie van geschiedkundige feiten
en personen, een ‘Ausstattungsspiel’ oftewel ‘Schouwtooneel’ te ontwerpen. In
verhouding tot het probleem, dat achter de dingen schuilt, zijn deze historische
gebeurtenissen slechts uitwendigheden en kunnen alleen de rol van achtergrond
vervullen, waardoor de dramatische idee zelve op den voorgrond treedt. Van dit
standpunt gezien, is mijn werk dus ook ‘Wahrheit und Dichtung’. Het grootste deel
der personen en de heele handeling is verdicht.
Wat ik getracht heb, is het diepere probleem, hetwelk in dien wilden wordingstijd
van ons volk, in de tijden van hervorming en wedergeboorte, van Reformatie en
Renaissance, verborgen ligt, in dramatischen vorm te vatten.
De analogie, welke er tusschen de cultuur-problemen van dien tijd en ons heden
bestaat, oefende eene bizondere aantrekkingskracht op mij uit. Want dit paralellisme
is zoo in 't oog loopend, dat men haast het heden in 't verleden zou kunnen
verkeeren, met dit onderscheid, dat, wat hier zich als bewuste reflectie voordoet,
daar nog onbewust optreedt, en dat, waar wij het probleem in zijn geheel overzien,
het aan hen slechts ten deele geopenbaard werd.
Hier verder op door te gaan veroorlooft noch de opzet noch
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de omvang dezer inleiding. Ik moet me dit tot nader voorbehouden.
De tweede strekking van mijn werk, afgezien van de dramatiseering dier
problemen, is de bevruchting van onze hedendaagsche letterkunde door de oude
volkskunst. En voorzoover ik in mijn werk een stuk dier oude volkskunst heb doen
herleven, is 't in zekeren zin wel een z.g. ‘historisch drama’.
Nederland is op 't gebied van nationaal leven en nationale kunst doodarm. Ten
minste voor zoover 't de dicht- en toonkunst aangaat. De architectuur en de keramiek
wil ik uitzonderen: hier ontluiken de beste krachten, die echter dan ook een beslist
volks aardig karakter dragen, wat betreft de eenvoud en noodwendigheid van vorm
en inhoud. Maar onze moderne Nederlandsche dichtkunst, speciaal de
Tachtigersbeweging, staat even ver van een nationaal-Nederlandsche kunst af als
de bloeitijd der ‘Nederlandsche dichtkunst’, als de aera van Vondel, Hooft en
Huygens, de z.g. ‘Gouden eeuw’.
Haar onvermogen eene levensvatbare kunst te scheppen, eene kunst die de
gegevens bezit, waardoor ze eigendom der natie, van 't volk in den waren zin des
woords, kan worden, is te duidelijk aan 't licht gekomen, dan dat men van deze
periode nog van ‘Nederlandsche’ dichtkunst zou mogen spreken. Evenals destijds
de internationale Renaissance-dichtkunst te Amsterdam haar zetel had, en zonder
eenig verband met de natie te houden alleen krachtens een oeconomisch overwicht
het veld geheel beheerschte, zoo ging ook nu weer van Amsterdam dezelfde
‘Höhenkunst’ uit, die zich wel ‘Nederlandsch’ noemde, maar niet de geringste
kenmerken van ons volk of van onzen landaard droeg. Trouwens deze landaard is
al hard aan 't verdwijnen en reeds in de z.g. ‘Gouden eeuw’ is in Holland zelve van
een ‘Nederlandsch’ element weinig sprake meer.
de

1)

De totaal verkeerde beschouwing dier 17 eeuwsche Amsterdamsche cultuur ,
de belichaming der oeconomische hegemonie van Holland over de Nederlanden,
verhinderde tot nu toe

1)

't Gevolg der achterlijkheid van wetenschappelijk onderzoek op 't gebied van onze volkskunst.
de

Wat weet men van ons volkslied, van onze muziek uit de 17

eeuw? Afgezien van de
de

onvolledige hoewel verdienstelijke monographie van Scheurleer (in ‘Amsterdam in de 17
eeuw’) en 't nog onvollediger geschriftje van. Enschedé, rust alles nog in 't stof eener gelukkige
vergetelheid.
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elke herleving onzer volkskunst. En de klove, die reeds Vondel en Hooft van dien
Zuid- en Oost-Nederlandschen volksaard scheidde, is sinds 1880 eerder grooter
dan kleiner geworden. Het wordt tijd, dat het Hollandsch internationalisme eindelijk
weer bevrucht wordt door de nog in Zuid- (en Oost-) Nederland levende volksaardige
krachten, - wil niet ons gansche nationale leven voor goed te gronde gaan en
Nederland een zuiver staatkundig begrip worden zonder meer. Noord-Nederland is
de

sinds het begin der 19 eeuw een nationale eenheid geworden: het
oeconomischpolitisch overwicht van Holland, dat het overwicht harer internationale
stadscultuur rechtvaardigde, heeft opgehouden te bestaan, zoodat daarmede ook
de tijd voor eene nationale cultuur aangebroken is.
't Is hoog tijd, dat dit verwezenlijkt wordt, wil Nederland zelfs als staatkundig begrip
niet ophouden te bestaan. Immers - een volk zonder eigen nationaal leven heeft
zijn recht van bestaan verloren.
Dat dit het geloof van velen in ons volk is, bewijzen de stroomingen in
Zuid-Nederland. En al ware dit niet 't geval, al hadden we geen teeken onzer
herleving voor oogen, de algemeene weerzin, misselijkheid, walging en moeheid
die zich van ons lezend publiek heeft meester gemaakt, is een bewijs, dat er eene
kentering op handen is.
Wel zitten die ‘modernen’ en hun aanhang nog als kunstrechters in enkele
tijdschriften te oordeelen over ‘Nederlandsch’ dicht, doch het verband met de
breedere kringen van ons volk hebben zij reeds lang verloren. Om hen en over hen
heen groeit reeds een nieuw leven, dat met hen reeds lang afgerekend heeft. Zij
hebben die groote levenskunst: ‘tijdig te sterven’, niet behartigd, toen hunne roeping,
hun taak, al lang vervuld was. 't Was voor ‘de Tachtigers’ niet weggelegd, eene
nieuwe, positieve kunst te scheppen: zij waren de voortzetters van 't werk van
Multatuli: de stormloop tegen de burgerlijke poësie, tegen de stichtelijke toon, tegen
de moraliseerende-didactische richting, die sedert Maerlants tijden, over Rederijkers,
de

Cats, Huygens, (Vondel), de gansche 18

eeuw tot Bilderdijk, da Costa en de eerste

de

helft der 19 eeuw onafgebroken geheerscht en (zooals Snellaert in 1838 reeds
opgemerkt had) de ontwikkeling van onze dichtkunst steeds onderdrukt had. Zij, de
Tachtigers, hebben ons daarvan verlost,
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en dat zal steeds hunne groote cultureele beteekenis blijven. Niet hun scheppen:
1)
dit bleef onvruchtbaar, omdat zij het verband met ons volk niet weervonden .
de

Dat juist de internationale Amsterdamsche stadscultuur der 17 eeuw op hen
grooten invloed uitoefende, en zij in zekeren zin eene ‘neo-renaissance’ werden,
zegt genoeg.
de

de

Niet die 17 eeuw was de gouden tijd onzer volksaardige kunst, maar de 16
2)
eeuw . En 't is ook in dien tijd, dat de schrijver dezes zich verdiepte, en zijn hart
verjongd voelde in die rijke bron van dietsch volksleven. Wat hij gewild heeft met
zijn werk, is - de bevruchting van het heden door het verleden. Geen herleving van
oude, doode vormen, geen kunstmatige opkweeking ervan, maar eene
wedergeboorte: uit het oude het nieuwe. Wij moeten ‘in ons gaan’, en weer leeren
dietsch, d.i. ons zelf te zijn.
Een echt Nederlandsch kunstwerk scheppen - dat kunnen eerst zij, die na ons
komen.

1)
2)

Dit blijve voor rekening van den Schrijver. Red.
Voor dengeen, die belang in dit vraagstuk stelt, noem ik hier mijn boek, dat eerstdaags (bij
M. Nijhoff, Den Haag) te verschijnen staat: ‘De ondergang van het Nederlandsche volkslied.’
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[Personen]
Plaats der handeling: Antwerpen. Tijd: 't begin van den vrijheidsoorlog tegen Spanje,
de zomer van 't jaar 1572.

Personen:
BALTHAZAR VAN GHISSELEN, burgemeester van Antwerpen.
MARIA, zijne dochter.
RICHARD HAGENS, haar neef en verloofde, van Ghisselens stiefneef; schilder.
FRANCISCUS, broeder van Richard, Franciscaner monnik, en 3e Kettermeester.
} Raad van Beroerten.
BERNARDUS, Custos der Franciscanen of Minderbroeders, 1e Kettermeester.
} Raad van Beroerten.
DOMINICUS, Prior der Dominicanen, 2e Kettermeester en Procureur-Generaal
van den Raad.} Raad van Beroerten.
JUAN DE VARGAS, Voorzitter van den Raad, Spanjaard. } Raad van Beroerten.
LOUIS DEL RIO, lid van den Raad, Spanjaard. } Raad van Beroerten.
JERONIMO DE RODA, lid van den Raad, Spanjaard. } Raad van Beroerten.
JAKOB HESSELS, lid van den Raad, } Raad van Beroerten.
ABRAHAM TRIGLAND, calvinistisch predikant.
ANTON OLIVIER, schilder, handlanger van den Prins van Oranje.
JORIS COOMANS, } gezworenen van het St. Lukasgilde.
JAN HEYMEN, } gezworenen van het St. Lukasgilde.
JAKOB DE WEVER, deken van het St. Lukasgilde.
JOOS SPIERING, burger.
CORNELIS VAN DER SCHAREN, burger.
MICHIEL DE ROOIE, schilder.
GERARD MOOIAART, schilder.
GILLES VERTRECHT, schilder.
CORS SMID, schilder.
ANNEKE JANS, zijne bruid.
ADRIAAN BARENT, factor eener Amsterdamsche rederijkers-kamer.
JAN, zijn zoontje.
LIEVEN, buurjongetje van Maria van Ghisselen. 1e en 2e BURGER. GRIFFIER en
twee klerken van den Raad. MAESTRO DEL CAMPO. VAANDRIG. STOKWAARDER
der gevangenis. LIJSBET, een kelderin. Een VENTER. Een bode. Burgers, vrouwen
en meisjes, speelluiden, soldaten.
De handeling begint in den morgen en eindigt op den avond van den volgenden dag.
Rechts en links van den toeschouwer uit.

Groot Nederland. Jaargang 9

81

Eerste bedrijf.
Eerste Tooneel.
Schildersatelier van Richard Hagens. In den achtergrond twee openstaande ramen,
waardoor men een gezicht op de stad heeft. Bloempotten in de vensterbanken. Links
een deur met een gordijn. Rechts in den hoek een levensgroot, marmeren Venusbeeld.
In den rechterwand bij den hoek nog een raam. Daarnaast een deur, door een gordijn
bedekt. Links in den voorgrond een rustbed. Daarnaast aan de wand een kast. In 't
midden der kamer een schildersezel, waarop een stuk staat, met den rug naar de
toeschouwers gekeerd, en evenzoo naar de deur links. Schetsen, houtsneden en
schilderstukken aan de muren en in de kamer.
RICHARD

(voor de schildersezel staande, heeft de doek van 't stuk opgeslagen):

Je bent te wereldsch bevonden, Maria? - Kan Gods bruid wel schooner en reiner
geweest zijn dan jij?
(Er wordt geklopt. Hij laat de doek weer snel over de schilderij vallen).

Binnen.
ANTON OLIVIER

(als monnik verkleed - met veranderde, zware, stem).

Zegen en benedictie, mijn zoon!
RICHARD.

Ik dank u, eerwaarde vader! Wat verschaft mij de eer van uw heilig bezoek?
OLIVIER.

(werpt de kap achterover, vroolijk).

Ik kom je de biecht eens afnemen, broeder, of je je vrind Anton nog kent. Gansvelten, waarom kijk je me zoo aan, alsof je 't in Keulen hoort donderen? Ik ben
't heusch eigen zelvers en geen vrouwenafschaffer, al heb ik een maneschijn op
mijn hoofd
(bukt).
RICHARD.

Anton, wat bezielt je? Ben je krankzinnig? Hoe waag je 't hier te komen?
OLIVIER.

In de huid van een askeet, zoo je ziet! Ik wou eens naar je omzien, wat er van je
geworden was. Zoo ik hoorde, schilder je tegenwoordig Santen en Santinnen,
onbevlekte maagden en meer van dat heilige spul en die rariteiten. - Toen dacht ik,
dat wonder moeten we ereis met eigen oogen gaan aanschouwen. Misschien kunnen
we zaken doen? Ik handel er in, weet je? Wat kost de kwadraatvoet?
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RICHARD.

Jawel, je dacht, dat ik een vrome rozenkransbidder was geworden, nietwaar? Neen,
broeder, ik riek nog niet naar de wierook: daarvoor staan de ramen hier te wijd open.
Maar zeg op - hoe krijg je 't in je hart hier te komen? Om mij alleen heb je dat
waagstuk niet begonnen?
OLIVIER.

Hm! - ik wou Antwerpen graag weer eens zien. Mijn geboortestad is mijn trekpleister!
RICHARD

(legt zijne handen op Antons schouders).

Zeg ereis, Anton, wantrouw je me? Hoe heb ik dat aan je verdiend?
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OLIVIER.

Neen, Richard - vergeef me! - Gans longeren! Je bent en blijft me altijd een raadsel.
- Ik weet waarachtig dikwijls niet, waar ik met je aan toe ben. - Ze hadden me hier
gansch rare dingen van je verteld, - weet je - dat ik zoo half en half begon te twijfelen,
of jij ook niet tot dat slag van menschen ging behooren - hm - nouw - ik en zal er
niet zeggen, - die de zaak van hun land en volk verraden of verloochenen, - maar
die toch hun eigen zielement overtuigen, dat 't beter is met de wolven in 't bosch te
huilen.
(Vriendschappelijk):

Overigens kan ik met de hand op mijn hart verklaren, dat ik nooit kwaad verdenken
tegen je heb gehad. Ik voor mij geloofde, dat je terwille van de vrouw je koest hield.
Wees dus niet boos, broeder!
(Geroep van een venter op straat):

Nieuwe almanak en pronosticatie van onzen eerweerden bisschop, met gratie!
Relikwie van den heiligen kruise! Brillen, fijne kammen, nestelen!
RICHARD.

Kijk, dat en is tenminste weer oprecht! Dat is Anton! - al vind ik 't weinig fraai van
je, dat je me van verkapte huichelarij beticht. Dat ik niet in alles met jou meeloop,
kan toch ook eigengeloof zijn, wel? Ik huichel niet, Anton! Van keer om: - ik kan jou
en de anderen van kortzichtigheid beschuldigen. Je wilt de luiden niet nemen, voor
wat ze zijn!
OLIVIER.

Nemen, voorwat ze zijn? Dat wil zeggen, we moeten ons maar gehoorzamen en
dweeg laten radbraken, pijnigen en verbranden, en als dank daarvoor dien roovers
en moordenaars nog de pantoffel kussen, alleens als hun driekronenpaus in St.
Pieter te Rome. Zeg ereis, steek je den gek met me?

Tweede Tooneel.
VENTER

(met draagbak, links binnenkomend).

Nieuwe almanak en pronosticatie van onzen eerweerden bisschop! Voorspelling
van zware krijg en pestilentie, kortelijks uit de verschrikkelijke komeet boven Keulen
gezien en gelezen.
RICHARD.

Neen, dank je wel!
VENTER.

Geen ding heeft haast, of je moet gaan vlooien vangen. Laat een arm
Christenmensch ook wat verdienen!
(tegen Olivier)
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Oprechte relikwie van den heiligen kruise. Helpt tegen kortademigheid en borstzeer.
Nieuwe gebedenboekjes, bidplaatjes van Onze Lieve Vrouwe van zeven wonden.
RICHARD.

Er uit! Scheer je er uit!
VENTER.

Zoo'n kale verfkladder! De luizen en hebben bij jou nog niets te vreten!
(Richard gooit hem er vit. Geroep van den venter op straat.)

Nieuwe almanak en pronosticatie!
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Derde Tooneel.
RICHARD

(terug komend).

Al, zacht, broeder! Zoo en was 't niet gemeend. Ik had 't op jullie geloofsdweeperij
en gewetensdwang verzien, die niet weten wil; dat de waarheid van den een niets
beter is dan van den ander, en dat alle waarheid een persoonlijk ding is. Zooveel
hoofden, zooveel zinnen! Of geloof je werkelijk, dat alle katholieken roovers en
beulen zijn?
OLIVIER

(wrevelig).

Wie een moord toelaat, is al even medeplichtig. De heler is even goed als de steler.
Waarom helpen ze ons niet de Spaansche bloedhonden uit 't land te jagen?
RICHARD.

Omdat jullie hen dan ook er uit jagen zult! Jullie en bent certeyn niet zooveel beter
dan de inquisitie. Je verlangt, dat ze je geloof ontzien en achten zullen, en zelf willen
jullie dat van anderen niet ontzien en achten. Zijn jullie handen altemet minder vrij
van bloed?
OLIVIER

(geërgerd).

Wij keeren geweld met geweld. Ik beken, dat de tijd voor de ware christelijke
zachtmoedigheid en naastenliefde eerst dan zal komen, wanneer wij alles verdreven
en uitgeroeid zullen hebben, wat 't koninkrijk Gods weerstaat - als het onkruid in
den akker des levens, zoo de schriftuur leert. Christus zegt ook: ik breng 't zwaard.
In elk geval strijden wij voor waarheid en vrijheid!
RICHARD.

Wat is waarheid? Wat jullie voor waar houden? En wat is jullie vrijheid? Certeyn geen vrijheid der waarheid, geen ware vrijheid!
Jullie vrijheid zal eerst dàn komen, wanneer je een iegelijk aflijvig gemaakt hebt,
die naar zijn beste weten een ander geloof had, dan wat jullie waar noemen. En
dan zouden jullie elke vrije stem in je eigen midden moeten dooden. Hoogstens en
ruilen we de brandstapelbediening: in plaats van een katholieke paus te Rome,
kregen we een calvinistische te Genève.
Waarheid! Dat zeggen ze allemaal: Katholieken, Lutheranen, Herdoopers,
Calvinisten en elke nieuwe sekte, die nog komen moet.
OLIVIER

(wrevelig).

Gans bloed, met jou kan niemand praten! Jouw gedachten zijn te hoog voor me, of liever - 't verdriet me, dat je uit Italië die heidensche godloochenarij en die
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libertijnsche onverschilligheid meegebracht hebt, van Aristoteles, Plato en Socrates,
of hoe die geleerde philosophen allegaar heeten....
RICHARD

(vroolijk).

Noem er nog een paar! Niet te bescheiden!
OLIVIER.

Ja, spot maar - die wijze heeren meen ik, die zich om God noch gebod bekommeren
en 't menschelijk verstand boven 't ware licht van Christus stellen. Maar daar ben
ik te dom voor. Ik heb er
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niets van geleerd. 't Is voor mij alles Grieksch en Latijn. Zalig zijn de onwetenden!
RICHARD.

Dat was Trigland, in levenden lijve! Broeder, je hebt werkelijk vorderingen in den
geloove gemaakt!
(spottend).

Ja, ik riek naar zwavel en pek. Heb je mijn paardenvoet niet gezien?
(Vergoeielijkend)

Al zacht, broeder! Die zaken moesten we liever laten rusten....
(Er wordt op de deur gebonsd).

Gauw, achter dat gordijn daar!
(Olivier verdwijnt achter 't gordijn rechts).

Vierde Tooneel.
MICHIEL DE ROOIE, GERARD MOOIAART en GILLES VERTRECHT

(komen binnen. Ze zijn feestelijk uitgedost, met linten en strikken aan de mutsen en aan de
staven, die ze in de hand houden. Ze zingen):

De heilige driekoningen met eene ster
Kwamen uit vreemde landen zoo ver.
RICHARD.
Heidaar, 't is nog geen Kerstmis!
MICHIEL

(zingt).
Zij klopten al op Herodes' deur,
Herodes de koning kwam zelve veur.
Goeden Dag!

(plant zijn staf voor zich neer).
Hier sta ik nouw op mijnen staf,
En weet niet wat ik zeggen mag....

(denkt na)
Nouw weet ik, wat ik zeggen mag:
Hier stuurt mij Cors Smid als bruidegom
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En Anneke Jans als bruid - GERARD MOOIAART.
En die noodigen jou te samen uit,
Van middag om vier uur
Ten gastmaal en ten bruiloftswijn, - GILLES VERTRECHT.
En melden, dat er verder zijn
Vijf speelluiden met eenen,
Dat je kunt dansen met beide beenen.
MICHIEL.
Wilt dit goed weten,
En niet vergeten
Vroeg komen en laat weer gaan
Zien ze met genoegen aan.
En wat ik heb vergeten,
Dat zal de bruigom en bruid verbeet'ren!
RICHARD.

Dan je noodigers! Ik heb niets in huis voor de droge keel, die je van dat opzeggen
wel zult gekregen hebben.
MICHIEL.

Geen nood! Anders krijgen we veel te veel binnen, voor de pret zelf begint!
GILLES.

We moeten ons nog zoo vaak voor anker leggen van morgen!
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GERARD.

Dus tot van middag.
RICHARD.

Ja, met geestelijken voorbehoud, reservatio mentalis!
MICHIEL.

Gekheid! Je zoete-lief kan je best eens een avond missen. Daar zal ze niet aan
sterven.
GILLES.

Vooral als ze weet, dat je in zoo goeie handen bent.
GERARD.

En of! Als in Abrahams schoot!
RICHARD.

Als ik niet kom, zeg ik nog van morgen af.
MICHIEL.

Met zulke menschen, die trouwen gaan, en is niets te beginnen. Komt makkers!
Goeien morgen, broeder!
(allen af).

Vijfde Tooneel.
OLIVIER

(weer te voorschijn komend).

Michiel is nog altijd de ouwe! Dat is de eeuwige jeugd! Ik zou wel voor den dag
gekomen zijn, maar tegen dien Gilles Vertrecht ben ik wat achterkousig! Die is toch
goed papistisch?
RICHARD.

Aars noch aars, als jij en ik. Hij zorgt alleen, dat ze geen vat op hem krijgen. - Maar
zeg eens op - Anton? Heb je het penseel zoo heelemaal aan kant gelegd?
OLIVIER

(gaat op het rustbed liggen).

Neen broeder! Ik heb het alleen voor een sterker soort verruild, weet je, zoo de tijd
nu eischt. Mijn penseel heeft een rooden streek. Ik verf den ondergrond van een
groot stuk: mijn kleuren zijn bloedrood en rieken naar kruitdamp in plaats van naar
olie en terpentijn, vat je? Wat 't worden moet, - ja dat en weet ik zelf nog niet. Is 't
een morgenschemering of een zonsondergang?
RICHARD.
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Gans dood, zoo mooi heb ik je nog nooit hooren spreken. Ben je bij de rederijkers
in de leer geweest?
OLIVIER

(zich wrevelig oprichtend).

Weet je niets aars als spot?
RICHARD.

Met verdrag, broeder, - zoo meende ik 't niet. Mijn ant woord op je vraag is: misschien
wordt 't allebei dat.
OLIVIER

(peinzend).

En wie of wat gaat er op of onder? Is 't de morgen van onze vrijheid?
RICHARD.

Op elke avond volgt een morgen. Ja, een morgen van vrijheid breekt aan; maar niet
die vrijheid, die jullie meenen: geen nieuwe levensdwang en wetensdwang, maar
een algeheele vrijheid van leven. En daarvoor zijn jullie maar het middel.
OLIVIER.

Heb dank, Richard! - Al versta ik eigenlijk maar half, wat je daar zegt Ik voel alevel,
dat je onze goede zaak niet den rug toegekeerd hebt.
(geestdriftig).

Certeyn, er gaat een morgengloed over de Nederlanden, over Noord en Zuid, rood
brandend van martelaren bloed, bloed van een getrapt en verdrukt volk. Nu komt
de wraak en de vergelding, voor wat ze ons aandeden, die ellendige beulen, die
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bloedzuigers!
(springt op).

Ha, Richard, je hadt er bij moeten zijn, toen we door de straten van Bergen stormden,
en schreeuwden: ‘Weg met de Spanjaards, slaat dood!’ Alleen het te kùnnen
schreeuwen, dàt was al een verademing. En dan zoo'n schoelje met de kling een
goeien dag op zijn valsche Jezuïtenbakhuis te smijten, dat 't papenbloed rondspat
- dat en is een gevoel als de hemelsche zaligheid.
RICHARD.

En wat wou je nu hier, Anton? Wouden jullie trachten Antwerpen in handen te
krijgen?
OLIVIER.

Geraden! Antwerpen is een kruitvat! Eén vonk er in, en je zult een uitbarsting beleven,
die de Spaansche dwingelandij als de kruittoren te Mechelen in de lucht peperen
zal.
RICHARD.

Verschooning Anton, dat ik je alweer dwars moet zitten. Je vergist je, geloof me. Er
zijn hier wel veel blaffende honden, maar als de baas met de stok komt, kruipen ze
met de staart tusschen de pooten weg.
OLIVIER

(heftig).

En toen Duc d' Alf de tiende penning wou gaan heffen, zijn ze toen niet allen als
één man opgestaan, hê?
RICHARD.

Goeien morgen! Dat was, omdat hij aan hun beurs kwam. Alleen dàn schreeuwen
ze. Schreeuwen, - meer niet! Bergen en was een kleine stad, die kon een
ondernemend heethoofd, als jij bent, met een handvol waaghalzen overrompelen.
Maar Antwerpen is groot. Er ligt een sterk garnizoen in 't kasteel. Die paar geuzen,
die niet gevlucht zijn, houden zich koest. De schrik zit er nog altijd in.
(Ernstig.)

Anton, ik waarschuw je: vergiet niet onnoodig bloed. Breng niet nog meer ellende
over zooveel gezinnen, door ze in een hopelooze onderneming te sleepen.
Dapperheid, die lichtzinnig en voorbarig anderen opoffert, is misdadig. Wacht den
tijd en 't oogenblik af.
(Er wordt geklopt.)

Gauw berg je!
(Olivier vlucht weer achter 't gordijn.)

Binnen!
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Zesde Tooneel.
(JORIS COOMANS en JAN HEYMEN

treden plechtig binnen).

JORIS COOMANS

(rondkijkend, statig).

Wel, wel! Ja, ja! Nu, inderdaad! Zoo ziet! Dat en dacht ik al! Heidensche
afgodenbeelden!
(bekruist zich tegen het Venusbeeld).

Voor bekoring des vleesches en wereldsche onkuischheid behoed ons, heilige
Moeder Gods, Gij onbevlekte Maagd!
JAN HEYMEN.

Ik zeg, 't is een schande, dat dat vrouwenmensch geen hemd aan haar lijf heeft!
RICHARD

(glimlacht ironisch).

Ja, daar kunnen we nog gewijde kunst
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van maken! Mag ik weten, wat de edelachtbare heeren gezworenen mij te melden
hebben?
COOMANS

(zich in postuur stellend terwijl hij met een neusdoek 't zweet van zijn voorhoofd afveegt,
plechtig).

Het doel van onze komst was onzen jongen broeder, Richard Hagens, te doen
weten, alsdat wij gezworenen van het illustre St. Lukasgilde hebben goed gevonden
en geaccordeerd - hm - overmits bij zijn meesterproefstuk, tevens altaarstuk voor
onze kapel in Onze Lieve Vrouwe,
(bekruist zich)

- hm - ernstige geschillen en differentiën van meeningen zijn gerezen en
geopponeerd - hm - overwegende, dat een leek niet en vermag eenige quaestiën,
positiën of aangelegenheden van kerkelijke conditie en qualiteit te berechten - hm
- hebben geordoneerd en geresolveerd de raad en bijstand van eenig geleerd
priester of clericus, doktoor of licenciaat theologiae in te roepen, ten einde ons voor
te lichten in dit bezwaarlijk en lastig judicium en ten einde verdere inconventiën te
verhoeden. Is 't niet zoo, Jan Heymen?
HEYMEN.

Certeyn! We hebben er den nieuwen kettermeester bijgehaald. Ze zeggen, dat hij
zoo'n fijne neus heeft, voor wat niet zuiver in de leer is, als mijn hond voor de worst
in 't tresoor. Nouw die zal 't varkentje wel voor ons wasschen, geloof ik! Heeft 't
handwerk in Spanje geleerd en moet sakkereels bestudeerd wezen in de boeken,
zeggen ze.
RICHARD.

Sinds wanneer worden vreemde geestelijken tot gezworenen van 't St. Lukasgilde
beroepen? Is de kunst een geleerdheid, die men uit boeken haalt? Dat en is tegen
de privilegiën en kostumen van ons gilde.
COOMANS.

Dat riekt naar den brandstapel! Certeyn, dat en heeft een kettersch luchtje bij zich.
Wij gezworenen zijn niet dus gedaan hoovaardig en superstitieus in zaken
competeerende de religie ons de rechten der heilige moederkerk te willen aanmatigen
en te usurpeeren, en hare heimelijkheden, welke alleen geëxtendeerd en
geopenbaard zijn aan hare gewijde dienaren, te willen doorgronden, gelijk die
onzalige ketters van de nieuwe leer zich vermeten, - God betere 't!
HEYMEN.

Die getuigenis is voorwaar waard, dat men ze aan de balken schrijve, opdat de
kalveren ze niet er aflikken.
RICHARD

(ironisch).

Ja, dat zou jammer zijn. Zulke nederigheid dient ook verhoogd te worden. Niet tot
de hanebalken, maar toch wel tot op 't altaar van de kapel in Onze Lieve Vrouwe.
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Meester Coomans heeft immers ook een altaarstuk geschilderd, naar ik hoorde?
De koopman op de markt zal de waar van zijn buurman niet aanprijzen.
COOMANS

(pedant).

Het ware gepaster, zoo onze jonge broeder meer reverentië en eerbied betoonde
niet alleenlijk aan de wettig gekozen gezworenen van het ornatelijke gilde, maar
item aan eenen ouderen en rijperen van experientië of ervaring, opdat hij aan
wijsheid, sapientia, en kunde moge toenemen. Item, nu heb ik als exemplum een
schilderstuk
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gecomponeerd, waaruit mijn jonge broeder regelen en wetten der gewijde
schilderkunst beter kan leeren en navolgen....
RICHARD.

Hoe edelmoedig!
COOMANS:

- - en zijn jonge en gentile geest meer bekwaam moge worden de ingenieuse en
devote kunst beter te exerceeren, als eene edel uitnemende, leerlijke en deugdzame
oefeninge.
RICHARD.

Ik en ben diep getroffen door uwe goedheid. Hopelijk komt er nu nog iets van mij
terecht.
HEYMEN.

Ja, meester Joris, die schildert nog op de goeie, degelijke, ouwerwetsche manier.
Die kan 't!
COOMANS.

Heb dank, Jan!
(tegen Richard).

Eene Onze Lieve Vrouwe moet alzoo gedecoreerd zijn: eene groote zedigheid,
modestia, een eerbaar zoet wezen, met bizondere gratie, gelijk het een maagdelijke
nature voegelijk betaamt - de oogen neergeslagen, en een lief bekoorlijk kindeke
in een schoone attitude spelend in haar schoot.
HEYMEN.

Krek! Bij de conterfei van onzen jongen broeder kan je haar schier in haar borsten
kijken. En dat dunne kleed leit er zoo nauw over haar lijf heen, dat je zou denken,
dat ze niets aan had - alleens als dat naakte vrouwmensch daar.
RICHARD

(ironisch).

St. Jan zegt, dat de Geest bezwaard is met Adams kleeren en wij er naar streven
moeten, die zooveel mogelijk af te leggen. Heeft onze bisschop in zijn laatste
avondsermoen dit niet zelf gezegd?
COOMANS.

Ja, zoo verdraaien en corrumpeeren die wederdoopers, die vervloekte ketters, de
diepzinnige en mysterieuse beeldspraak en symboliek van den heiligen apostel!
HEYMEN.

Die mannen en wijven, die daar in Amsterdam spiernaakt op klaarlichten dag
rondliepen, dat hoerenvolk dat alle vrouwen gemeen maken wil en geen schaamte
of eerbaarheid meer kent.
COOMANS.

Summa summarum heeft onze jonge broeder eene vrouw, zijne liefste, tot exempel
voor de Moeder Gods gebruikt, hetgeen wij oordeelen en declareeren blasphemie
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en sacrilegium te zijn, aangezien hij haar gelaat en facie getrouwelijk heeft
nagebootst en afgebeeld.
RICHARD.

U droomt zeker uwe modellen? Een Rafael en Michel Angelo schilderden ook naar
wereldsche voorbeelden en hun werk versiert den St. Pieter en 't Vatikaan.
COOMANS.

Wij hebben niets met die Italiaansche, heidensche nieuwigheden te maken! Onze
vrome, eerweerde, dichteres Anna Bijns zegt in hare refreinen, dat de menschen
der Sancten beelden wel eeren,
Maar dat zij Cupido met zijn schichten,
Lucretia, Venus, of een harer nichten,
In hare kameren stellen puur moeder naakt Dat achten zij niets!
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HEYMEN.

Certeyn! Puur moeder naakt! Dat achten zij niets!
RICHARD

(ironisch).

Ik bid om verontschuldiging. Deze naakte vrouwegestalte heb ik hier gesteld om mij
elken dag aan de zaligheid van den paradijstoestand te herinneren, die door de
zondenval verloren werd.
COOMANS

(kwaad).

Dat zijn alles spitsvondige drogredenen om heidensche onkuischheden te bedekken.
Onze devote, uitverkoren maagdelijke dichteres....
RICHARD.

Hm! hm!
COOMANS:

- - zegt:
Ja 't kruis Christi, dat zijn dood brengt in memorie,
Doet men weg voor afgodenhistorie,
En poëterei naar heidensche maniere:
Wat devotie ons leert, moet uit den papiere;
Maar al dat tot onzuiverheden verwekt,
Wordt geschilderd, geprent, men ziet hoe ondiere,
Naakte vrouwen, naakte mans, ja afgoden schiere!
HEYMEN.

Dat heet spijkers met koppen slaan.
COOMANS.

Bij ons en gelden de eerbiedwaardige regelen der gewijde kunst, door vrome
magisters ons gesteld en overgeleverd, evenals de nimmer falende en
onveranderlijke leerstellingen der heilige Moederkerk!
(vaderlijk leerend).

Onze jonge confrater is nog onervaren. De jeugd is licht te verleiden en te
turbuleeren! Item dus heeft hij zich door de profane, heidensche kunst en de
nieuwigheden laten bekoren. Daarom willen wij hem onderwijzen de regelen der
gewijde schilderkunst te exerceeren ter eere van Onze Lieve Vrouwe, de zuivere
bloem der reinheid, de fontein van alle zoetheid, de volle vloed der minnelijkheid, RICHARD.

Spiegel zonder smarte, allerreinste, seraphijnlijkste, lievelijkste bloeme, krone der
maagden, welriekende rozemarijn! U ziet, dat ik alevel wat van uwe kunst geleerd
heb.
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COOMANS

(nodig).

Item, daarom zal een geleerd doktoor theologiae properlijk kunnen concludeeren,
wat onzinlijk en heel geestelijk is, en wat begeerte der oogen en ijdelheid der wereld
aankleeft, en met heidensche zinlijkheid is besmet.
HEYMEN.

Om onze jonge broeder niet te ontmoedigen hebben wij gezworenen besloten, hem
een respijt van een maand te geven, zoo de zeer geleerde en eerwaarde doktoor
zijn werk, net als wij, afkeurt. Hij en mag dan 't zelfde stuk veranderen, dat 't niet
meer dus heidensch en onkuisch is, en kan toch meester worden. Maar de levering
van 't altaarstuk voor de kapel vervalt dan!
RICHARD.

En wanneer komt die eerwaarde heer doktoor mij met zijn bezoek vereeren?
COOMANS

(hatelijk).

Nog heden wenscht broeder Franciscus tot u te

Groot Nederland. Jaargang 9

90
komen. Wij en hebben juist hem gekozen, omdat hij een oud bekende van u is.
HEYMEN.

Nouw dan gaan we maar weer weg. We hebben nog meer te doen. Goeien morgen!
RICHARD.

Ik dank de heeren gezworenen voor de eer mij aangedaan.
(JORIS COOMANS, statig stappende, gevolgd door JAN HEYMEN, af).

Zevende Tooneel.
(OLIVIER komt schaterlachend achter 't gordijn vandaan).
RICHARD.

Nouw, wat zeg je er van? Is 't niet om je dood te lachen? Ik ga een bidprentjesfabriek
oprichten. Mijn Venus en krijgt een zedig nonnenkleed aan, met een hangslot er
op.
OLIVIER.

Hahaha! Wat voor merken lever je? Bedrukte lieve vrouwen, lieve vrouwen van
vreugde, lieve vrouwen met de zeven sleutelen, gekroonde lieve vrouwen, lieve
vrouwen in de kraam, onze lieve vrouwen van Antwerpen, van Halle, van Waveren,
en die van de zeven weeën te Leuven - hahahaha! - lieve vrouwen in de zon, in de
maan, in de sterren! Zoek ze maar uit! - Hahaha! Ik lach me een ongansch! - Zeg
ereis, vergeet niet de luiers, die St. Joseph van zijn broek maakte. Ze hangen in 't
koor te Aken, met onzer lieve vrouwe hemd! Haha! Dan heb je dadelijk 't model.
Ook de naalden, het garen en het naaikistje van onze lieve vrouwe te Halle! Hahaha!
Hahaha!
RICHARD.

Ja, lach maar! Over dien ouwen zot kan ik schier me kwaad maken! Die
rederijkers-balg! Wat weet hij van 't leven en de kunst, die gedroogde
biechtstoel-pruim!
OLIVIER.

Kom, laat me nu je moeder Gods ereis zien! Ik en ben er heel nieuwsgierig naar.
Als dat volk er zoo op schimpt, zal 't wel gansch iets bizonders zijn.
RICHARD

(neemt de doek van de schilderij weg).

Daar!
OLIVIER

(staat lang te kijken).
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Gans bloed Richard, wat is dat sakkerlichters mooi. - Nee - dat was te hoog voor
dat volk. (Stilte.)

- Maar gelijk hebben ze - 't is niet kerkelijk. - 't Is iets, wat me zoo vreemd lijkt - als
uit een andere wereld, - waar - waar de lucht blauwer en de zonneschijn warmer
en de menschen schooner zijn dan hier. - - En toch lijkt 't me zoo bekend, alleens
of ik er zelf lang na gezocht heb.
(Zingt)

Het viel een hemelsdouwe
Op een jong maagdelijn -

't Is goed, dat onze leeraar Trigland niet hoort, dat ik nog zulke papistische
bekoringen over me krijg, als Marialiederen. - Alevel - dat is geen Maria - Dat ziet
uit als een goed wereldsch minnelied, en
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niet als Kyrieleis of Ave Maria. - Dat en riekt niet naar wierook. - 't Doet me aan
meieliederen denken
(zich afwendend).

Ik en weet niet, wat 't is.
RICHARD

(dekt 't stuk weer toe).

Het is mijn lentedroom. - Gelijk heb je: ik had 't niet in hun handen moeten geven.
- Je sprak daar van Trigland. Is hij in den lande?
OLIVIER.

Hier in Antwerpen, als metselaar verkleed, tegelijk met mij gekomen om je
schoonvader te bezoeken.
RICHARD.

Wat zeg je? In Antwerpen om mijn schoonvader te bezoeken? Als die maar niets
van mijn altaarstuk en mijn heidensche onkuischheid hoort! Hij zal over mij de violen
zijner wereldverdoeming overvloediglijk uitgieten. Mij beschouwt hij als de macht
des duivels, die Maria's vader er nog van afhoudt, openlijk tot de rechtzinnige leer
over te gaan. De spreuken uit het Oude Verbond zullen op mij neerdalen als 't pek
en zwavel op Sodom en Gomorra.
OLIVIER.

't Zou al gansch toevallig zijn, wanneer hij iets van de zaak ergens hoorde. Hij heeft
't veel te druk. Ze willen van avond een vergadering bijeenroepen en overleggen,
hoe we de Spanjolen verjagen zullen.
RICHARD

(ernstig).

Anton, weet wat je doet! Zet niet roekeloos 't levensgeluk van zooveel menschen
op 't spel! Haal Trigland over weer te vertrekken. Zeg hem, dat er nu nog geen kans
van slagen is! Ik zal zelf dadelijk na 't bezoek van dien theoloog en
kunst-kettermeester naar Maria's vader gaan.
OLIVIER.

Zeg ereis Richard, ben je bang voor je huid?
RICHARD.

Daarop en hoef ik je niet van antwoord te dienen. Ik zie wat meer en verder dan jij,
en niet alleen wat ik wel graag zou willen zien. Maar komaan: 't is beter, dat je
weggaat! Je kan nooit weten, wat voor gezelschap die kettermeester meebrengt.
Een ontmoeting vind ik niet wenschelijk. Denk aan wat ik gezegd heb, Anton! En
geloof me - je vriend Richard en is noch een huichelaar, noch een afvallige of lafhartig
verrader. - Hopelijk zien we elkaar spoedig weer. Vaarwel, broeder! Vergeef me,
dat ik je weer teleurgesteld heb.
OLIVIER.
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Hou wat, nog iets! Ik heb gehoord, dat je broer Frans uit Spanj terug is als
kettermeester. Die is papistisch geworden, omdat Maria jou genomen heeft en hem
niet hebben wou? Heb ik 't bij 't rechte eind
RICHARD

(verbaasd).

Wat! Is Frans terug? Daar en weet ik niets van!
OLIVIER.

Ik wou je alleen maar waarschuwen! Misschien is dat - Pas maar op!
RICHARD.

Ha, nu begrijp ik die hatelijkheid van ‘dien oude bekende’! Arme man! - -Ik hoop
maar, dat hij er zich in heeft leeren schikken! 't Was hard, dat 't lot juist mij gaf, wat
het hem onthield. - Mijn schuld is 't niet. - Maak jij nouw, dat je weg komt!
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OLIVIER.

Vaarwel, Richard! Veel geluk en voorspoed! Wees niet boos op me! Ik heb een dolle
kop, dat weet je - dus (RICHARD wenkt hem snel te zwijgen. De deur is opengegaan en FRANCISCUS staat
in 't vertrek, OLIVIER gaat ijlings, met gebogen hoofd, langs hem heen en mompelt:)

Salve!
(af).
(FANCISCUS kijkt hem scherp na, wendt zich daarna om, en treedt een paar schreden
naar RICHARD toe).

Achtste Tooneel.
RICHARD

(gaat hem met uitgestoken handen tegemoet).

Frans, ben jij 't?
FRANCISCUS

(koel en afgemeten).

Die naam en degeen, zoo hem droeg, is dood! Broeder Franciscus, Minderbroeder
en Inquisiteur Zijner Heiligheid en Zijner Katholieke Majesteit, noem ik mij.
RICHARD

(tracht zijn hand te vatten).

Frans, moet dàt nu ons weer zien zijn?
FRANCISCUS

(wikt achteruit).

Frans Hagens en zijn verleden bleven vóór de kloosterpoort, die broeder Franciscus
binnen liet. Broeder Franciscus kent slechts één naam, die zijner orde, en één
verleden, dat der heilige en alleen zaligmakende Moederkerk, tot wier dienst hij zich
gewijd heeft voor tijd en eeuwigheid.
RICHARD

(op warmen toon).

Frans, zeg me - waarom? Waarom moeten we elkaar zóó weerzien? FRANCISCUS
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(zwijgt).

RICHARD.

Is 't dáárom? Is 't om Maria? Zeg, Frans, was 't dan niet haar eigen vrije keuze, dat
ze mij lief kreeg en trouw bleef, zelfs die twee lange jaren, toen ik naar Italië ging
en jou 't veld vrij liet? - Heb ik niet eerlijk naar haar gedongen? En kan je dat niet
vergeten? - Was haar geluk dan alleen jouw ongeluk? Frans zeg - was 't niet haar
eigen keus? En haat je mij daarom? Haat je haar?
FRANCISCUS

(koud).

Voor hem, die de gelofte der wereldverzaking aflegde, en bestaat geen herinnering
meer. De ziel heeft zich van haar ontdaan, als 't lichaam van 't kleed der wereld.
Nogmaals - broeder Franciscus staat voor u!
RICHARD.

Frans, - geef me dan een eerlijk antwoord! Ben je gekomen om je op mij te wreken?
Zeg 't dan ronduit! Wat beduidt die houding? Wees eerlijk tegen me: ik ben 't ook
tegen jou geweest. Wat heb ik van je te verwachten?
FRANCISCUS

(op den zelfden koelen toon).

Ik kom om mijn plicht te doen. Mag ik u verzoeken mij de schilderij te toonen, door
u als proefstuk vervaardigd en die tevens voor altaarstuk bestemd was?
RICHARD.

Goed!
(gaat naar de schilderij en slaat de doek omhoog).

Hier is het!
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FRANCISCUS

(er op toe tredend, wankelt weer terug en grijpt naar zijn voorhoofd, heesch)

Dat - dat....?
RICHARD

(kalm en ernstig).

Dàt is het.
(Beiden zwijgen).
FRANCISCUS

(staart nog op de schilderij; dan weer op kouden rustigen toon):

Ik dank u.
RICHARD

En uw oordeel? Mag ik dit ook vernemen?
FRANCISCUS.

Dat zult u ter gelegener plaatse en op den aangewezen tijd hooren. Mijne zending
hier is afgeloopen. Ik groet u.
RICHARD.

Dank, u!
(Ernstig.)

Vaarwel, - broeder - Franciscus!
(FRANCISCUS gaat heen, zouder iets te antwoorden.)
RICHARD.

Arme man!

Tweede bedrijf.
Eerste Tooneel.
Kamer in 't huis van burgemeester van Ghisselen. In den achtergrond een openstaande
deur, waardoor men een gezicht op den tuin heeft, en onder een groote vlier Maria
ziet zitten met een kleine jongen van ongeveer zeven jaar. Links en rechts van de
deur twee in lood gevatte ramen. Evenzoo rechts een groot raam. Links-achter nog
een deur; meer naar voren een schouw met stoelen. Rechts naar voren een tafel,
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van zwaar eikenhout, met stoelen. Op de tafel ligt een boek. Rechts voor een
eikenhouten buffet.
(TRIGLAND en VAN GHISSELEN

treden binnen).

TRIGLAND.

Van avond zal de bijeenkomst plaats hebben?
V.

GHISSELEN.

De waard van de Taveerne ‘de diepe Kan’ op de Markt heeft mij zijn schuur, achter
't huis, afgestaan. Er is in de taveerne zelf een bruiloftsfeest. Daarom en zal 't niet
in 't oog loopen, wanneer er veel volk samenkomt.
TRIGLAND.

Ik moet uw ijver prijzen! Wil nu ook verder niet kleinmoedig zijn en op den Heer
vertrouwen. Hij waakt over Israël! Hij heeft onze vijanden in onze hand gegeven.
De ure der verlossing van 't juk der Philistijnen is aangebroken.
V.

GHISSELEN

(bedenkelijk)

Eerwaarde, ik vrees, dat u de gevaren te gering schat. Onze gemeente en is nog
maar zéér klein. De ondernemendsten, die 't meest aandurfden, zijn alle naar
Duitschland uitgeweken. En wat betreft 't bericht, dat 't garnizoen naar de Fransche
grens zal gezonden worden om den Admiraal van Coligny en zijn Hugenooten te
keeren - ik vertrouw 't niet al te best.
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TRIGLAND.

Broeder, waar God met ons is, wie kan ons weerstaan? Zijn wegen zijn wonderbaar.
Wat bij de menschen onmogelijk is, dat is bij Hem mogelijk. Heeft Hij ons niet een
teeken gegeven? Hebben de Watergeuzen niet den Briel genomen, is 't sterke
Bergen niet in handen van den Prins gevallen, en heeft Gods adem niet de geheele
tyrannie van den dwingeland in 't Noorden schier verstrooid?
V.

GHISSELEN.

Men zegt, dat 't Prins Willem niet gelukt Alva van Bergen te verdrijven. En dan moet
Graaf Lodewijk de stad weer overgeven.
TRIGLAND.

Het is eene beproeving des Heeren! Waarlijk, zoo Hij ons ongeloovig en versaagd
vindt, zal Hij - Zijne hand weer van ons aftrekken
(Nadert de tafel en vat 't boek op)

Wat is dat? - Floris en Blancefloer?
V.

GHISSELEN.

Dat heeft mijn neef en schoonzoon Richard Hagens aan Maria gegeven.
TRIGLAND.

Een ijdel en wereldsch boek! En gij duldt, dat uw kind hare zinnen daarop vestigt,
in stede van zich in Gods woord te verdiepen?
(verontwaardigd).

Hoe lang zal deze ergernis nog duren? Met groote droef heid heb ik....
(hij houdt op. Uit den tuin klinkt MARIA'S stem. Zij zingt:)

Ik zeg adieu, wij twee, wij moeten scheiden!
Tot op een nieuw zoo wil ik troost verbeiden.
Ik laat bij u dat herte mijn:
Want waar gij zijt, daar zal ik zijn,
In vreugd' of pijn,
Altoos zal ik uw eigen zijn.
TRIGLAND

(in vuur).

IJdelheid der ijdelheden! Wereldzin en aardsche lusten! Zoo waakt ge over uw kind?
Zijt gij een godvreezend vader, die zijn kind opvoedt in de tucht des Heeren?
Rampzalig vader, vervult 't u niet met droefheid te weten, dat uw kind tot een hoere
gemaakt wordt?
V.

GHISSELEN.

Waarom? Ik kan in dat boek niets vinden! En dat lied vind ik mooi! Richard heeft 't
gedicht.
TRIGLAND.
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Daarvan wil ik nog zwijgen. Ik meen die afgoderij en onkuischheid, welke die
godloochenaar en libertijn, dien gij uwe dochter tot eene huisvrouwe wilt geven, met
haar pleegt.
V.

GHISSELEN

(verbaasd)

Ja, wat bedoelt u? Wat is er dan gebeurd?
(RICHARD treedt binnen).

Tweede Tooneel.
TRIGLAND.

Daar is hij! Ik zal hem zelf zich hier laten verantwoorden! Uit zijn eigen mond zult
ge de schande uwer dochter hooren!
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RICHARD

(kalm).

Goeden morgen, Oom. Wat is er aan de hand?
TRIGLAND

(streng).

Men heeft mij verteld, dat gij voor de kerk van den roomschen anti-christ hier een
afgodsbeeld geschilderd hebt, 't welk....
RICHARD

(koel).

Mag ik u even in de rede vallen? Ik en ben geen katholiek noch calvinist. Met uwe
leer over beelden, en wat dies meer zij, heb ik niets gemeen. Ik ben gedwongen
een proefstuk te schilderen om meester van het gilde te kunnen worden. Dit werd
door den overleden bisschop, mijn beschermer, als altaarstuk bestemd, nog vóór
ik 't gemaakt had en zonder dat ik er om verzocht had.
TRIGLAND

(toornig).

Dat gij niets met Gods gemeente uit te staan hebt, is mij bekend. Gij zijt nog erger
dan de roomsche antichrist, gij godloochenaar en lasteraar. Maar wel gaat 't hier
den vader der jonge dochter aan, die gij voor uwe papistische afgoderij verleid hebt,
als eene Babylonische hoer de schamelheid harer borst te ontblooten en zich zoo
te laten afbeelden, tot een gruwel des Heeren!
RICHARD

(hem in de rede vallend, legen v. Ghisselen).

Oom, voor u dien man gelooft, wilt u zeker eerst bij mij mijn werk eens komen zien?
V.

GHISSELEN

(vergoelijkend).

Eerwaarde, wees gerust! Men heeft u verkeerd ingelicht. Ik ken den jongen man,
wien ik mijne dochter toevertrouwd heb, reeds van kind af. Ik ben zijn voogd geweest,
toen mijn dierbare broeder, zijn vader, stierf - dat weet u! Ik heb nooit bij hem die
slechtheid gevonden, waarvan u meent hem te moeten verdenken. Geloof me, u
treedt met de menschen te streng in 't gericht. U oordeelt te hard. Mijn neef is een
kunstenaar, en de kunst is óók eene gave Gods, die zijne schoone schepping,
mensch en natuur, verbeeldt.
TRIGLAND

(opgewonden).
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Hoe nu? Gij, een der uitverkorenen Gods hebt nog gemeenschap met den dienaar
eener afgodische leer, die nog slechter is dan de roomsche antichrist, dien hij dient?
Want de anti-christ is van nature uit den booze, maar deze hier beliegt hem en zijn
eigen ziel willens en wetens!
RICHARD

(koud).

U dwaalt, eerwaarde: u bedoelt, dat ik u en hen neem, voorwat ze zijn! U zegt de
alleenzaligmakende waarheid te bezitten en zij óók; en iegelijk spreekt zoo naar
zijn beste weten. Wanneer mij een krankzinnige met een mes bedreigt, als ik hem
niet met ‘Majesteit’ aanspreek - omdat hij vast gelooft een Koning te zijn - dan handel
ik met hem naar zijne waanvoorstelling! Zoo doet men met zieken ook! Een ouder
handelt niet zijn onwetend kind naar zijne onnoozelheid.
TRIGLAND

(de handen opheffend).

O Heer, hoor deze lastertaal!
RICHARD.

Onbevattelijken zegt men geen waarheid! Men krenkt ze er nutteloos door. Paulus
was met de Grieken een Griek en met de Joden een Jood.
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V.

GRISSELEN

(vergoelijkend).

Kom eerwaarde, laat ons hierover niet redetwisten. Richard meent 't ook goed op
zijne wijze. Gelooft mij!
TRIGLAND

(op smartelijken toon).

Het bedroeft mij tot in 't diepst van mijn hart u nog zoo weifelend te zien. Vurig heb
ik den Heer reeds gebeden, dat hij u ziende mocht maken, en ten deele is mijn
gebed ook verhoord en vervuld. Ik zal hem ook verder bidden, dat hij u gansch de
oogen moge openen, opdat gij de wereld des lichts van de wereld der duisternis
leert onderscheiden.
V.

GHISSELEN

(ernstig).

Amen, zoo zij het! Ik zal u naast Hem er voor danken
(vroolijk).

En nu, eerwaarde, laat ons ook om den lichamelijken mensch denken, nu we naar
den geest weer gespijzigd zijn. U zult zeker na zulk een vermoeiende en gevaarvolle
reis een krachtigen maaltijd en een goeden dronk niet versmaden. Ik heb boven
laten opdienen: daar stoort ons niemand.
TRIGLAND.

Ik dank u voor uwe gastvrijheid. De Heer zal u vergelden, wat gij aan Zijn dienaar
weldoet.
V.

GHISSELEN.

Als dàt een weldaad moet heeten? - Kom, eerwaarde! Goeden dag Richard, tot
weerziens?
RICHARD.

Oom, ik wou u nog even onder vier oogen spreken.
V.

GHISSELEN.

Kan dat niet tot straks wachten?
RICHARD.

Neen, 't is zeer dringend.
V.

GHISSELEN.

Eerwaarde, wilt u vast naar boven gaan? U verleent mij oorlof niet waar?
TRIGLAND

(tegen VAN GHISSELEN).
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Wacht u voor hem! Uit hem spreekt de wereld met schoone woorden en listige tong
om u te bekoren en af te trekken van de eeuwige waarheid des geloofs.
V.

GHISSELEN.

Wees onbevreesd, eerwaarde. Een vader wordt door zijn eigen kind niet altoos een
afvallige. Ik kom dadelijk bij u.
(TRIGLAND af.)

Derde Tooneel.
RICHARD.

Oom, ik en wilde u alleen even waarschuwen. Broeder Franciscus, de nieuwe
kettermeester, is bij mij geweest in zake van mijn proefstuk, dat de gezworenen
afgekeurd hebben - te wereldsch bevonden hebben - evenals onze heer predikant.
Hij kwam als zaakkundige en geestelijk adviseur der gezworenen. Anton Olivier, de
reisgenoot van zijn eerwaarde - u kent hem wel - was juist bij me; hij vertelde me
van de bijeenkomst, die van avond zou plaats hebben en van hare strekking. Ik
geloof, dat broeder Franciscus hem herkend heeft, ondanks zijn vermomming als
monnik. Nu en wilde ik u dringend verzoeken om niet naar de bijeenkomst te gaan.
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V.

GHISSELEN.

Hoe dat? Waarom niet? Ik en vat 't verband niet!
RICHARD.

Die broeder Franciscus heette vroeger Frans Hagens!
V.

GHISSELEN

(verbaasd).

Wat - is hij uit Spanje terug? - En hier kettermeester, zeg je?
RICHARD.

Hij en niemand anders! Hij weigerde mij te kennen en zei, dat 't verleden dood was,
- vóór de kloosterpoort gebleven was. Maar ik geloof juist, dat hij teruggekomen is,
omdat hij niet vergeten kon. En ik vrees, dat hij gekomen is om zich te wreken, aan
wien en hoe ook. Toen ik hem de schilderij liet zien en hij Maria er in herkende,
verloor hij een oogenblik zijn gansche zelfbeheersching.
V.

GHISSELEN

(ernstig).

Zóó - dat geeft te denken! Certeyn, we moeten dubbel voorzichtig zijn.
RICHARD.

Zoudt u van avond niet liever de bijeenkomst afzeggen?
V.

GHISSELEN.

Och, dat heeft geen nood! 't Is in de schuur achter ‘de diepe Kan’. Vóór is bruiloft.
- Dat loopt niet in 't oog. Ik wil er ook bij zijn, omdat ik Triglands plannen niet goed
keur. 't En is nutteloos bloedvergieten nu een opstand hier te wagen.
RICHARD.

Ik ben blij, dat u er zoo over denkt, Oom. Ik heb 't Anton Olivier ook al aan zijn
verstand trachten te brengen. Maar 't was aan een doodemans deur geklopt.
V.

GHISSELEN.

Wees dus niet bezorgd. RICHARD. Kijk, daar komt Maria met onzen kleinen buurman
aan. Ik moet nu naar mijn gast toe.
(Zacht.)

Zeg haar niets van Frans en die bijeenkomst.
(Af.)

Vierde Tooneel.
RICHARD
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(MARIA tegemoet tredend en haar omarmend).

Dag, mijn lief!
MARIA.

Waarom heb je me dus lang laten wachten, slechte man?
RICHARD.

O - hier heeft een oudtestamentisch onweder gewoed! Schier had ik de steenen
tafelen van den berg Sinaï op mijn zondaarshoofd gekregen: Gij en zult u geen
gesneden beeld noch eenige gelijkenis maken - en zoo verder.
MARIA

(verschrikt).

Weet Trigland dan iets van het altaarstuk?
RICHARD.

Certeyn, en van 't model ook!
MARIA.

O, liefste!
RICHARD.

Vader heeft er zich niet door van de wijs laten brengen. Je hoeft niet bang te zijn.
MARIA.

Wat heeft Trigland dan gezegd?
RICHARD.

Hij las juist mijn sententie, toen ik binnen kwam. 't Schoonste zal me wel ontgaan
zijn! De hoer uit de Openbaring en 't Oude Verbond is er weer bij te pas gekomen,
papistische afgoderij,
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godloochenarij, ontblooten der schaamte, onkuischheid, gruwel des Heeren, en nog
veel meer fraais.
MARIA

(innig).

Een lieveren vader, als onze is, vinden we in de heele wereld niet.
RICHARD.

Ja, dat is waar! Zoo'n ruimen blik en heb ik nog zelden gevonden. Hij nam 't in alles
voor me op en trachtte alles te vergoelijken en te bemiddelen. - Maar lief - voor ik
't vergeet - van avond hebben ze me genood op een bruiloft. Een gildebroeder van
me trouwt.
MARIA.

Liefste, je zou van avond hier komen? Heb je dat beloofd?
RICHARD.

Dan moet ik dadelijk gaan zeggen, dat ik geen oorlof heb.
MARIA.

Loop je nu al weer weg?
RICHARD.

Ik kom schielijk weerom! Je hebt toch goed gezelschap?
MARIA

(schertsend).

Ja, de kleine Lieven! Pas op, die is gevaarlijk. Hij heeft al verklaard, dat hij met me
trouwen wou.
(RICHARD na een omhelzing, lachend af.)

Vijfde Tooneel.
MARIA

(voor zich).

Lieve goede vader!
(Tegen LIEVEN.)

Is 't niet zoo Lieven? Is Oom Balthazar geen lieve goede oom?
LIEVEN.

Ja, maar tante Maria is nog veel liever.
MARIA
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(dreigend).

Jou kleine vleier!
(Naar de tafel gaande, neemt 't boek.)

Nu zullen we eens de prenten gaan kijken uit de geschiedenis van Floris en
Blancefloer, ja?
LIEVEN

(in de handen klappend.)

O graag, tante Maria! Heel graag.
MARIA

(gaat aan de tafel zitten en neemt Lieven op haar schoot).

Die en heeft oom Richard zelf er in geschilderd. Wil je ook schilder worden, Lieven?
Even als oom Richard?
LIEVEN.

Ja en dan schilder ik jou, tante Maria.
MARIA.

Ei, dat zal mooi worden.
(In 't boek wijzend.)

Kijk, daar is Floris: hij springt uit de mand met rozen. Daar, die in 't rood, met de
rozenkrans op zijn hoofd, en daar....
(De deur gaat open. MARIA wendt zich om. FRANCISCUS treedt binnen.) MARIA (verschrikt
opstaande). Frans?!

FRANCISCUS

(afgemeten).

U vergist u, mijn naam is: broeder Franciscus, Minderbroeder en Kettermeester der
heilige Inquisitie. Ik wenschte uw vader, burgemeester van Ghisselen, te spreken.
Mij werd gezegd, dat hij niet te huis was.
MARIA

(nog steeds ontsteld).

Wat is er? - Ben je weer hier, Frans? - Vergeef me - ik meende FRANCISCUS.

Ik kom hier in hoedanigheid van mijn ambt, mijne dochter, mijn huisbezoek afleggen.
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MARIA.

Ja - ik begrijp niet - ik weet niet - ik ben gansch verward! - Wilt u niet gaan zitten?
FRANCISCUS.

Dank u, ik kan wel staan! Mijn verblijf en zal hier hopelijk niet lang hoeven te duren.
LIEVEN

(schuw).

Tante Maria, wat wil die man?
FRANCISCUS.

Wiens kind is dit, mijne dochter?
MARIA.

Het zoontje onzer buren.
(tegen LIEVEN)

Zeg eens, hoe je heet!
LIEVEN.

Neen, ik ben bang. Die man kijkt zoo boos! Je bent een teelijke man! Ga weg!
MARIA.

Foei Lieven! Dat is geen man: dat is een priester.
FRANCISCUS.

Zijn zijne ouders ook goede katholieken?
MARIA.

Ja.
FRANCISCUS

(tegen LIEVEN).

Op welke school ga je Lieven? zeg 't eens
LIEVEN

(koppig).

Ik ga niet bij de paters op school. Tante Maria leert mij lezen.
FRANCISCUS.

zoo, mijne dochter! En leert hij ook vlijtig zijn Credo en zijn gebeden?
MARIA.

dat leert zijn moeder hem geloof ik - Frans - eerwaarde (tegen LIEVEN)

daar Lieven, kijk jij nu verder de prenten en wees zoet.
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FRANCISCUS

(afgemeten).

Ik heb den pastoor van Onze Lieve Vrouwe gesproken. Hij heeft mij gezegd, dat
uw vader zelden meer de mis bezoekt. En van u, mijne dochter, hoorde ik, dat gij
sinds twee maanden schier niet meer ter biechte zijt geweest.
MARIA

(onrustig).

Ik weet niet - ik houd 't niet langer uit. - Waarom doe je zoo tegen mij, Frans? Waarom
doe je zoo vreemd en koud? Wat heb ik je dan toch gedaan?
FRANCISCUS

(koel).

Mijne dochter - ge vergist u wederom! Broeder Franciscus staat voor u.
MARIA

(gejaagd).

Je bent zoo ganschelijk veranderd. Er ligt iets in je oogen, dat me bang maakt.
(Smeekend.)

Waarom die toon? Wat wil je van me, Frans? Je wilt ons toch geen kwaad doen?
FRANCISCUS.

Het verleden is dood. Frans Hagens en was eens mijn naam. Ik heb hem afgelegd,
toen ik de wereld verzaakte. De alleen zaligmakende Moederkerk heeft mij onder
hare dienaren opgenomen.
MARIA

(angstig).

Maar, waarom die koude, harde toon? Waarom die blik? Daar is haat in. - Ik voel
't! - Frans - wil je je op mij wreken - wil je je op Richard wreken? - Kan ik 't helpen,
dat ik hem liefhad?
(Op hem toetredend.)

Frans, waarom moest dat nu komen? Doe 't niet! Ik hou werkelijk veel van je: ik heb
altoos veel van je gehouden! Waarom en kan er geen andere verhouding tusschen
ons bestaan?
FRANCISCUS

(staart naar den grond en schudt 't hoofd).
MARIA

(dringend).

Groot Nederland. Jaargang 9

Frans, ik bid je! Als je me ooit werkelijk lief hebt

Groot Nederland. Jaargang 9

100
gehad - als je ooit van me gehouden hebt - en luister dan niet naar de haat in je
hart. Je maakt alleen je zelf en ons ongelukkig!
FRANCISCUS

(hartstochtelijk uitbarstend).

En of mijn leven vertrapt en vernield werd, of ìk tot uiterste wanhoop gebracht werd
- dat is onverschillig, gansch onverschillig!
MARIA.

Frans, o God, Frans!
FRANCISCUS

(steeds hartstochtelijker).

Certeyn, dat is 't! Hij mag gelukkig zijn, hij mag zich baden in alle weelde van jouw
liefde. En ik mag hem nog niet eens haten, die mijn leven verwoestte, mijn eenig
levensgeluk gestolen heeft!
MARIA

(ontzet).

Frans - o, dat is verschrikkelijk!
FRANCISCUS.

Ja, ik haat hem - ik haat hem met mijn heele hart, met al mijn zinnen. Ik haat hem,
hij, die altoos door de wereld gaat, alsof ze zijn eigen is, met dat trotsch lachende
gezicht, - die doet alsof hij de vrije heer is, die over ons machtelooze slaven
heengaat....
MARIA

(terugwijkend).

Houd op, Frans, houd op!
FRANS

(haar volgend, wild hartstochtelijk).

Alles om hem! En of ìk leed, of ìk ineen kromp van wee, dat en was jou onverschillig.
Heb ik je altemet minder trouw lief gehad dan hij?
(zachter).

O, Maria, wist je, wat ik geleden heb, die jaren, nacht en dag, de verschrikkelijkste
smart en kwèlling - geen rust, geen vrede, geen verkwikking, geen geluk, nooit en
nergens! Als ik in mijn cel knielde, dan stond jij voor me en dan bad ik tot jou. En
dan pijnigde de vloek mijner zondige gedachten weer mijn arme ziel, die door
wanhoop al verscheurd werd. Als ik me aan mijn geloof wou vastklemmen, om niet
onder te gaan, - om één houvast te hebben, één rustpunt, - dan tastte ik in ijle lucht:
- wat waarheid moest heeten, en werd tot niets, een ijle hersenschim! - Wanneer
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ze hun Ave Maria zongen, had ik 't wel uit kunnen schreeuwen van hoon, van smart,
van wee. Ik heb gelachen, gehoonlacht om dat kloostergeluk van doode menschen,
gehoonlacht om die doode zaligheid van een leven hiernamaals, omdat ik jou, mijn
eenig geluk niet vergeten kon - - Maria, mijn Maria,
(valt voor haar op de knieën)

ik smeek je maak me niet tot een moordenaar! Nog en is 't niet te laat! Nog kan ik
mijn geluk en mijne ziel redden!
(Tracht hare knieën te omvatten. LIEVEN springt op hem af met opgeheven vuist,
MARIA houdt hem tegen.)

Heb medelijden, Maria! Wees mijn engel, mijn goede geest! Lever mij niet over
aan de machten der duisternis! Bij jou is licht en geluk! Bij jou en word ik weer, wat
ik vroeger was. Maria, liefste! Kom, laat ons vluchten - hier ver vandaan - waar we
vergeten kunnen - een nieuw leven beginnen kunnen! Maria - kom - we zullen zoo
gelukkig zijn, als geen twee andere menschen op aarde!
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MARIA

(rukt zich los).

Neen, nooit! Liever sterf ik! Ga weg, of ik roep om hulp!
LIEVEN.

Weg leelijke, stoute, man! Moet jij tante Maria kwaad doen!
FRANCISCUS

(slaat de handen voor 't gezicht en wankelt. Dan richt hij zich langzaam op. Toonloos.)

Dat was 't laatste - 't laatste. Nu is alles uit. (Met woesten hoon.)

Hahaha, dwaas, arme dwaas!
(Gaat langzaam heen.)
(Wordt vervolgd.)
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Dramatische kunst.
Vondels Lucifer - bij Het Tooneel.
Sheridan, De Rivalen - bij De Hagespelers.
Evenals van de Marsyas, kan men van de Lucifer-opvoering zeggen, dat zij een
gebeurtenis in onze tooneelwereld beteekent, al is het gebeuren zulker
gebeurtenissen in de laatste jaren ook niet zeldzaam meer. Dat men een bekenden
kunstenaar uitnoodigt, in verband met de regie, costuums en décors te ontwerpen,
ten einde iets beters dan gewoonlijk, ja, het allerbest voorhandene te krijgen, is een
bijzonder verheugend teeken van.... velerlei wenschelijke gezindheden. Voor 't minst
spreken er uit zekere liefde en toewijding aan de zaak des tooneels, zekere eerbied
voor de hoogheid harer verrichtingen en, van den anderen kant, wellicht ook wat
meer publieke belangstelling, hetgeen dan vanzelf weer scherper critiek en eischen
beteekent.
Aldus heeft men zich bij gelegenheden als deze Lucifer-opvoering allereerst in 't
algemeen te verblijden over het nieuwe leven en de nieuwe kracht. Om dan
vervolgens te spreken over het nieuwe inzicht, dat zich bij deze bijzondere
gelegenheid openbaarde.
Daar de meeste menschen, wanneer deze regelen in druk verschijnen, een
Luciferopvoering zullen bijgewoond hebben, kan ik over het uiterlijk aanzien van R.
Roland Holsts décor en kostuums zeer kort zijn. Wel in 't algemeen laat zich van
het eerste zeggen, dat Vondels lakonieke aanwijzing van ‘den hemel’, als het ‘tooneel’
van zijn treurspel, op een ten onzent nog nooit geëvenaarde wijze verwerkelijkt is.
Er werd hier blijkbaar iets bereikt, waarmee zelfs de meest dogmatische begeerders
van een symbolisch gestyleerde tooneelomraming zich tevreden betoonden. Hetgeen
nogal wat zeggen wil. Doch ook buiten zulke principe-bevredigingen om, scheen
hier eenvoud en monumentaliteit verkregen op de voorname, gematigde (men kan
wel zeggen: klassieke) manier, die dezen kunstenaar eigen is, en waarvan ook zijn
breed en rustig decoratief aanplakbiljet een voorbeeld gaf.
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Dat ‘terras’, met trappen opstijgende tot de zuilenrij, die zich ijl afteekende tegen
het blauw, maakte inderdaad den bedoelden indruk van luchtigheid en een reinen
sfeer, al werd die andere bedoeling van hoog verheven zijn, maar soms en zeer
even, bereikt. Dat zuilen en terras tegenover de figuren zich niet machtiger
voordeden, is zeer zeker te bejammeren, maar kan men een kunstenaar niet wijten,
die zijn verbeelding uit het onbegrensde in een zeer beperkte werkelijkheid met
pijnlijk vaste maten neerhalen moet en het is een onvriendelijke en mij dunkt ook
onmogelijke eisch, te zeggen, dat men dan maar van het tooneel met zijn vaste
verhoudingen had moeten uitgaan en niet van de onbegrensde phantaisie om
Vondels treurspel te verbeelden.
Want dat doet en kan niemand. Wat men hoogstens kan, is tenslotte zijn
verbeelding aan de werkelijkheid aanpassen, of haar verwerpen, indien zij al te veel
veeren moet laten....
Dat was hier echter geenszins noodig en het is dan ook gansch wat anders, dat
sommige menschen in deze verwerkelijking van ‘den hemel’ hinderde. Het was het
matige en evenmatige, het rustige, eerst op den duur werkende, waarin zij onbewust
misten dat onvermijdelijk element hunner eigen, natuurlijk allervaagste, verbeelding:
het woeste, schokkende, opdringende, eenigszins theatrale, dat het romantische
is. De gewone menschen van heden - voor zoover zij zich nog iets verbeelden doen dat op romantische manier, evenals vijftig, zestig jaar geleden. Niet het
schoone, maar het schokkende willen zij, of, als er van een hemel spraak is, het
overweldigende, maatloos grootsche.
Daargelaten nu of dit te verwerkelijken is - De Moor deed er in het décor van den
Adam in Ballingschap een poging toe - kan men het begrip ‘romantisch’ met dat van
‘gestyleerd tooneel’ vrijwel in strijd achten en ware vooral hier, bij den
Renaissancistischen Vondel, een romantisch bedoeld décor al bijzonder onpassend
geweest. Immers, zoo er iets niet in Vondels geest ligt, dan is het wel het romantische
en wij zullen nog gelegenheid hebben daarop terug te komen.
Maar ook een kunstenaar als Roland Holst, ofschoon hij in het lieflijke en teedere
naar het romantische neigt, doet niet mee aan het woeste, chaotisch-ontzaglijke,
dat de verhevenheid der romantiek is. Moet het daartoe komen, dan zoekt hij het
liever bij het schoon evenmatige en rustige van antieken en Renaissance, die daar
immers hùn verhevenheid vonden. Dan laat hij alles varen wat naar het
naturalistische in het romantische zweemt of neemt het enkel op, om het in 't ideeele
der gedachte en schoonheid te verheffen.
Zoo heeft hij zich zorgvuldig onthouden den Engelen naturalistische vleugels of
harnassen te geven, maar komt aan den tekst, die deze uitdrukkelijk noemt, tegemoet
door de wijde mouwen van het engelsgewaad,
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die in het gebaar de gedachte aan vleugels opwekken, terwijl goudige en zilverige
weefsels, over de tunica gedragen, een dergelijke illusie van glinsterende
schubjakken geven. Op gelijke wijze steekt er symbool, voor wie kleurgevoelig is,
in het rein blauw-en-wit der engelen, het paars van Apollion, en het passierood van
Lucifers mantel, enz. en mengt zich hier op ongezochte wijze de tragische gedachte
met het zinlijk schoon der kleuren en lijnen. Dat soort van schoon is inderdaad
overvloedig te genieten en doet ook de regie van Royaards eer, die al deze standen
en gebaren componeerde en aangaf.
Er zijn oogenblikken van samenspraak tusschen Apollion en Belial, tusschen
Lucifer en Belzebub, door die beide eerste geesten geflankeerd, ook tusschen
Lucifer met Gabriël, terwijl Belial te luisteren staat, of tusschen Lucifer en den zachten
Rafael, die tegelijk hoofdmomenten van den dramatischen gang en van de staag
wisselende kleursymphonie zijn, die het geheel der vertooning te aanschouwen
geeft. Dan is er, tegen de luchtige rijzing van den blanken hemelhal, een innige
gloed van diepe en lichte kleuren, een waarlijk tooverig en zeldzaam samenspel en
wederspel van schaduwende en lichtglanzende tinten, één oogenblik, tot het beeld
weer breekt in een volgend.
Iets dergelijks van soms volmaakt oogenmooi is op ons tooneel nog zelden gezien
en zal ook in de toekomst wel geen dagelijksche tractatie worden. De gedachtevolle
speler en menger van kleuren en lijnen heeft hier voor zich een volkomen triomf
behaald in het scheppen eener meeningsvolle schoonheid, die zich waarlijk niet
behoeft te schamen ons vaak de beste Renaissancisten voor de verbeelding te
roepen.
En die alleen al een gang naar de comedie waard is.
Komende nu tot de muziek van Hubert Cuypers, het tweede bestanddeel der
opvoering, meen ik mij van een oordeel daarover te eerder te kunnen onthouden,
nu ik zeer stellig overtuigd ben, dat alle muziek, ook de schoonste, hier volmaakt
ten onpas ware aangebracht. Waarmede men dan vanzelf op dat derde onderdeel
van de vertooning terugvalt, dat de regie is.
De heer Royaards, de regisseur, had de kwaliteit der muziek niet in zijn macht,
doch hij kon haar weglaten.... en verzuimde dit. Zoo ik mij niet vergis, achtte hij die
gezongen en met orkest begeleide koren noodig, om de gewenschte vastheid en
zekerheid van klank te verkrijgen tusschen en tegen de wisselende spreekstemmen,
tevens deze te domineeren en monumentaal af te deelen. Dit beteekent echter, wel
bezien, niet anders dan wantrouwen in de spreekstemmen, die anders de koren
gezegd zouden hebben, in hun klankrijkheid en muzikale toonvastheid, wellicht ook
in hun artistiek begrip en voordracht.
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Doch indien een tooneelleider dit vertrouwen mist, lijkt het dan niet reeds van tevoren
een hachelijke onderneming een treurspel van Vondel op te voeren, en had hij niet
beter gedaan te wachten tot onder zijn spelers zich waarlijk de krachten bevonden,
die hier niet enkel gewenscht, maar absoluut noodig zijn?
Want laat ons toch in 't oog houden, wat eigenlijk van de tragedies van Vondel het
eigenaardige uitmaakt.
De tragische handeling, de strijd en de val van den Held, het conflict van
zedelijkheid en werkelijkheid, heeft er plaats, niet zoozeer op het tooneel als wel er
achter. Telkens komen menschen ons vertellen van handeling en strijd, die ergens
anders zijn geschied en zoo lijkt het niet ongepast Vondels treurspelen eerder
epische verhalen te noemen en hem zelf een soort dramatiseerend verteller. En
deze omstandigheid, dat het voornaamste ons eigenlijk niet vertoond wordt, te
zamen met die andere eigenaardigheid, dat Vondels personagiën haast immer
abstracties van deugden of ondeugden zijn, en ons dus op zichzelf maar weinig
belang inboezemen, maakt dat wij steeds ietwat afgetrokken naar het tooneel zitten
te kijken, met een gevoel, als bevonden wij ons maar in de vestibule, terwijl boven
eigenlijk het feest gevierd wordt. En wij wachten ongeduldig, of wij eindelijk van de
zaak zelf iets te zien zullen krijgen....
Maar het vertellen duurt en duurt.... Soms ontstaat er ook een lang dispuut, waarbij
de kalm rake argumenten van weerszîj elkaar slag op slag volgen, en 't zou heel
aardig zijn toe te luisteren, indien men niet wachtte op 't eigenlijke, op wat er nu
eindelijk, eindelijk gebeuren zal. Evenwel, er gebeurt niets en die verhalen, die
disputen, die koren, dat is alles, merkt men, als 't gordijn gevallen is.
Aldus, vrees ik, wordt menig onzer door Vondels treurspelen aangedaan. En de
reden is duidelijk.
Vondel is niet een haastig, nerveus, nuchter en critisch mensch van onzen tijd.
Hij is een breede Zeventiende-eeuwer, een strijdlustig, disputeergraag Hollandsch
burgerman van rustige beweging, met een curieuse, kindervrome ziel en een
wonder-rijke verbeelding. Zijn tijd en hij hadden geen haast bij den onzen vergeleken,
dus spint hij behagelijk breed uit wat hij te zeggen heeft en vermeit zich in
theologische strijdvragen, gelijk al zijn landgenooten. Voeg daar nu bij zijn
onverzetbaren eerbied voor Aristotelische tooneeleenheden van plaats, tijd en
handeling en het wordt duidelijk, hoe zijn treurspelen, geklonken in de ketenen van
Roomsch-christelijke moraal, trouw aan de bijbelsche overleveringen en benauwd
door de noodzaak alle handeling binnen een dag-en-nacht op één plaats saam te
persen, tot de al te lange en gelijkmatig kalme,
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zwaar één-tonige, hinderlijk breedsprakige gedichtsels worden, die zij ons van het
tooneel af onmiskenbaar zijn.
En geen stormachtige regie kan daar iets aan gebeteren. Het helpt niet of men
de scharen des koors in bevallige standen en met heftige bewegingen aan de
handeling deel laat nemen, of men de verschillende figuren haastig het tooneel op
doet stuiven, om energiek een gesprek te beginnen, dat door zijn lengte met alle
energie spot. Juist het tegendeel, zou men zeggen, wordt door deze, op het
realistische gerichte, beweging bereikt, want wij voelen nu elk oogenblik het
opgeplakte, het van buiten aangebrachte van al dit geweld en hoe de geest van het
treurspel daarbuiten blijft.
Nu is de Lucifer van al Vondels tragedies zelfs nog de meest dramatische in bouw
en handeling. Er is waarlijk climax in het tweede en derde, er heerscht spanning in
't vierde bedrijf, als op 't uiterste oogenblik Rafael den opstandigen Stadhouder in
zijn opzet wankelen doet. Maar dit neemt niet weg, dat ook hier de eigenschappen
van Vondel zich zwaar doen gevoelen, onverminderd die bijzondere eigenaardigheid,
waarvan wij boven spraken, om telkens onze aandacht van het zichtbaar tooneel
af te trekken en de toeschouwers, door een beroep op de eigen verbeelding, te
dwingen tot voorstelling van gansch wat anders dan er juist voorgesteld wordt. Bij
de Lucifer gebeurt dit in het eerste, en het vijfde bedrijf bijna voortdurend, terwijl de
overige drie voor een goed deel worden ingenomen door twistgesprekken, die de
handeling haast niet vooruit brengen en ons, zoo voorgesteld, niet altijd interessant
toeschijnen.
Is het dan wonder, dat op den duur ook het volmaakst décor en de fijnstgestemde
costumes ons vervelen gaan, waar er steeds die kloof blijft, dat ongelijkslachtige
van het zicht- en hoorbare met het geestelijke van het spel, en men eindelijk van
harte naar het einde begint te verlangen?
Zoo gaat 't niet. En een vertooning als deze, welke toch ook wat regie en spel betrof
voortreffelijke momenten bevatte (ik wijs b.v. op de tafreelen van Lucifer met Gabriel
en vooral met den zachtzinnigen Rafael), lijkt er op aangelegd, om te bewijzen dat
Vondel niet opvoerbaar is, indien er een schouwspel van wordt met zang en veel
beweging en hinderlijk veel verzen.
Het is Vondels eigen schuld, kan men zeggen, dat hij zich zoo onmogelijk maakte,
dat hij niet enkel ouderwetsch is, maar zich ook ondramatisch en zelfs episch
gedraagt. Edoch, niemand dwingt ons hem ten leven te wekken in zijn werken, waar
hij nu zoo rustig, bijna twee en halve eeuw lang, dood is. Doet men zulks toch, dan
is het echter
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gewenscht met zijn eigenaardigheden rekening te houden, allereerst beseffende,
dat Vondel is voor het oor, veel meer dan voor het oog. Dies zal een Vondelminnaar,
om te beginnen, trachten schoone, musicale stemmen te krijgen, die bovendien
weten wat verzen zijn en voordragen kunnen. Hij zal geenszins pogen van Vondels
drama's speelstukken te maken, in den modernen trant, noch hen op eenige wijze
doen aanpassen aan het gewone en hedendaagsch menschelijke, doch zich terdege
bewust blijven van het onnatuurlijk, onrealistisch geestelijke dier Vondelfiguren, die
meerendeels slechts vertolkers van Vondels eigen verbeeldingen zijn.
Op die verbeeldingen en op de klankschoonheid der verzen komt het aan. Die
moeten in volheid van geluid en klaarheid van beelden tot ons ingaan, met de koren
als teeder-edele muziekstukken tot troost en zacht-ernstig besluit.
Die koren te doen zingen, getuigt, dunkt mij, noch van inzicht in Vondel, noch van
versbegrip in 't algemeen, tenzij buitenissige redenen - en daarom ideëel al
verwerpelijk - hier tot handelen leidden. Een vers toch is zegging en melodie ineenen,
welke beide men met ruwe hand verdrinkt, gelijk een nest jonge katten, in den
brutalen, zwaren stroom van zang en muziek. Dat de musici dit niet beseffen, is hun
zaak en van minder belang, doch dat ook intelligente tooneelspelers de vergissing
begaan van mooie verzen te doen zingen, - vooral deze wonderbaar fijne
Luciferkoren - dat is wel heel jammer voor de zaak des tooneels, waarin het zoozeer
op vasten smaak en juist begrip aankomt.
Indien men nu de klankschoone stemmen en de uitdrukkingsvolle voordracht heeft,
om Vondels verzen te zeggen, dan is de rest van lager belang. Men kan die
voordragers in een onbewegelijke rij voor de hoorders opstellen, men kan hen
desnoods in rok en witten das kleeden, als bij oratoriums: het meest eigene van
Vondel zal nu veilig zijn.
Zeker zijn stemmende gewaden, sobere, bij den langzamen gang der verzen
passende gebaren en een beteekenisvolle decoratiefmooie achtergrond niet
ongewenscht, als kunnende harmonisch meedoen in de schoonheid van woord en
klank, maar dit alles mag zich vooral niet opdringen, niet de voornaamste aandacht
op zich vestigen, alsof het 't wezenlijk ware, of zelfs het gelijke van het gesproken
woord. Want dat is het niet. ‘Het Tooneel’ in Vondels drama's, is heel vaak zelfs niet
op 't tooneel, maar in onze verbeelding, en in dien ijlen sfeer dreigt elke al te zware
zinsindruk storend in te breken. Daarom kan men in de aankleeding van Vondels
drama's niet sober genoeg zijn en doet zich zelfs de vraag op, of het niet gewenscht
ware al het zinlijk-vasthoudende en bekorende te vermijden.
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Pijnlijk, maar waar! Wie Vondel niet wil gelijk hij is, met al zijn levende, maar zeer
tegenstrijdige bestanddeelen, wil hem in 't geheel niet en de overigens sympathieke
leuze ‘Vondel voor het Volk’, leidt op deze manier enkel tot een verdunden en
verwaterden Vondel, die aan geen van beiden dienstig is. Indien het echter blijkt,
dat ‘het volk’, waartoe ook de hoogstaangeslagenen in 's Rijks directe belastingen
behooren, den waarachtigen Vondel, met zijn kinderlijk mystische vroomheid, zijn
eng gebonden hartstocht, zijn nuchter-frisschen, koppigen disputeerlust, zijn
bloeiende, kleurige verbeelding niet verduwen kan, is het veel beter alle poging in
die richting te staken en hem te bewaren voor de ‘zuivere minnaars’, de ingewijden,
die hem liefhebben, als hij is, en verder over te gaan tot het hooger dan realistisch
tooneel, dat wel van en voor onzen tijd is.
Zoo ergens is hier transigeeren zwakheid en zonde.
Na het bovenstaande behoeft van de afzonderlijke spelers niet veel gezegd meer
worden. De regie, zooals zij was, hield met de voorhanden tooneelspeelkrachten
blijkbaar evenzeer verband, als met de moderne ongedurigheid van het publiek.
Onze acteurs, nog steeds in de school van het realisme gevormd, zijn niet geoefend
op dit onwerkelijk spel van zegging òm de zegging en plastisch-schoon gebaar. Hun
lichamen, hun monden staan er niet naar, en zoo komt het dat de heeren Van
Kerckhoven, Musch en Van Ollefen, hoe voortreflijk als karakterspelers zij van tijd
tot tijd ook zijn, als engelen, zelfs als duivelsche engelen, die verheven taal spreken,
toch riet geheel aannemelijk schenen. Het paradijsverhaal van Apollion-van
Kerckhoven was zelfs in zijn expressiviteit niet vrij van vulgairheid. Royaards, die
te luid inzette, gaf vervolgens aan de Luciferverschijning soms iets monumentaals,
maar versmooi kon men ook uit zijn mond niet hooren. Hij heeft zelfs een gewoonte
de regels in 't midden af te bijten, alsof hij gewoon proza kauwde.
En tegen zijn actie valt te zeggen, wat voor allen geldt, dat niet door drukke en
driftige gebaren het grootsche en bovenmenschelijke moet bestreefd worden, maar
van binnen uit door den zwaarschoonen klank en het diep gevoel van het vers.
Indien het zoo niet gelukt een karakter uit te drukken, lijkt het bij Vondel toch niet
geoorloofd uiterlijke middelen aan te wenden, zal de epiek niet te loor gaan.
Van de Rafael van mevr. Royaards heb ik de vriendelijkste herinnering, ofschoon
daarbij te bedenken valt, dat zij optreedt in het meest spannende oogenblik van het
drama, om de ontroerendste woorden te spreken. Van haar, als van Royaards, leek
mij echter in deze samenspraak de stemming het innigst en dichtst het tragische te
benaderen en hier voelde men waarlijk, voor het eerst, de meelijdende ontroering
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over zich komen, waarop men den ganschen avond had gewacht.
Vervolgens deed Uriel - Van Dalsum gansch niet onverdienstelijk het verhaal van
den hemelveldslag.
Hiermee is mijn verhaal gedaan. Het spijt mij, dat het niet blijder en tevredener
klinken mocht, maar wij zijn aangesteld om te zeggen wat wij meenen, al meenen
wij het misschien ook alleen. Dat geloof ik echter nauwelijks. En mocht het
verschijnsel zich voordoen, als bij den Adam, dat toch honderden zich verdringen
bij deze vertooningen en er gesticht vandaan komen (iets dat ik voor Royaards
hartelijk hoop) dan nog blijft het feit bestaan, dat deze honderden den eigenlijken
Vondel niet bijgewoond zullen hebben en, in hun gebrekkige onderscheiding, zich
blij maken met een vage algemeenheid van katholieke kunst en geestverwantschap.
Daar is natuurlijk als zoodanig niets tegen, als zij er tevreden mee zijn, maar het
mag toch niet heeten: Vondel nader tot het volk brengen, en in 't algemeen ziet men
de pogingen tot opfrissching van ons tooneel ook liever elders aangewend. Vondel
kan het nog wel een beetje zonder populariteit stellen en zij, die hem waarlijk
vereeren, zien hem zóo toch liever niet.
Er was eens een Vondeltooneel, dat scheen te belooven. Waar is het nu en
waarom doet het niet meer van zich hooren....?
Het eenige, dat in mevrouw Carry van Bruggens aangenaam en vlot klinkende
vertaling van Sheridan's Rivals onaangenaam aandoet, is eigenlijk die leelijke titel
van De Rivalen. Wat zij daar toch mee heeft voor gehad? Om klank of rythme te
behouden was het zeker niet, want the rivals en de rivalen hebben niets
gelijkluidends. Dus, zou men zeggen, ware De Mededingers wel zoo aangenaam
en Hollandsch geweest.
Evenwel, er zijn misschien geheime redenen van diplomatieken aard, die de
vertaalster noopten aan dezen langwijlig galmenden naam van Rivalen den voorkeur
te geven en indien wij overigens niets af te dingen hebben op haar overzetting, is
het niet noodig over dit eene veel drukte te maken.
De Rivalen dan van Richard Brinsley Sheridan zijn het stevig en gezond en geestig
product van een tijd en een land, die beide eveneens stevig, gezond en geestig
waren, het half-achttiende-eeuwsche Engeland. Niet bepaald etherisch of kwijnend
ziet zulk een blijspel in 5 bedrijven en niet minder dan 14 tafreelen er uit. Het neigt
beslist naar den verstandelijken kant. Met zijn drieledige intrige, die nog vrij
ingewikkeld is, met een eerbiedwaardige hoeveelheid menschenkennis en
zielkundige diepte in zijn caricatuur, met een uitbeelding van de liefde, die,
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ver van alle romantisme, naar het tamelijk positieve en materieele neigt, doet het
somtijds aan Molière denken, ofschoon het minder sober en niet altijd even hoog
van toon is.
Maar hoeveel hooger is die toon, dan van onze meeste blijspelen! De caricaturen
moesten in elk geval menschelijk blijven, wilde men toen zich amuzeeren en de
toevalligheid der omstandigheden mocht niet de geheele handeling maken, zooals
later in den romantieken tijd.... en in den onzen. Men krijgt eerbied, dit vernuftig
opgezette en onsentimenteel verloopende stuk aanziende, voor een tijdvak, dat zoo
iets tot zijn dagelijksch gewone genietingen telde, al ziet het er dan voor ons ook
bijzonder nuchter en onaandoenlijk uit. Doch de geest, die er aan het caricatureeren
der karakters besteed is, wijst wel op een héél klaren en doordringenden blik op
menschen in hun aard van passie en impulsie, en wordt tegenwoordig waarlijk niet
alle dagen ontmoet.
Zoo geeft dit blijspel, behalve het directe pleizier van karakters en intrige, die
beide geenszins verouderd aandoen, nog dat andere van het gevoel des tijds, waarin
het ontstond. Door de caricaturen van Sheridan doorziet men het oude Engeland,
in zijn degelijke, onaantastbare levensverhoudingen, die geen aanspraak maakten
op teederheid, doch ook niet waren zonder een spontaan, levend gevoel, waarover
verder niet gesproken werd; in zijn voor ons oog zonderling uitbundige menschen,
die echter niet half zoo gek waren, als wij hen thans zouden schatten en als 't er op
aankwam heel wat meer mans dan wij; eindelijk ook in zijn verstandelijkheid, die bij
gezonde materialistische menschen wonderwel paste, die het leven een kalmen
stuur gaf naar weloverwogen practische doeleinden, doch het ideëele vrijwel braak
liet. En daar nu leven en wereld blijkbaar niet zonder een, zij 't geringe, dosis idealiteit
schijnen te kunnen, is ook in Engeland spoedig daarna de reactie der romantiek
gekomen, en 't was geen kleintje.
Met die romantiek, avant la lettre wel te verstaan, wordt hier curieuserwijze aardig
de spot gedreven in de persoon van Lydia Languish, die gelijk haar naam aanduidt,
kwijnend verlangend is, naar.... iets anders en verhevens in haar leven. Zij woont
bij een drakerige tante, een oude jongejuffrouw, die de liefde en de coquetterie nog
geenszins te boven is en nu schijnt 't Lydia's innige voldoening, dat zij in heimelijkheid
en gevaar een armen jongeman liefheeft, tegen wien alle hare familieleden zouden
te keer gaan, als zij van zijn bestaan bewust werden. Daarom zal het ook noodig
zijn met hem weg te loopen bij nacht en ontijd en, sidderend voor vervolging, heerlijk
koortsig-beangst, in vollen galop ergens heen rijden, waar de gelieven in een doodstil
kerkje getrouwd kunnen worden, door niemand gezien en elkaar alleen
toebehoorend....
Wanneer het dan later blijkt, dat de arme, onbekende jonkman, een
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zeer aanzienlijke rijkemanszoon uit haar onmiddelijke omgeving is, wordt zij zeer
verstoord en gevoelt zich diep teleurgesteld, hetgeen door allen, ook den schrijver,
zoo buitengemeen dwaas van avontuurlijkheid en week gevoel wordt geacht, dat
het als een der voornaamste comische effecten van het stuk kan dienen. Van den
menschkundigen en vernuftigen Sheridan nu kan men verzekerd zijn, dat hij dit
grappige niet maar zoo bedacht, doch dat hij het bij de jonge meisjes zijner wereld,
als een vreemdsoortig iets gevonden heeft. Waarschijnliik beschouwde hij het als
een ziekelijk uitwas, juist als de duelwoede, die hij belachelijk maakt in Sir Lucius,
den eeuwigen kemphaan.
Doch het was niet een geringe, voorbijgaande gezindheid of stemming, het was
deugdelijk de aanvang van een geheele nieuwe gevoelswereld en
levensbeschouwing, die met het gebondene, evenmatige bestaan breken wilde,
omdat het haar plat toescheen en zij heimwee voelde naar ander genot en
voldoening, dan die in het individueele gelegen zijn. Het is merkwaardig en zwaar
van beteekenis, deze figuur van Lydia Languish hier te ontmoeten, onder alle
dwaasheid zoo juist geteekend, in des auteurs minachting en onbegrip van haar
leed en verlangen.
Maar zij is niet de eenige, die in de volheid van comisch effect hier naar de
toekomst wijst en van den schrijver een onbewusten profeet maakt. Ook in Faulkland,
den jaloersch liefhebbenden Faulkland is iets van onzen tijd te begrijpen. Of zou
men een ziekelijken kant willen miskennen aan dezen armen geplaagde, die het
niet laten kan zijn meisje en zichzelven te kwellen met achterdocht? Een karakterfout
noemde men het toen, een zenuwkwaal noemt men het nu. Beide benoemingen
zullen wel toepasselijk zijn, als de twee zijden van één zaak, maar zeker is, dat men
ook hier iets van den nieuwen tijd erkent, dat toenmaals nog zelzaam en klein
genoeg was, om er den spot mee te drijven.
In den ouden, grimmigen Anthony Absolute eindelijk is het verleden gegeven,
gelijk in den zoon Captain Absolute het heden, nl. het heden van ongeveer 1750.
Die eigengerechtigde, ijzersterke driftkop van een edelman vertegenwoordigt het
oude Engeland van den uitgang der 18e eeuw. Dat waren geen menschen om te
lijden aan kwalen van achterdocht of heimwee naar 't blauwe onbekende. Zij stonden
vierkant op hun beenen, dreven hun wil door en maakten het leven, waarvan zij
hielden als van goeden wijn en een goede tafel. Maar familiegevoel, plicht en eer
waren de banden, waarmee zij zich vrijwillig omgaven, teneinde hun al te rijke natuur
te betoomen. Zij begrepen niets van de jongere geslachten en stierven af in de vaste
overtuiging dat Engeland naar den grond ging.
De jonge man zelf, Captain Absolute, is dan toch misschien te veel onmisbaar
blijspelfiguur om geheel een mensch te verbeelden. Hij is
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ondernemend, moedig, lief hebbend, verstandig, ridderlijk en zoo voort.
Welbeschouwd kon hij ook zijn vader in diens jonkheid hebben voorgesteld. Iets
speciaals van den tijd zag ik niet in hem, zoo min als in den vreesachtigen en
pronkerigen landjonker Acres, die eveneens een zeer gewone en veel gebruikte
personage in het blijspel vertegenwoordigt. Maar zou, behalve wat het stuk
onmiddellijk zelf geeft, in het vlugge, quasi-ingewikkelde van zijn handeling, in zijn
geestigen dialoog en fijne karakterstudie, de kijk op het verleden die het opent, niet
reeds meer dan voldoende zijn om al onze belangstelling te wekken en het pogen
tot herbeleving dezer oude wereld een goede en vriendelijke daad te doen achten?
Het geestelijk allernieuwste en het oude, wie die twee met behoorlijken uitslag
op de planken weet te brengen, verdient onzen dank als een verfrisscher van het
tooneelleven en zal er ook materieel misschien niet kwaad bij varen, want de mensch
bemint het sensationeele, ook.... in den besten vorm.
Verkades opvoering van Sheridan's beroemde spel kan men zeer bevredigend
noemen. Terwijl van de décors niet veel meer te zeggen valt, dan dat zij, zonder
veel pretentie, maar zeer practisch waren voor de eirdelooze opvolging en wisseling
der tafreelen, bleken de costuums uit de laatste twintig jaar der Engelsche 18e eeuw
al bijzonder te loven. Die jonge meisjes en vrouwen, Enny Vreede, Hetty Beck,
Sophie Hermse, zagen er uit als plaatjes en ‘om te stelen’, in hun losse krullen en
eenvoudige, slanklijnende gewaden, die.... reeds het romantische beteekenen.
In zoover was het bedoelde en welbewuste verzetten van den tijd, waarin het stuk
speelt juist om deze bekoorlijke kleeding te kunnen aannemen, een kleine
symbolische vergissing, wijl de gevoelssfeer van dat spel nog op-en-de-op 18e
eeuwsch rationalistisch is.
Doch wie daar op ziet.... kan nimmer kinderlijk verheugd genieten van dit tegelijk
weelderige en losse der welverzorgde costuums, die mejuffrouw Cato Neeb eer
aandeden.
De drie jonge dames boven genoemd, waren ononderscheidenlijk lieftallig en
bekoorlijk, doch mejuffrouw Beck gaf in haar levendig spel nog wel iets meer te zien,
alsof zij zich inderdaad bij oogenblikken inleefde in haar soubrette-rol. Mrs. Malaprop,
de malle tante, werd aardig gedistingueerd verbeeld door mej. Betsy de Vries van
Berkel. Dat al die verkeerd aangebrachte vreemde woorden inderdaad grappig
klonken, ofschoon wij sedert Sheridan wel meer van deze truc genoten hebben, is
te danken aan de onopzettelijke manier, waarop mej. De Vries hen uitsprak. Zoo,
in alle soberheid, werd de geheele figuur iets bijzonder aardigs.

Groot Nederland. Jaargang 9

113
Van de heeren, komt aan Herman Schwab de palm der eere toe voor zijn vertolking
van Sir Anthony Absolute, ofschoon hij de magistrale driftbui van dien ouden tyran
toch niet geheel aan kon, en in het karakter van Captain Absolute gaf Verkade, als
immer, iets beminlijkvoornaams te aanschouwen, zeer passend in de rol. Men ziet
echter nog te veel altijd Verkade, wil mij voorkomen.
De overige heeren, deden naar hun krachten, die in de persoon van Faulkland
b.v. niet steeds toereikend waren, maar zelden het schoone spel stoorden, dat in
de gracieuse, statige menuet een even teekenend als zacht stemmend einde vond.
Het geheel was een aardige gebeurtenis, die naar meer doet verlangen.
FRANS COENEN.
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Literatuur
Vertalingen
Karel van de Woestijne, Homeros Ilias'. Amsterdam, Maatschappij voor
Goede en Goedkoope Lectuur, (1910).
Dr. H.J. Boeken, Dante's Paradijs. Amsterdam, Maatschappij voor Goede
en Goedkoope Lectuur, (1910).
I
In dertig jaar drie Homerus-vertalingen! Men kan de belangstelling voor het
klassicisme die hieruit spreekt, niet anders dan heuchelijk noemen!
In 1880 kwam het geruchtmakend werk uit, dat de voor zijn figuur meest
karakteristieke kunstdaad van Carel Vosmaer beteekende; een ernstige poging om
in Nederlandsche ‘schoone-kunst’ voelbaar te maken wat voor den bewerker de
heerlijkheid van den Griekschen Homerus was. In 1904 volgde Dr. W.G. van der
Weerd's vertaling, van veel vlijt enmeer-niet getuigend; nu hebben we die van één
onzer meest vermaarde Vlaamsche dichters; een zeer persoonlijke visie op den
Helleenschen voortijd, door iemand uit een voor blijde kracht en stoeren strijd
gevoelend volk, wiens individualiteit hem tot een mystieke liefde dreef voor ‘alles
wat heel ver is en heel schoon’; een liefde waaraan hij in fijn-glanzende scheppingen
van ingeleefd classicisme reeds meermalen uiting gaf.
De vertaling van Karel van de Woestijne onderscheidt zich in belangrijke mate
van de Vosmaersche, èn van de Van-der-Weerdsche, al heeft ze artistieke bedoeling
en artistiek gevoel met de eerstgenoemde gemeen; met de laatste gelukkig niet
dan den proza-vorm! De proza-vorm.... er is op 't eerste gezicht wel iets
bevreemdends in deze keuze door een dichter die meermalen het gedragen,
veelvoetig vers toonde vóór alle andere als
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't weidsch en zachtglijdend voertuig zijner aandoeningen te verkiezen. Waarom dan
hier niet den hexameter behouden?
Het antwoord wordt in de belangrijke ‘Inleidende Nota’ gegeven. Het luidt:
getrouwheidshalve. ‘Want’, legt de bewerker uit, ‘afgezien van het feit, dat het
gezongene, althans in toon gedeclameerde vers der Hellenen, ook bij gelijke
metrische bewerking, uit der aard verschilt van het Nederlandsche, gelezene, brengt
de opgelegde versvorm moeilijkheden meê die den te vertalen tekst noodzakelijk
ten schade komen; terwijl overigens klank en rythmus in het proza kunnen behouden
worden, ook buiten den strengen dwang der zes opeenvolgende daktulen’. Tot
zoover de bewerker; zijn andere bezwaar tegen den versvorm was hierin gelegen,
dat zijn vertaling, om de voor het groote publiek vervelende wijdloopigheid en de
talrijke weinig zeggende herhalingen te vermijden, telkens onderbroken wordt door
korte saamvattingen.
Straks hoop ik met voorbeelden aan te toonen, hoe inderdaad Van de Woestijne
er vaak op uitstekende wijze in geslaagd is, den ‘gedachtengang in zijn uiterlijk
verschijnen’ te bewaren, vrijblijvend van het metrum, dat is de maat, behoudend
telkens toch de stoute pracht van het rhythme, dat is: de melodie.
Voorbeelden zullen veelzins het duidelijkst spreken van des bewerkers
bedoelingen; van de verschillen tusschen zijn en anderer herschepping. Toch, voor
ik mijn voorbeelden kies, mag nog een resumptie voorafgaan van wat hij-zelf aan
karakteristiek verschil tusschen zijn en voriger opvatting aanwijst. Namelijk dit. Als
een telkens, ook door de meeste vertalers, uit het oog verloren waarheid stelt hij
voorop, dat een tijdsduur, een ontwikkelingstijdperk van vijf eeuwen Homerus scheidt
van de bloeiperiode der Helleensche kunst - een zeker niet korter tusschen-tijd dan
die de Mykenische leeuwen scheidt van Phidias' meesterwerken.
Door den indruk: ‘Grieksch beteekent fijn en vorm-volmaakt’, zijn dan vele
interpretators er toe gekomen, den heel niet aan die qualificatie beantwoordenden
1)
Homerus verzacht, getemperd, verfijnd, vernobeld weer te geven; deels onbewust .
Hoezeer dan de waarnemingswijze van de oud-Grieksche poëzie, hoezeer de
aesthetiek van die tijden verschilt van die waartoe wij nog steeds met bewondering
als naar een idealiteitvan-menschzijn opzien, licht van de Woestijne dan uitvoerig
toe. Bij de Homerische helden, zegt hij, waren de zintuigelijke vermogens nog zeer
grof; - vandaar ook hun brutale psychologie. ‘Deze helden zien, hooren, gevoelen
niet beter dan, hedendaags, weinig-ontwikkelde kinderen van onbeschaafde ouders’.
Hij demonstreert dit aan hun onvolkomen kleur-

1)

De illustratiën in Vosmaer's vertaling, allerlei perioden van Grieksche kunst door elkander
gevend, werken dat verkeerde denkbeeld ook zeer in de hand.
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onderscheiding; die bijna uitsluitend bestaat in een verschil tusschen ‘schitterend’
en ‘dof’. Wat van de Woestijne in dit verband nog meer over zonderlinge
kleur-aanwijzingen in 't midden brengt, lijkt me, waar de vertaling van kleur-epitheta
niet altijd vaststaat, niet alles even overtuigend - we kunnen 't hier echter, als den
nerf van 't betoog niet uitmakend, laten rusten.
‘Het gehoor is al even weinig verfijnd’, vervolgt de bewerker, en als voorbeeld
wijst hij erop, dat de schoonheid van Kirké's zang in de Odusseia wordt geduid met
de aanwijzing, dat ‘heel de plankenvloer er van davert’. De luidste stem is de mooiste,
en de beste herauten zijn, die loeien als ossen. Ook reuk- en smaak-organen zijn
slechts voor ons zeer grofsoortig voorkomende genietingen ontvankelijk. En hun
moreele ontwikkeling hield met de zintuiglijke gelijken tred.
Aan 't slot van de ‘inleidende nota’, die de aandacht welke wij eraan schenken
verdíent, geeft de bewerker dan nog rekenschap van zijn vertaling van een paar
goden-epitheta, nl. ‘glaukôpis’ en ‘boôpis’. Hij vertaalt deze niet, zooals vaak
geschiedt, door: met de blauwe-, met de groote oogen; maar door: met het
uilengezicht, met het koeiengezicht. Dat deze diervoorstellingen, die in de adjectiva
liggen, inderdaad met de aldus benoemde Athènè en Hera verbonden waren, is
bewezen, maar - en de eerlijke bewerker wijst er zelf op - even vast staat het, dat
reeds in een zeer oude taalperiode dergelijke van diernamen gevormde woorden
een overdrachtelijke beteekenis hadden....
Toch koos hij, in dezen wellicht plus homérique que Homère, de oorspronkelijke,
de etymologische beteekenis. Dit achtte hij noodig ‘voor ons die de beeldwaarde
der woorden op dien tijd niet meer vermogen te schatten, en daarom nooit diep
genoeg tot op de bronnen delven zullen, om de geheele, de compleete waarde, in
haren oorsprong en in hare gevolgen, in den verloren grond waar hare beelden uit
geboren werden tot op het podium, waar ze zich in onderlinge schakeling bewegen,
haar ontstaan onbewust, - om de volledige beteekenis van de homerische poëzie,
niet misschien als een Griek der 10e eeuw vóór Christus, maar in de ruimte harer
eeuwigheid, in de eeuwigheid van al hare bestand-deelen, te omvademen.’ En niet
alleen goden-epitheta, ook andere woorden zijn ‘in volle onmiddelijke bediedenis,
met hun volle beelddracht, en laat het ons zeggen, beeldpracht - al is die pracht
soms barbaarsch -’ weergegeven.
We willen er dankbaar voor wezen, zeker. Als men maar niet uit 't oog verliest
dat zoo'n vertaling ‘in onmiddelijke bediedenis’, dat wil zeggen: volgens de
etymologische waarde der componeerende deelen van 't woord, een gooi met de
muts is, die net zooveel kans heeft raak te vallen als mis. Als er over duizend jaar
bijvoorbeeld eens volgens deze

Groot Nederland. Jaargang 9

117
zelfde methode een Hollandsche tekst werd verklaard, hoe zou de bewerker dan,
om iets te noemen, ‘een gulden’, vertalen? ‘Een gouden muntstuk’. Hoe een ‘bord’?
‘Een plank’. Hoe zou hij ons een oorijzer beschrijven? Toch zeker niet als een
voorwerp van een ander metaal dan 't ijzer! Ziehier een enkel eenvoudig voorbeeld
van de gevaren der etymologische vertaling. Ze zijn talloos. Maar men begrijpe wel,
dat zoo ergens, hier de critiek gemakkelijk, en de kunst moeilijk is. Want de
beoordeelaar kan zeggen, dat 't wellicht zóó fout is - hoe 't wèl moet wezen.... dat
zal hij kunnen vertellen, wanneer er eens een oud-Grieksch prototype van Verdam's
‘Geschiedenis van de Nederlandsche Taal’ gevonden wordt, of, liever nog, een
oud-Grieksch woordenboek, dat in nauwkeurigheid aan het Middelnederlandsch
Woordenboek en het ‘Groote’ gelijk, een even groote taalperiode overziet, als deze
beide lexica samen.
Het is tijd dat we eens van al deze, zoo al niet grauwe, dan toch bleeke theorie,
overgaan tot de kleurige vertaling zelve. En ik wil die kenschetsen, door u eenzelfde
fragmentje te laten zien, vertaald door Vosmaer, vertaald door Van der Weerd,
vertaald door Van de Woestijne. Ik kies hiertoe een zeer bekende episode: iets uit
het afscheid van Hektor en Andromache, waarvan we in de eerste plaats mogen
veronderstellen dat alle drie de bewerkers er extra hun best op hebben gedaan, en
waarvan we in de tweede plaats mogen hopen, dat de inhoud den lezer van deze
bespreking bekend is, zoodat hij aan den vorm zijn volle aandacht wil schenken.
Ziehier dan. Als Andromache haar man smartelijk verweten heeft, dat hij,
uittrekkend ten strijd, haar nog tot weduwe en hun kindje tot wees zal maken,
antwoordt Hektor:
I. In de vertaling van Vosmaer:
440 Haar antwoordde dan Hektor, de groote, omgolfd van den helmbos:
- Zeker, mijn vrouwe, dit alles vervult mij met kommer, maar zorglijk
Dunkt mij het lot van de Trojers en vrouwen met slependen kleedzoom,
Als ik mij laag van den strijd onthoud en verwijder van 't slagveld.
Niet zoo spreekt mijn gemoed, want ik leerde een eedle te wezen,
Altijd onder de voorsten te strijden aan 't hoofd van de Trojers,
's Vaders glanzenden roem handhavend, zoowel als den mijne.
Wat dit geeft mij gewis èn geest èn hart te erkennen,
Eenmaal nadert de dag, dat het heilige Ilios neerstort,
Priamos zelf en het volk van den lansenzwaaienden koning.
Doch mij smart niet zóo al 't latere leed van de Trojers,
Noch dat van Hekabe zelve, noch 's konings Priamos noodlot,
Noch van mijn eigene broeders die, schoon zoo edel en talrijk,
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Vast wel storten in 't stof, overmand door de grimmige strijders,
Als uw leed, zoo een der in koper gedoste Achaiërs
U ontvoert droef weenend, beroofd van het licht uwer vrijheid;
Als gij naar Argos geleid, voor een andere werkt aan den weefstoel,
Of uit de bron Messeïs of wel Hupereia het water
Draagt, onwillig van hart, maar zwichtende onder een zwaar lot.
Wellicht zegt er dan éen, u ziende in tranen gedompeld:
Zie, 't is Hektor's vrouwe, van hem die strijdende uitblonk
Onder de rossenbedwingers ten dage van Ilios' worstling,
Zóo spreekt éen daar zeker en versch weer rijst u de zielsmart
Dervend zulk eenen man, die were de dagen der knechtschap.
Doch mij moge verbergen de heuvelig rijzende aardhoop
Eer ik uw klagen verneem als gij jammerend mede gesleurd wordt.
De brave heer Van der Weerd vertaalde:
Tot haar sprak daarop weder de rijzige Hector, (de held) met wapp'renden
helmbos:
‘Zeker, mijn vrouw! vervult ook mij dat alles met kommer; maar vreeselijk
schaam ik mij voor de Trojanen en de Trojaansche vrouwen met slepend
gewaad, als ik, evenals een lafaard, ver van den strijd dien ontwijk; ook
verbiedt mij dat mijn moed, daar ik geleerd heb altijd dapper te zijn en
onder de voorste Trojanen te strijden, handhavend den grooten roem
mijns vaders zoowel als den mijne. Want dát weet ik zeker in mijn geest
en gemoed, dat de dag zal komen, waarop eenmaal het sterke Ilium te
gronde gaat met Priamus en het met stevige esschenhouten-speer
gewapende volk van Priamus. Doch mij smart niet zóózeer het latere leed
der Trojanen, noch dat van Hecuba zelve, noch dat van vorst Priamus,
noch dat mijner broeders, die wel velen in getal en als helden in 't stof
zullen storten, overmand door den vijand, als úw leed, wanneer een of
ander der in 't koper geharnaste Achaeërs u den dag der vrijheid ontrooft
en u, weenende, wegvoert. Dan zult ge wel in Argos, in dienst van een
andere vrouw moeten weven of water moeten halen uit de bron Messeïs
of uit de Hypereia zeer tegen uw zin, maar de harde noodzakelijkheid zal
drukkend u dwingen. En eens zal iemand zeggen, als hij u in tranen
badende ziet: “Dat is de vrouw van Hector, die onder de
rossenbedwingende Trojanen steeds de dapperste was in den strijd, toen
men streed rondom de muren van Ilium”. Zóó zal eens iemand spreken,
maar voor u zal dat weder een nieuwe smart zijn door het gemis van een
man als ik om den dag der slavernij van u te weren. Doch mij moge als
lijk de grafheuvel bedekken, vóór ik u hulpgeschrei hoor, als men u
meêsleurt.’
En ziehier ten slotte de vertaling van dit fragment door Karel van de Woestijne:
Haar op zijn beurt wedervoer de groote, helmboswuivende Hektoor:
‘Zeker ook mij dit alles met zorge vult, vrouwe; maar zeer schrikkelijk
vrees ik Trojers en Trojische vrouwen met sleependen kleede, zoo 'k,
een slechte gelijk, veráf ontwijke den oorlog; en mijn hart en gebiedt het,
daar ik geleerd heb te wezen dapper altijd, en onder de eersten der Trojers
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dat eindlijk zal storten Ilios, het heilige, en Priamos, en 't volk, dat de
eschhoutene spies hanteert, van Priamos. Doch niet zoozeer me der
Trojers het latere leed en geeft zorg, noch van Hekabè zelve, noch van
Priamos den koning, noch van mijn broedren die talrijk en dapper in 't stof
zullen vallen onder vijandige mannen, - niet zoozeer als het úwe, wanneer
éen der Achajers, koperbekolderd, weenende mede u zou leiden, een
vrijen dag u benemend, en gij, in Argos zijnde, een andre het linnen zoudt
weven, en het water zoudt dragen uit Messeïs of Hupereia, grootlijks
tegen uw goeste; en hard zou het noodlot u wegen. En eens daags zou
iemand dan zeggen, u ziende tranen vergietend: “Hektoor's vrouwe was
deze, die de beste was in het vechten onder de Trojers,
paardenbedwingers, als ze om Ilios vochten.” Zôo dan zal iemand spreken,
en opnieuw zal u wezen de smart om den spijt van eenzúlken man die
mocht weren den slaafschen dag. Maar dat mij, gestorven, de gestorte
aarde bedekke, vóor ik uw geschrei en ontvoeren verneme’.
Vergelijken we nu eens deze drie teksten met het origineel en met elkander, dan
komen we dadelijk tot de conclusie, dat de vertaling-van der Weerd bij de andere
vergeleken schooljongenswerk is, zij 't dan van een ijverigen en zorgvuldigen
schooljongen, die de woordenboek-beteekenis van zijn Griekschen tekst naarstig
heeft neergepend. Scherper is de concurrentie tusschen de beide anderen.
Die van Vosmaer kunnen we, na alle '80er stormen, nog zeer goed waardeeren....
Toch, Woestijne is scherper, raker, minder rhetorisch. 't Begin al dadelijk. Hektor
antwoordt
ἦ ϰαὶ ἐμοὶ τάδε πάντα μέλει, γύναι · ἀλλὰ μαλ΄ αἰνῶς
αἰ δέομαι Tρῶας ϰαὶ Tρωάδας ἑλϰεσιπέπλονς

Hoe uitstekend heeft de laatste vertaler den val van de eerste regelhelft behouden;
de woordorde èn het rhythme behield hij; en de vertraging van de zinsmelodie, die
met 't, als weeker gezegde γύναι intreedt, gaf hij ook op ‘vrouwe’. In de
allerkrachtigste woorden daarna voelt men ook den weerklank. Bij Vosmaer
daarentegen: ‘Zeker, mijn vrouwe’ heeft iets galmends, dat hier allerminst op zijn
plaats is.
Den tweeden regel heeft Van de Woestijne zeker juister vertaald dan Vosmaer;
al ware αἰδέομαι wellicht met ‘schromen voor’ beter weergegeven dan met ‘vreezen’.
In den volgenden regel (443) heeft Vosmaer ϰαϰὸς met ‘laag’; Van de Woestijne,
directer, met ‘een slechte’ vertaald. Zoo iets typeert het verschil in bewerking; die
van Vosmaer transponeert meer, die van Van de Woestijne is raker. Bovendien
bevat deze regel als vulsel een herhaling, die in het Grieksch niet voorkomt (νόσΦιν
ἀλνσϰάζω πολέμοιο). In 444 echter voert Woestijne's zóózeer onmiddellijk volgen
tot onduidelijkheid. Het verschil tusschen Vosmaer's ‘een eedle’ en Woestijne's
‘dapper’ (ἐσϑλὸς) correspondeert met dat tusschen ‘laag’
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en ‘slecht’ in den vorigen regel. Let er ook op, hoe ‘een eedle te wezen’ nuffig klinkt
bij de rake directheid van ‘te wezen dapper altijd?’ ‘Altijd’ komt er achteraan; na een,
vanzelf bij 't lezen optredende, pauze.... gelijk in 't oorspronkelijk αἰεὶ een nieuwen
regel begint. Wat heeft de fijne taalvoeler Woestijne ook goed gedaan, toen hij 't
deelwoord · ἀρνύμενος vertaalde met een puntig substantief. Vosmaer behield het
deelwoord.
Het is heelemaal geen vervelend werk, zoo eens heel precies zich van het
oorspronkelijk te laten doorklinken en dan eens te luisteren naar de zuiverheid der
echo's; maar een recensie heeft haar grenzen, en ik laat de rest van dit werk den
lezer. Ik geloof niet, dat breedvoerig conclusies formuleeren na 't voorafgaande nog
noodig is. We mogen de Wereld-Bibliotheek en ons zelf met Woestijne's verdietsching
geluk wenschen!

II
Dr. H.J. Boeken heeft met ‘Het Paradijs’ zijn Commedia-vertaling voltooid. Men kent
zijn ‘Hel’ en ‘Louteringsberg’. Welnu, dit nieuwste boek sluit zich daar passend bij
aan. Een inleiding gaat aan de eigenlijke vertaling vooraf; een inleiding die met
volkomen onbegrip van de Middeleeuwen, Dante's stijging naar God uitlegt als een
bewustwording van eigen innerlijk Ik. Zulk uitleggen verdient meer den naam van
inleggen; inleggen van modern bewustzijn in een middeleeuwsch gevoelsleven.
Van de vertaling geef ik dit staaltje, dat ik kies uit den Achtsten Zang (vs. 13-51):
13. Ik bemerkte het niet dat wij tot haar (de planeet Venus) opstegen, maar dat wij
erin waren dat deed mij wel-zeker gelooven de Vrouwe mijn, die ik nog schooner
zag worden;
16 en gelijk in een vlam een vonk wordt gezien, en gelijk in een stem eene stemme
wordt onderscheiden, wanneer de ééne aanhoudt en de andere komt en gaat;
19 zóó zag ik in dat licht andere lichten, zich in het rond bewegen, meer of minder
snel al naar de mate, geloove ik, van de diepte van hunne blik in de eeuwige
waarheid.
22 Nooit daalden uit koude wolk zichtbare of onzichtbare winden, zóó schielijk
neder, of zij zouden toch nog belemmerd en traag geschenen hebben.
25 aan dengene, die die goddelijke lichten tot ons had zien komen, aflatende van
die wenteling, welke te voren begonnen was te midden van de hooge Serafijnen.
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28 En binnen in degenen, die het voorst zich vertoonden, klonk het Hosanna op
zulk eene wijze dat ik voortaan nooit meer zonder begeerte was om dat weder
te hooren.
31 Daarop begaf zich één dichter bij ons, en begon alleen: ‘Wij allen zijn bereid
tot uw behagen, opdat gij door ons u verheugt.
34 Wij wentelen ons in ééne zelfde wenteling en éénen zelfden dorst met de
hemelsche grooten (vorsten) van welken gij in de wereld reeds gezegd hebt:
37 ‘Gij, die begrijpende den derden hemel beweegt’ en wij zijn zóo vol van liefde
dat, om u te behagen, niet minder zoet ons is eene pooze van rust.
40 Nadat mijne oogen in eerbiedenis zich mijner Vrouwe hadden aangeboden,
en deze ze bevredigd en vertrouwend op haar had gemaakt,
43 richtten zij zich weder tot het licht, dat zôó bereidvaardig zijn hulpe had beloofd,
en: ‘Ei lieve, wie zijt ge’ luidde mijne stemme van groote liefde doordrongen.
46 O hoeveel grooter en lichter zag ik het worden door nieuwe vroolijkheid, die,
wanneer ik sprak aanwies bij hare vroolijkheid!
49 Aldus lichter geworden, zeide het: ‘De wereld had mij korten tijd bij zich
beneden; en zoo het langer ware geweest, zoude er veel kwaad zijn, dat niet
zoude zijn.
Veel aanleiding tot opmerkingen geeft dit mooie stuk niet. Men moet 't maar lezen
zonder het heerlijke oorspronkelijke ernaast - natuurlijk! In regel 15 is ‘nog’ een
invoegsel van den vertaler, dat voor mijn gevoel wat hinderlijk klinkt. Bij regel 18 ‘E
ferma, cioè tiensi su di una nota, e l'altra scorre per diverse modulazioni’ zegt mijn
commentator; een niet overbodige toelichting. In regel 19 ware 't fijner geweest ‘luce’
en ‘lucerne’ niet door één woord weer te geven; bv. licht en lichtglansen, 21. Waarom
niet eenvoudig ‘eeuwigen blik’ in plaats van dat langdradige en slapper ‘blik in de
eeuwige waarheid’....
Dit zijn kleinigheden en zoo zijn er meer. Ik mag er op wijzen; - waar een dichter
een dichter vertaalt, stelt men zijn eischen hóóg. Een ander slotwoord dan een van
waardeering zou echter niet gemotiveerd zijn. Boeken's werk is wel eens wat stram
bewegend, maar 't is uiterst zorgvuldig, en wie Dante te moeilijk vindt om hem zoo
maar te lezen, heeft in deze W.-B.-uitgave kostbare hulp.
WALCH

Sara Bouterse, De Vervulling. Scheltens & Giltay, Amsterdam.
De literaire qualiteiten, die mej. Sara Bouterse in dit boek toont te bezitten, getuigen
meer van lyrische neiging en aanleg dan van een
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sterk-beeldend episch vermogen; het sensitief doorleven en raak uitzeggen van het
gebeurende heeft er grooter rol gespeeld dan het groepeeren en
uit-elkâer-voort-ontwikkelen der situatie's, de keuze van het woord heeft meer
aandacht gevraagd dan de samenstelling en teekening der karakters. Het principe,
dat het hoe een factor van hooger artistieke waarde is dan het wat heeft zich hier
verscherpt tot een praevaleeren van de wijze-van-zeggen boven de geestelijke
ordening en opbouw der stof. En een lyrisch temperament met staêge neiging tot
hevigheden heeft de objectiviteit van het verhaal geschaad.
Het geschiedenisje op zich zelf mag zeker geen ‘trouvaille’ genoemd; het is de
verwerkelijking van wat ieder ook maar lichtlijk romantisch aangelegd meisje zich
op haar zeventiende jaar als de grootste ‘zaligheid’ droomt: de groote passie voor
een ouderen man, liefst een artiest, die veel van het leven heeft geleden, voor wien
men dan alle nietige banaliteiten als plichten tegenover ouders, moraal en
maatschappij natuurlijk ziels-graag in een hoek trapt. Het meisje in dit boek handelt
zoo - de schrijfster zegt: ‘in deemoed van overgave; in één drang;’ ‘in een liefde,
waarin de teederheid passie en de passie teederheid was’ - voor den getrouwden
schilder dien zij liefheeft.
Het verhaal gaat vrijwel van begin tot einde in den monographiestijl. De figuren
om Bertha heen - haar drinkende vader, haar moeder, zusters, broer, kennissen en
verdere familie-leden - zijn met niet meer dan spaarzaam-schetsende lijnen
aangegeven. Ook de schilder zelf, de tweede hoofdpersoon in de vertelling. Het
gaat bijna uitsluitend om het gevoelsleven en de sensatie's van het meisje dat zich
voor haar liefde offert, en misschien in opperste instantie om.... de schrijfster en de
wijze waarop ze dit beschrijft.
Eerst leeft Bertha het min of meer apathisch bestaan van een jong meisje, dat
haar dagen doorbrengt in huishoudelijke bezigheden en af en toe wat onbevredigd
liefhebberen in een kunst waarin ze zich een dilettante voelt. Een broer van haar
zwager, die dikwijls bij hen aan huis komt en in haar en heur werk belang stelt, laat
een paar van haar teekenproeven aan een bevriend kunsthandelaar zien, en deze
toont ze weer aan een bekend schilder; en zoo gaat zij hem in zijn villa aan zee
bezoeken om zijn atelier te zien en zijn raadgevingen te hooren. Het gesprek wil in
den aanvang niet vlotraken, doch, als zij heengaat, moet zij beloven stellig weer te
komen. De tweede keer zet zich de intimiteit, die als van zelve tusschen hen ontstaan
is, beslist door, en de schilder - die een vrouw getrouwd heeft, ‘die zijn leven
genomen had om zijn armelijken artistenroem, in een gril dat leven had gemaakt
tot achtergrond voor zich zelve’ en ‘met haar verfijnde luxe van mondaine, van
tartend canailleuse schoonheid zijn begeerte tot zich getrokken had en
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de macht ervan als een striemende zweep in haar blanke, beringde handen hield’;
die niet meer in de liefde kan gelooven, omdat hij niet in de vrouw gelooft - de schilder
en zij openbaren elkâer hun liefde in de innigheid hunner blikken. Na dagen van
gespannen wachten komt er een briefje van hem, waarin hij ‘éen dag van samenzijn’
vraagt ‘een dag van hoogsten geluksbloei en dadelijk daarna in eigen wil weer
neergerukt.’ En als zij dan 's avonds scheiden, gaan zij van elkâer met de belofte
te ‘werken, veel en hard (te) werken vooral, diep door (te) dringen in de ontroeringen
van lijn en kleur.’ Doch hij blijft haar schrijven: eerst ‘om haar den troost van zijn
eigen leed te geven’; de tweede keer om haar te zeggen, dat hij de verleiding van
't nog eenmaal ontmoeten was ontvlucht en de zee verlaten had om naar huis terug
te gaan’; en ten slotte: ‘Laat me maar even zwak zijn, o schat, even mijn hoofd tegen
je zachten schouder. Altijd, altijd komt dat verlangen naar jou, dat ik niet dooden
kan, dat ik niet dooden wil. Het is geluk in al zijn ontbering.... Maar wel dikwijls heb
ik verlangd, dat je komen zou.... De reis van mijn vrouw is verlengd. Het is zeer stil
in huis. Over mijn werk schrijf ik je niet. Dat weten we wel.’ En dan neemt zij kort-af
haar besluit en gaat tot hem. In de laatste dertig bladzijden van het boek wordt dan
vluchtig gesproken van hun samenleven, dat dra voorbij is, als zijn vrouw weer
teruggekeerd is; hij bezwijkt dan voor de bekoring ‘haar prachtig lichaam weer in
zijn huis’ te weten en ‘de geur van haar parfum. Het tartend lokken van haar lachen,
dat nooit liefde beloofde. Maar dat hem bekoorde, dat hij begeerde....’; en het eindigt
bijna komiek (malgré soi) met dat zeggen van den schilder, als zij op de stoep van
zijn huis afscheid van elkâer nemen: ‘Als ik je ooit ergens mee helpen kan.... Ik ben
je veel schuldig. Je bent het mooiste in mijn leven geweest.’
Als men het boek ten einde heeft gelezen, verwondert men zich eigentlijk niet
méér aangegrepen te zijn door de toch wel heel treurige en heel heftig beschrevene
ondervindingen van dit meisje; maar een nader beschouwen van het gegeven en
de vorm, waarin het tot u komt, verklaart de reden ervan, en de overtuiging dringt
zich op, dat de schrijfster het geval niet genoeg op een afstand heeft weten te bezien.
Er komen overgangen en wendingen in voor (b.v. de terugkeer van den schilder tot
zijn vrouw) die voor haar waarschijnlijk als van zelve gesproken hebben en die ge
als buiten-staander wat breeder gemotiveerd hadt willen zien; en bovenal mej.
Bouterse heeft haar sympathie voor de hoofdpersoon, haar mooi-vinden van het
geval op zich zelf niet voldoende kunnen beheerschen. Ze heeft Bertha's
doorlevingen met een te opdringerig lyrisch accent uitgezegd, haar te eenzijdig,
alleen in dien ‘éenen drang’ van haar liefde geteekend, zonder innerlijken strijd; te
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weinig haar doen worden tot een verschijning buiten haar zelve om, die heur eigen
weg gaand en zonder erom te vragen, onze sympathie zou verworven hebben. De
wijze waarop zij er toe besluit haar huis te verlaten om tot hem te gaan kenmerkt
haar voor den uitteraard koelen lezer, die overtuigd wil worden, als zeer...
‘overspannen’, en dit kan de bedoeling van de schrijfster niet geweest zijn, die
immers voortdurend spreekt van de deemoed harer overgave. Mej. Bouterse heeft
dit misschien zelve gevoeld en willicht moeten wij in de vele beschrijvingshevigheden
- die nooit de zuivere waarde van objectief-zielkundige motieven kunnen geven een poging zien dien indruk te ondervangen: ‘Het was of zij in haar lichaam haar
liefde voelde als een diepe en bloedende wond.’ ‘Hem smeeken om een brief,
vertellen van heur leed, dat haar lichaam wond martelde.’ ‘Het drong priemend als
een messteek in Bertha's keel, de steeds wellende drang tot schreien. Zij klemde
haar lippen op elkaar, bloedend voelde ze de verborgene wond van haar liefde, die
haar dagen en nachten tot martelingen rekte.’ ‘Ze lag op bed gestrekt. In haar aderen
den vurigen polslag van het feestend geluk dat haar lichaam doorstroomde. En
steeds weer in haar gedachten aanzwellend tot reien van zoeten zang, doorzong
haar zijn brief.’ Er heerscht hier een heftigheid, die soms voltooide zinnen als te tam
schuwt; op blz. 155 b.v. - ‘En wijl ze dit dacht, oversloeg haar plots een golf van
angst, dat hij! Dat in weekheid van het eenzame ziek zijn, zijn wil gebroken was.’
Is het werken met het licht en donker der psychologie, die de zijden maar ook de
keerzijden der dingen toont, het kunnen opbouwen van een verhaal
met-levensbreedte-en-perspectief niet het ‘fort’ van deze schrijfster, zij streeft er bewust of onbewust - naar dit gemis door sterke kleurgeving, door 't zoeken naar
een ongewoon-en-hevig-beeldend woord te vergoeden. Een neiging die troef is in
de letterkundige bestrevingen sinds het jaar '80 en die bij de geringste overdrijving
den schrijver allerdeerlijkst parten kan spelen in het door hem gewenschte resultaat:
het woord begint zich te emancipeeren, ontevreden met zijn rol als een van vele
teekens, die ‘in onderling verband’ en ‘tezamen’ naar de visie duiden, dringt zich
op en laat zich niet wegdwingen; het begint meer en meer te gaan om den auteur
die beschrijft en niet om de personen zelve, men gaat belangstellen in het min of
meer gelukken van een woordvondst en het woord van Lessing: ‘Ich höre in jedem
Wort den arbeitenden Dichter, aber das Ding bin ich weit entfernt zu sehen’ is
bewaarheid.
Zóó erg is het er hier in den regel nu niet mee gesteld; ik erken zelfs gaarne in
mej. Sara Bouterse een ‘schrijf’-talent, maar te zeer dringt zich vaak de neiging tot
literair zeggen op als iets apart's en gewild's.
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Ik wil dit, voor te eindigen, met een enkel voorbeeld duidelijk maken.
‘Op de klok erboven zag Bertha den wijzer naar half tien dalen.’ Dit dalen is
natuurlijk geen gewone waarneming, doch een poging tot ongewoon zeggen van
de schrijfster. Een fragment van blz. 24:
‘- Zeg er is toch niets meer? -’
‘Anna keek even licht geërgerd om.’
‘- Och, welnee, maar 't kan erger worden. Als ze eenmaal drinken -’
‘Het woord door geen ander gevolgd, flitste door de kamer, als de dreigende
staalblanke flikkering van een zwaard.’
De beeldkeuze: ‘de dreigende staalblanke flikkering van een zwaard’ springt
geheel los uit het stijlverband en breekt de stemming van het beschreven
huiskamer-milieu. Op dezelfde bladzijde nog: ‘Hun ademhaling suisde en de kloktikjes
liepen weg, door anderen gevolgd, in eindeloos verglijden.’ Op zichzelf is: ‘de
kloktikjes liepen weg’ aardig gezegd; maar de schrijfster wilde te veel zeggen en
het volgende ‘verglijden’ stoort de eenheid van waarneming. Op de komende pagina
wordt verteld, dat Bertha bij de stafel stond, ‘heur hersenen gegrepen in 't
wild-wielend rad van warrelenden toekomstangst.’ Ten slotte: ‘Er was een
ongemakkelijkheid in de kamer gekomen, waarvan alleen Miep niet voelde’ (blz.
38.) ‘In de schemerige grijsheid vergleed, droomig en stil, een zwaan op de blanke
drijving zijner vleugelen’ (blz. 57).

Frans Hulleman, Toewijding. Scheltens & Giltay, Amsterdam.
De heer Hulleman is klaarblijkelijk iemand, die in de artistieke bestrevingen van den
nieuweren tijd naar verfijning en verscherping in gevoels- en geestesleven voor een
goed deel niet veel meer dan ‘malligheid’ en ‘aanstellerig gedoe’ ziet. De stelling
‘l'Art pour l'Art’ zal zijn instemming wel niet hebben; en als ik me niet zeer vergis,
stelt hij zijn ideaal in een gematigd-nuchter en gematigd-gevoelvol bezien der dingen,
met een klaren blik op het lachwekkende, met een open oog voor de misère van
het leven.
In een oogenblik, waarin die levenshouding hem overtuigender dan ooit de
eenig-ware leek, zal het geweest zijn, dat hij de hoofdpersoon van zijn boek
concipieerde: Agnes, de onderwijzeres, die zooveel van haar goede moeder en de
vuile maar lieve kindertjes van haar school houdt, die een heel gewoon en toch niet
heelemaal gewóon meisje is,
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en zoo ganschelijk vrij van artistieke smetten, dat ze - een fijn-psychologische zet
van den auteur! - meest van ‘juffrouw’ Duncan pleegt te spreken. Daartegenover
de figuur van den heer Frits van Steenderen, postcommies op een jaarwedde van
vijftien-honderd gulden, bewonderaar van de Amerikaansche danseres en het fijne
‘ruggetje’ van een Tanagrabeeldje - waarover de heer Hulleman zich bar vroolijk
maakt - overigens een ploertje, dat met zijn soortgenoot uit de Camera Obscura
een neiging tot Fransche zinnetjes gemeen heeft: een scharrelarijtje tusschen die
beiden, waarin zìj het mooi en echt en hij 't heel boosaardig bedoelt, een stuk of
wat typen uit de ‘volksklasse’ en ‘betere standen’ eromheen, en het ontwerp was
rijp voor de pen!
En nu de ‘vrucht’ van genoemd schrijf-instrument in boekvorm voor me ligt en de
edele plicht op me rust het in deze rubriek min of meer ten doop te houden, weet
ik niet beter te doen dan aan heeren eigenaars van lees-bibliotheken dit werk in
volle oprechtheid en met stellige klem aan te bevelen; het degelijk publiek van
gepensionneerden, dat de uren van een morgenwandeling passeert met
smaadredenen tegen alle ‘nieuwerwetschigheden’ en in het schemer-uur de ‘frissche
genoeglijkheid’ van vroeger dagen en boeken gaarne gedenkt, zal hun voor die
nieuwe aanwinst ten zeerste verplicht zijn.
Ik wil een fragment van blzz. 156 en 157 voor hen afschrijven in de
zoet-koesterende overtuiging, dat het, geboden als een voorproeve der stijlsoort,
van hun gading zal blijken te zijn:
‘Hij keek haar ter zijde aan. Jà, zuchtte hij toen, het is vreemd voor u. Als ik maar
'n tiende deel van uw levenslust had, dan zoû ik anders zijn, maar dat bezit ik niet....
heláás. Wilt u wel gelooven, dat er oogenblikken in mijn leven zijn, dat ik alles zoo
dóodsch en leêg vind, dat ik er niet zoû tegen opzien me-zelf van kant te maken?
En hij keek haar terzijde weêr aan, ontmoette den verbaasden vraagblik van haar
oogen. Snel keek zij weêr voor zich uit. Had zij het wel goed verstaan? Van kant
maken? Op diè leeftijd. Ongelukkig was dat! Zij zou hem eens van die ziekelijke
gedachten genezen en fermer maken, gezonder, beter, levenslustiger.
Hoor eens, mijnheer van Steenderen, dat had ik niet van u gedacht hoor! Zúlke
ziekelijke gedachten, als waarvan hij daarnet sprak, moesten onderdrukt worden
door gezonde ideeën.... Wat drommel, het leven was niet leêg, het leven was niet
nutteloos.... dat mocht hij volstrekt niet zeggen! Hoorde hij dat wel? Hij mòcht dat
volstrekt niet zeggen. Kijk, dat je het leven 't ééne oogenblik wel eens zwaarder tilde
dan het andere oogenblik.... dat ondervond iedereen, niet?.... dat had zij óók wel....
maar daar zette je je dan flink tegen in.... en je werkte hard.... en je lette niet op
je-zelf, maar je dacht meer aan anderen....
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dan zoû mijnheer van Steenderen eens zien, dat was 'n probaat middel! Hoe kwam
hij ertoe het leven leêg te vinden!? Sinds wanneer vond hij dat zoo?
Den datum wist hij niet zeer precies. Maar juffrouw Dekker moest er wel aan
denken, hij was een Einsiedler. Hij ging niet veel met de menschen om.
Maar dat was juist niet goed. Hij moest wèl met de menschen omgaan, waarom
niet? Het was, als neuriede ze al haar bedenkingen. Het maantje kwam achter
wolken vandaan te voorschijn en liep achter de boomen, scheel bespiedend met
hen mêe.’
Is het niet ‘frisch’ en ‘genoeglijk’?
Ik voel mij verplicht te waarschuwen voor struikelen over onverwachte wendingen
van een somtijds plòts oplevende zucht naar nieuwerwetsche beschrijvingsheftigheid;
b.v. al dadelijk op blz. 10: ‘Aan den overkant werden ramen opgerukt en plompten
hoofden met wildzoekende oogen zich in 't vredig-geele zonne-licht, dat overal
scheen.’ Maar ik wil bekennen, dat ik er zelf ook over ben gestruikeld, en als nieuwe
aanmoediging de verzekering geven, dat er van Mourik-typen (Klaas Kluyver en
anderen) in voorkomen, die heusch niet slechter zijn dan de reeds bestaande.
Waarlijk niet!
En dit nog: de Deugd wordt belaagd maar zegeviert op de laatste bladzijde van
het boek! 't Gaat er spanjoolsch toe, 't.... maar ik schrijf u liever er nog iets van af;
ziehier:
‘Met wijd open oogen staarde zij naar de hoogte en in driftigen wil zich bezinnend,
sloop gluiperig een warme adem naar haar mond.(?) Maar vóór zijne lippen haar
aanraakten, worstelden haar armen zich op en met een open hand striemde zij hem
raak-slaand in het achteruitschokkerend gelaat. Toch hield hij haar, als in een boei,
omkneld. Maar met beide handen tegen zijn borst aan, duwde zij hem van zich af
en siste haar stem:
Laat me lós, laat me lós, laat me lós, zeg ik!’
‘Wankelend vielen zij uit elkander. De verslagene stond ontredderd, scheen
verdwaasd. Zijn muilen stonden schots en scheef vóór zijn voeten en hij grijnslachte
stomp naar Agnes, die, met een tusschen haar handen geklampt gelaat, dat door
angst en schrik kreukelig voorhoofd-rimpelde, verder en verder van hem af, achter-uit,
week, in de richting van de deur.’
Op blz. 219: ‘Als je niet onmiddellijk die deur, - zij wees er heen, - open sluit, dan
schreeuw ik om hulp, dreigde Agnes. Olala, maar kon zij dan niet tegen badinage?
Badinage of nièt, doe die deur open, beval zij. Breng me niet tot 't uiterste, man!
Want ik walg van je, ik wàlg van je, floepte ze hem recht in het gezicht, met gestrekte
armen en gevuiste handen langs haar lijf.’
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En verder: ‘.... Ja lach maar, làch maar, maar je lach doet pijn! Je kunt niet hartelijk
lachen. Er is ook geen reden om te lachen. Ik kan lachen.... lachen, als ik denk aan
je mal gedweep met die Miss Duncan.... ik kan làchen als ik denk aan je fransche
frazes.... ik kan làchen, als ik denk aan je.... sociaal-aristocratie! En ik làch! Ik làch,
hahahahaha!’
‘Het was de acute verdwaasdheid van een opstandig hart,’ zegt de auteur terecht.
H. VAN DER WAL.
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Sonnetten
door Hélène Swarth.
I.
Ik kan weer zingen, 'k heb mijn pijn verbeten
En dapper stap ik, over 't blanke zand,
Door wazig groen fluweelen herrefstland,
Vol bladerblond, de boomen afgereten.
Maar 'k voel het scheuren van den laatsten band.
Ik zal jë oogen en je stem vergeten,
Aleer zal zijn het laatste kleed versleten,
Van toen mijn hand nog warm lag in je hand.
Wij liepen samen op deze eigen heide,
Je zei: ‘Mijn lam!’ meewarig, wijl je 't bloed
Zou vloeien doen van 't lam, dat zacht je leidde.
En, diep in 't lommer, leek de rust mij zoet,
Waar, aan je borst, je een droomwieg mij bereidde,
In 't zelfde bosch, waar 'k eenzaam dwalen moet.
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II.
Ik dwaalde, in donker, door een wereldstad,
Vol zwoel gewoel en wist geen weg alleen
En wrong de hande', in radeloos geween,
Wijl mij de liefste wreed verlaten had.
Maar 't was een droom, die met den nacht verdween.
'k Ontwaakte plots in de armen van mijn schat,
Wien, bleek van angst, ik om vergeving bad
Voor zulk een droom, waarin hij ontrouw scheen.
Mijn polsen bonsden en mijn hart deed zeer,
Mijn lippen brandden dor van bange dorst.
En telkenmale kwam die angstdroom weer
En wakker schrikkend, klemde ik aan mijn borst
Mijn lief en, teeder ernstig, keer op keer,
Verweet hij mij dat zóo ik droomen dorst.
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III.
Dien lindeheuvel kan ik niet vergeten,
Mijn weer-verlangen kan ik niet betoomen.
'k Vermoedde niet dat nimmer vreugd zou komen
Gelijk de vreugde, alleen in droom bezeten.
In 't lichte lommer van de lindeboomen,
Sprong blond een jongsken rond, met jubelkreten,
Clematis bloeide - O ware ik dáar gezeten
Nog hand in hand met hem, vol zomerdroomen!
Ik vroeg: ‘Mijn lief, wanneer mijn haren grijzen,
Zal ik dan nóg je welbeminde wezen?
'k Heb van een man, wien grijzend haar deed ijzen
En die zijn lief verliet, zoo bang gelezen,
Een droef verhaal.’ - ‘Hoe zal 'k mijn trouw bewijzen?
O lief! mijn lief! 'k moet toornen om je vreezen.’
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IV.
De linden bloeien, ambrozijn-aromen
Doorzalven zoel de lauwe zomerlucht.
Een wilde woudduif roept roekoe en vlucht,
Haar zijden vleuglen ritslen door de boomen.
Hier sta ik, arm en eenzaam. Liefdezucht
Van lindenbloei wekt óp mijn doode droomen.
Neen, blijft maar slapen! - nooit zal wederkomen
Uw duif van liefde met roekoe-gerucht.
Gelijk de linden wou mijn liefde bloeien,
Onzichtbaar zoet, doorzalvend héel uw sfeer.
Doch in moeraslucht, waar venijnen broeien,
Verdierven droef de aromen rein en teêr.
En 'k zag een boom, scharlaken bloeiend, groeien,
Den Boom der Zonde, bij het Tranenmeer.
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V.
Mijn blanke tent belommren donkre pijnen
En lichte linden en de lucht doorkruiden
Aromen zoet, waarmee de wind van Zuiden
Mij zoel omwuift, ter zalving mijner pijnen.
'k Weet alle klanken hier van ver te duiden:
De waterval - een fietsbel aan 't verdwijnen Gehark van grint - gerekt gefluit van treinen
En - waar 't voor mij! - de doodeklok aan 't luiden.
Door de eikendreef, die saam wij planten zagen,
Toen nog uw lippen om mijn kussen vleiden,
Zie 'k blonde schoven laden op een wagen,
Als in dien zomer, toen we ons hier vermeiden.
Verloren lief, hoe zal ik leeren dragen,
Nu nimmermeer uw weerkomst te verbeiden?
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VI.
Zoo zal ik áltijd weerzien in mijn droomen
Mijn lief van vroeger: bloemen op het stuur,
Vlug wielende áan door d' eereboog der boomen,
't Gelaat gebronsd van zomer-zonnevuur.
Maar ach! hoe lang ik, tot mij tranen doomen
Voor de oogen, door de boomgewelven tuur,
Nooit zal 'k mijn lief zien lachend wederkomen,
Met liefde en bloemen, blijheid en azuur.
Van verre al voelde ik zijn geluidloos naderen.
'k Wierp wég mijn boek en zag hem lievende aan.
Al 't purperbloed ging zingen mij in de aderen,
Wijl 'k hem zag komen door de boomenlaan.
God, wil mij nu verzaamlen tot mijn vaderen.
Ik leef vergeefs, mijn lief is heengegaan.
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VII.
Als wilde rozen bloeien blank de bramen,
Koornbloemen blauwen en papavers bloeden,
Lupine en thijm met paars en geel vergoeden
Goû-regen, brem en meiviooltje samen.
De zomer toovert met zijn wichelroeden
Wel duizend kruiden - 'k weet niet eens hun namen En 't lijkt me of alle een lief komplot beramen
Om mij Gods liefde leeren te bevroeden.
Doch om de brandwond van mijn hart te heelen,
Waar bloeit mijn heilkruid? ach! ik kán 't niet vinden.
Die ranke plant, waar sterretjes aan gelen?
Die blauwe bloem? - 't Zijn tranen, die mij blinden,
Doch juist wie lijdt moet koen zijn heilkruid stelen
En zaaien 't zaad naar alle vier de winden.
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VIII.
Nu moet ik weenen, wijl ik niet mag sterven
In de armen waar, in waan van liefde, ik sliep,
Wijl, eenzaam droef, mijn doodebed zal derven
De stem, die mij ten liefdeleven riep.
Ik droomde niet, den hemel te beërven,
Maar voor het graf, zoo donker en zoo diep,
Vóor 't zielvernielen en het lijfsverderven,
Beloofde uw liefde dat ze een hemel schiep.
Nog zag mijn Hoop in zee van lijdensvlammen
Een morgenrood belovend liefde-azuur,
Een land vol klaproze' en vol hanekammen
En ál de hanen kraaiden 't morgenuur.
Nog voelde Hoop haar vleuglen niet verlammen
En zingend zweefde ze in het Vagevuur.
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IX.
Mijn bange lippen leerde ik áf te klagen,
Doch in mijn oogen lag mijn ziel te kwijnen.
'k Moest zelve weenen, zag ik wederschijnen,
In spiegelglas, die oogen, diep van vragen,
Van wonder wijd en zwart van hartepijnen.
En uw geweten kon niet meer verdragen
Mijn ooge' en, wijl zij wekte' uw wanbehagen,
Moesten mijn oogen uit uw woon verdwijnen.
Nu zullen nooit mijn oogen u meer plagen.
Voorgoed nu zijn zij uit uw woon verdwenen.
Eén enkel woord volstond, hen te verjagen.
En of zij nu verwijten, hoonen, weenen
Of toornen om de laagheid van uw lagen,
Zij dere' u niet, voor eeuwig zijn zij henen.
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X.
Wanneer weleer een woord mijn lief deed wrokken
En hij de kamer uitliep, boos-gebuid,
Verborg ik huivrend de oogen in mijn lokken
En weende alleen mijn bangen weedom uit.
Een doodsgedachte deed zoo droef mij nokken:
- ‘Zoo ik vóor hem voor eeuwig de oogen sluit,
Hoe zal deez dag, verlore's in noodloos mokken,
Hem dán berouwen!’ En ik schreide luid.
En toch herleefde en blonk, terwijl ik schreide,
Een lach van hoop al door mijn tranen heen,
Wijl ik weldra zijn wederkomst verbeidde,
Wen, na de bui, weer zon van liefde scheen,
Wijl toorn al zelf verzoening voorbereidde.
En voel je nú geen wroeging wijl ik ween?
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Antiek toerisme
of De reis door Egypte
door Louis Couperus.
VII.
‘Afrodite, almachtige, goudene aan het schuim ontstegene!
Lust van goden en menschen, onbluschbare glorie der heemlen!
En eeuwige Zomer op Aarde!
Maak mij het stof, waarover drukt de zool van zijn sandaal,
Als hij voort schrijdt,
Zoo dat ik hem voel òver mij....
En hem beminnen kan, o Afrodite!
Afrodite, o heerscheresse, die mij bezielde, in mijn aadren
Vloeien doende het juichende vuur van uw verlangen,
En mij bràk in de smart, die de vreugd is!
Afrodite, o stralende Moeder van Eros!
Wend naàr mij.... zoo niet zijn hand, zoo niet zijn blik....
Toch den druk van zijn voet, dat ik sterve door hèm, in wellust....
Maak mij het stof, waar over hij schrijdt:
O Afrodite!
Maak mij het stof voor zijn voet!’
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In de vallende nacht klonk Kora's lied. Hare klare, als met gouden klokjes
opklinkende, stem, eerst zacht, gedempt, steeg, zwol, klaterende in hartstocht, brak
toen als een kristallen straal, en versmolt weg in weemoed en smachtend gebed.
Er stapelden onder de palmen de schaduwen. Voor de deuren hunner vertrekken,
daar ginds, in de galerijen van het Diversorium, zaten de reizende kooplui, hurkten
neêr op mat of tapijtje, en luisterden. Oom Catullus lag in hangmat, en Thrasyllus
zat naast hem, en zag op naar de sterren, die begonnen te ontluiken als zilveren
madelieven in wijde blauwe velden.
- Je hebt mooi gezongen, Kora, zei oom Catullus tot de slavin uit Kos, die op den
grond zat, voor haar de vierkoordige harp.
- Dank, heer, voor uw goedkeuring, zei de slavin.
- Noem mij maar oom, zei Catullus goedmoedig.
- Ik zoû niet durven, zei Kora glimlachend.
- Ilia noemde mij oom....
- Ik ben niet Ilia, heer....
In den zuilenportiek verscheen Tarrar.
Maar zijne verschijning was een verrassing. Want Tarrar, niet meer verbonden,
zag er uit als een kleine wilde: hij droeg zijn Libysch feestgewaad, een gordel van
vederen hing hem van het middel, een hoofdtooi van vederen bekroonde hem. En
hij grinnikte, blij.
- Groote goden, Tarrar! schrikte oom Catullus op. Wat zie JIJ er uit! Je lijkt wel
een kleine menscheneter! Ik word bang van je! Wat gebeurt er?!
- Wij gaan naar Canope, heer, van nacht! juichte Tarrar. Heer Lucius laat u
waarschuwen, dat wij allen naar Canope gaan, heden nacht! Daar is heer Lucius
zelve!
En Tarrar wees, zegevierend, op Lucius, die te voorschijn trad. De slavin was
opgestaan, en neeg toen, tot de aarde toe, met de armen uitgestrekt.
Lucius zag er uit als een jonge Egyptische god. Hij droeg een Egyptische tuniek,
van gestreept byssos, met een rand van hiëroglyfen, gewerkt in zwaar borduursel
en kostbare steenen; zijn beenen omgaven hozen van goudweefsel; om zijn hoofd
was een Egyptiesch kapsel als van een sfinx, met uitstaande, gestreepte, breede
banden, die neêrvielen tot op zijn schouders; hij schitterde
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van vreemde juweelen en geheel, van het hoofd tot de voeten, was hij omhuld in
een fijn, gouden net, als in een doorzichtigen mantel, als in een immaterieelen
godensluier. En glimlachend, schitterend, onwaarschijnlijk schoon, naderde hij.
- Groote, heilige goden! Groote, heilige goden! riep oom Catullus uit en rees op
en Thrasyllus rees op, en de kooplieden verzamelden rondom en bewonderden in
salamalek op salamalek den schitterenden vreemdeling.
- Lucius, wat bezielt je? Wat gebeurt er? Ben je Serapis zelve geworden?
- Neen, oom, glimlachte Lucius. Ik ben alleen maar in plechtgewaad gedost, omdat
ik wil gaan droomen op het tempeldak van Serapis' tempel te Canope. Het is het
groote Feest, en Kaleb - hij wees op Kaleb, die verscheen - heeft mij overgehaald
heden nacht in statie te gaan naar Canope. Gij gaat meê, oom, jij ook Thrasyllus,
en àllen gaan, al mijn vrijgelatenen en slaven. Kaleb zal voor den gondel zorgen....
Er was als een koorts en een heftige aandoening. Van alle kanten van het
Diversorium stroomden de slaven, de slavinnen toe en juichten en sloegen in
bewondering de handen samen.
- .... Want, legde Kaleb uit; als een vorstelijk heer, zoo als déze prins, naar Canope
gaat, naar het Feest van Serapis - driemaal heilig! - dan gaat hij in de grootste statie,
en geheel zijn familia vergezelt hem dan.
- En dus ik ook, daar ik tot de familia behoor? riep oom Catullus uit. Alleen.... moet
ik mij oòk zoo dossen? En waar vind ik zoo een prachtkleedij?
- Heer, zeide Kaleb; gij zult alles gereed vinden in uw vertrek. Gij ook, meester
Thrasyllus....
Oom Catullus, de beiden handen aan zijn dikken buik, ijlde weg.... Je wist het
toch nooit met dien Lucius. Dagen lang had hij getreurd en gesnikt en geweeklaagd,
was onzichtbaar gebleven, had niet gegeten.... en dáar, daar verscheen hij, als een
jonge god gedost, en wilde naar Canope, om te droomen op het tempeldak!
- En ik had juist gerekend op een rustigen avond, omdat ik mijn maag overladen
voel! klaagde oom Catullus. Egypte zal mij mijn dood zijn!
Overal lichten, flambouwen, fakkels, overal koorts en blijdschap,
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omdat die nacht àllen meê trokken naar Canope. Wat een verrassing! De meester
was niet meer ziek! De meester ging in statie van nacht naar Canope! Het was het
groote Feest! Het was het feest van Serapis! Het Feest der Droomen! Het Waterfeest
en het Gondelfeest! Het was het Zomerfeest van Canope!
Vettius en Rufus, de twee intendanten, bevalen hier en bevalen daar. Iedereen,
bevalen zij, zoû zich dossen in feestkleedij. Ione, de oude slavin, die toezicht voerde
over de harpspeelsters en danseressen, werd vergund van de kooplieden te koopen
wàt zij noodig had: sluiers en sieradiën....
- Wij gaan naar Canope, wij gaan naar Canope! gilden de vrouwen juichend blijde
door elkander! Fluks Ione, geef mij het papaverrood! Hier, een antimoniumstift! Ik
wil een blauwen sluier, Ione, en blauwe lotos aan mijn slapen! Fluks, fluks, de
meester is al gereed!
- Wij gaan naar Canope, wij gaan naar Canope! juichte Kora jubelend mede. De
meester was als een jonge god, de meester geleek Serapis zelve! Ione, ik wil een
net van gouddraad en een droomensluier van gouddraad en roze nymfea's aan mijn
slapen! Ik wil een krans van roze nymfea's....
In de portieken van het slavinnengebouw ontplooiden de kooplui de stoffen, deden
zij de sieradiën schitteren. Vettius, Rufus kochten.... Ione, de oude slavin, beval de
bloemen te plukken in de rivier achter, de lotos en de nymfeeën....
Van verre zag Lucius die ontroering aan, in de nacht, in den lampen- en
fakkelenweêrschijn, met het gedraaf van slaven hier, en het opgestel van
draagstoelen daar. Hij dacht slechts aan Ilia. Hij wilde op het tempeldak, gehuld in
den droomensluier, droomen.... waar Ilia was, waar zij héen was gevoerd.... door
de zeeroovers.... En hij stond, hiëratiesch, plechtig, en staarde.

VIII.
Die avonden van het Zomerfeest was Alexandrië meer verlicht dan Rome zelve:
van honderde lichten, luchters, flambouwen, fakkels schitterde de stad, schitterde
zij aan hare havens, waarover streken de verblindende stralenbundels licht uit den
vuurtorenkoepel, schitterde zij aan hare twee hoofdstraten, die elkander sneden,
schitterde zij aan de Zuilengang van Muzeum en van Gymnazium: zuilengang,
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stadiën lang en druk woelig van zich òp naar het Feest makende menigte. Maar
vooral schitterde zij over het Mareotis-meer en het kanaal van Canope. De prachtige
villa's om het meer straalden van veelkleurige lantarens en gloeiende ballen; de
tempel van Afrodite, op het eilandje, was aangeteekend als met lijnen van vuur, en
over het goudwaterige meer zelve verdrongen zich de geïllumineerde gondels, vol
zang, vol dans, vol kleuren en blijdschap en vreugde; wimpelen fladderden en tapijt
slierde over den gondelboord tot in het water.
Door de verlichte straten repten de dragers met de draagstoelen in eén drang
naar het Mareotis-meer. Zij repten zich van het Diversorium af, de draagstoelen met
de harpspeelsters en de danseressen, en een groote stoet slaven, feestelijk gedost,
waartusschen tal van vrijgelatenen, te muil of te paard. En de voorbijgangers wezen
naar den aanzienlijken stoet, klaarblijklijk de familia van een schatrijk Romein, die
zich begaf naar Canope, om te droomen.
De stoet bereikte een aanlegplaats van het meer. Daar lag een groote gondel
gemeerd, een thalamegus, die op dit laatste oogenblik Kaleb voor veel geld had
kunnen huren. De thalamegus was blauw geschilderd, verguld, met blauw-vergulde
spanen, die uitstaken als zoo vele pooten van een sierlijk waterdier. Kaleb had haar
doen bedekken met tapijtwerk, haar doen versieren met bloemenkransen en
bladerenfestoen. Het zilveren beeld van Afrodite rees ter voorplecht, bewierookt.
De stoet der slaven en slavinnen en vrijgelatenen, met Vettius en Rufus, haastte
aan boord, om den meester op te wachten.
Dichte menigte verdrong zich om gretig te zien. Daar naderde een Romeinsche
draagstoel, kenbaar aan den vierkanten vorm; nog éen, en de meester trad uit, door
zijne slaven en slavinnen gediend. Hem vergezelde een oudere, zwaarlijvige
bloedverwant, en een deftige paedagoog.
- Hij gaat droomen! Hij gaat droomen! riep het volk uit. Kijk, hij heeft al zijn
droomsluier om!! Hij ziet er uit als een god! Hij lijkt op Serapis zelven!
Bedelaars verdrongen om de reizigers:
- Goddelijke Heer en verheven Prins! Gij, die Horus gelijkt, zoon van Osiris! Moge
Serapis u de goede Droomen zenden! Moge Serapis u overstelpen met zegeningen!
Moge hij verre van u in de Onderwereld terug houden de booze Droomen!
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De intendanten verdeelden klein geld onder de bedelaars. Lucius was aan boord
gestegen. De slavinnen strooiden bloemen voor zijn schrijdenden voet.
De zang der roeiers klonk op. De knarsende koorden werden afgerold, de gondel
gleed naar het wijde des meers. Zij schitterde van blauwe, groene en gele lichten.
Zij liet een spoor van licht, om haar was het water licht. Aan de boorden verrezen,
in de tuinen van licht, de villa's en paleizen van licht.
Honderde gondels gleden langzaam mede, allen in de zelfde richting. Boven den
eentonigen ondertoon van der roeiers gezang klaterden liederen en hymnen.
Kythara's droppelden gamma's af; vierkoordige harpen zongen op; dubbelfluiten
trilden de avondlucht door. Een dronkenschap rilde in de lucht.
De wateren van het meer stonden hoog. Het was de maand, dat de Nijl weldadiglijk
trad buiten zijn boorden met vochtigen voet en de Delta overstroomde. Het goudlichte
water des meers spoelde tot over de marmertrappen der villa's, langs welke de
schitterende hetaeren afdaalden, den slip harer sluiers ter hand, om plaats te nemen
in de kussens van hare gondels.
Over het water vielen de bloemen, te gelijk met de gesprenkelde klanken van
hymne en van lied. In zachten drang stuwden alle de gondels, honderden, honderden,
groote, kleine, thalamegen en sloepen, vierkante vlotten en kano's, naar den ingang
van het Canopiesch kanaal. Aan de boorden de duizende wandelaars en
toeschouwers, àl het volk van Alexandrië....
Op de harmonie der getokkelde snaren gleden de vaartuigen het breede kanaal
in. Het stond vòl water: de boorden waren gedrenkt. Menschenhoog riet - BYBLUS
en CYAMUS - stengelde omhoog, in deze maand bloeiende met duizende wuivende
kwasten: de bladeren der BYBLUS lang en overbuigende, allen als sierlijk geknakt,
die der CYAMUS rond als schalen en bekerdiep, zich stapelend als vaatwerk, de
1)
steelen langs . Om al het licht der gondels gloeiden er als plassen van goud tusschen
de stengels, bloeiden de halmen en biezen omhoog als uit gesmolten goud.
Daar was de Canopische poort. Daar was de voorstad Eleuzis en het kanaal
verdeelde zich in twee takken; het smallere kanaal

1)

In der daad werden deze cyamus-bladeren ook gebruikt voor vaatwerk door het volk van
Alexandrië en leverde hunne verkoop een broodwinning op.
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voerde naar Schedia aan den Nijl; het breedere langs Nikopolis naar Canope.
Dáar breidde, wijd en blauw, de zee. Slechts een smalle reep lands scheidde
haar van het kanaal en zij veroneindigde als onder duizende trillende sterren.
- Lucius, zeide Thrasyllus vol belang - hij was gezeten aan Lucius' voeten, die op
een verhevenen troon zat en voor zich staarde, hieratiesch en vòl verlangen naar
zijn Droom van die nacht; heer Catullus, zie! Wij zijn Nikopolis voorbij, met haar
nieuwe amfitheater en stadium en dáar ligt Taposiris, met kaap Zefyrium, en op een
hoogte zie ik den tempel van Afrodite Arsinoë....
- Ik zie, zeide Lucius, wendend den blik naar den tempel, die verlicht was met
lijnen van vuur, en als een olympische woning rees boven de zee.
- Ik zie, herhaalde oom Catullus, aan Lucius' zijde gezeten.
- Ik las, lichtte Thrasyllus in: dat op de zelfde plaats, waar deze tempel nu rijst,
de stad Thonis eenmaal rees, genoemd naar den koning, die Menelaos en Helena
gastvrij ontving. Homeros vermeldt het en spreekt van de geheime geneesmiddelen
en kostelijke balsems, die Helena er ontving van de koningin Poludamna, gemalinne
van Thôn....
- Je weet alles, Thrasyllus en het is een genoegen met je te reizen, waardeerde
oom Catullus.
- Zeg de slavin uit Kos, dat zij de hymne zingt aan Afrodite, daar wij den tempel
van de godin voorbij varen, beval Lucius.
Thrasyllus naderde Kora en bracht over het bevel des meesters. Aanstonds rees
een groep der zangeressen en danseressen. Kora zelve sloeg de klaterende
akkoorden aan. En zij zong:
- Afrodite, almachtige, goudene aan het Schuim onstegene!
Lust van goden en menschen! Onbluschbare glorie der heemlen!
En eeuwige Zomer op Aarde!
O stralende Moeder van Eros!
Wees GIJ het, die zegt uw Eroten de Droomen mijn Meester te brengen!
Als vlinderen, die dansen zullen
Rondom zijn, in heilige sluimering straks vereffend, godengelaat....

Zij stond bezield, terwijl zij zong, de vingers in de koorden, gewend
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naar den tempel toe. Om haar mimeerden de danseressen het lied: iedere wending
harer soupele lichamen, als sjerpen, die ommevielen, beeldde het woord van de
gezongene ode. De stem der zangeres, kristalzuiver, zwol. Van den boord des
kanaals, uit de opene huizen, op de treden des tempels hoorde men uit naar hun
lied. In het hooge riet lagen kleinere sloepen, waarin paren, die elkaâr omhelsden
in liefde. Hunne handen deden wijken de gewillige halmen, en hunne glimlach
glansde Kora toe.
- Wees GIJ het, die zegt uw Eroten de Droomen mijn Meester te brengen....

zongen de andere zangeressen na....
- Zij zingt goed, zeide Lucius.
Kora hoorde hem. Zij bloosde heel rood tusschen de groote, rooskleurige bloemen
aan hare slapen. Maar eerbiedig deed zij of niets zij gehoord had. En zij zette zich
rustig neêr aan den voet van het zilveren Afrodite-beeld, tusschen hare gezellinnen.
De gondel gleed langzaam voort, met de andere vaartuigen mede. Van allen
klonk muziek, om beurten. Het spiegelende water van het overstroomde kanaal
scheen een breede vlakte van goud. Aan den boord, tusschen de halmen van het
hooge riet, rezen de openen taveernen en huizen-van-pleizier, bloembekransd, op
als uit een toovermeer. De vrouwen wenkten en wuifden er met lange lotosstengels.
Maar de gondelen gleden verder, naar Canope. Allen gingen ten Serapis-tempel.
Eerst na de Droomen zouden de pleizierhuizen en taveernen worden bezocht. De
Orgie zoû zijn na den Droom.

IX.
In den vreemden zomernacht van glans - sterrenglans en lampenglans - rees op
de stad Canope met de slankheden harer obelisken en de baldakijnen harer palmen.
Aan de lange kade lagen de gondels aan, de eene naast den andere. De eene
panegyrie na de andere - optochten van pelgrims naar den Serapistempel - vloeide
de lange straat door. De stad ruischte van muziek en gloeide van illuminatie.
Het was middernacht. Van af den Serapis-tempel klonken zware
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gongslagen, als een goddelijke, gouden donder, die regelmatig rolde onder de
sterren. De zingende stoeten, in flambouwenschijn, stroomden naar den tempel
toe.
Er was een breede laan, geplaveid met groote, vierkante steenen. Deze laan, of
DROMOS, geleidde naar het heilige, het TEMENOS, langs een dubbele rij immense,
bazalten sfinxen, half vrouw, half leeuwin; half man, half stier. Zij schaarden zich
als versteende, goddelijke wachters en hunne groote mannen- en vrouwengezichten
staarden hiëratiesch de nacht in. Tusschen de sfinxen bloeiden in lotosvormen,
gloeiend, blauw, rood, geel, de kleurige lantarens en lampen.
De panegyrieën, met pelgrimspas, stroomden den DROMOS in. Door den DROMOS
bereikten zij de eerste propylaeus, de tweede, de derde, de vierde. Het waren
immense rijen van zware pylonen, hiëroglyf-beschilderd: een woud van
pylonenstammen, lanen van ontzaglijke zuilen, die zware architraven droegen,
waarop als scheen te rusten de sterrendom van de zomernacht zelve. Door deze
eindelooze zuilelanen ging de dichte, dichte, hymnezingende menigte der droom
zoekende pelgrims. Zij ging steeds met haar zelfden langzamen, regelmatigen,
godsdienstigen tred. En eentonig als het rythme van hare gang, was de melodie
harer hymne, gedragen door steeds de zelfde harpakkoorden.
Ook Lucius' stoet ging mede. Hij liep ernstig, oom Catullus aan zijn zijde; Thrasyllus
volgde; de slaven en slavinnen volgden. Vóor hem schreden zijn muzikanten,
zangeressen en danseressen. En Kora's stem verhief zich slechts even hooger in
de altijd herhaalde hymne aan den god Serapis.
Er was als een immensiteit: de tempel zelve; de NEÓS. Een immense voorhof of
PRONAOS zuilde omhoog, woud van pylonen, torsende het hiëroglyf-beschilderde
dak. De PRONAOS gaf toegang tot den SÊCOS, het heiligdom, het Zeer-Heilige, een
leêge onmetelijke ruimte, zonder beeld, zonder altaar, zonder iets. Toch daalde als
een geheimzinnige wijding hier neêr, om de ontzaglijke ruimte, om de hoogte, de
indrukwekkende, kolossale afmetingen. De ‘vleugels’ of PTEREN, - de twee zijmuren
- gebeeldhouwd met symboliesch bas-relief, beschilderd met goud, azuur en
scharlaken, naderden elkaâr met schuinende lijnen in een geheimzinnig mystiek
perspectief, waar als een brand walmde een nevel van geuren. Daar achter verloor
zich het Allerheiligste, de woonplaats van
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den god, Serapis, onzichtbaar het beeld. Een zwerm van dienpriesters, ZAKOREN
en NEOKOREN, officieerde daar over opgaande treden, in eeredienst voor dicht
geschoven hyacinthen gordijnen.
De panegyrieën verdeelden zich langs de ‘vleugels’, de zijmuren, volgens de
stafbeweging der tempelwachters. Het was of een breede vloed zich verdeelde in
twee rivieren. Aan het einde der PTEREN, achter het Allerheiligste, breidden zich, in
de open nacht, vluchten van trappen, die voerden naar onoverzienbare terrassen,
het eene steeds hooger dan het andere. De gouden gongslagen donderrolden er
plechtig, hevig, en zwaar weerëchoend.
Over de terrassen, in steeds de zelfde ommegang, op, neêr, ging de processie
der hoogere priesters, de HIEROPSALTEN, de HIEROSKOPEN, de HIEROGRAMMATEN,
de PASTOFOREN, de SFAGISTEN, en de STOLISTEN. De HIEROPSALTEN zongen de
hymnen op de heilige harpen; de HIEROSKOPEN voorspelden uit het ingewand van
slachtoffers, de HIEROGRAMMATEN bewaarden de geheimen van de Hermetische
Wijsheid; de PASTOFOREN droegen in zilveren booten de Anubis-beelden, met den
hondekop; de SFAGISTEN waren de offerpriesters; de STOLISTEN bedienden de heilige
beelden, versierden ze, onderhielden ze met altijd reine, geurige handen. Maar
tusschen de HIEROGRAMMATEN schreden de PROFETEN. Zij hadden de Godheid
gezien van aangezicht tot aangezicht; zij wisten het Verleden, de Toekomst, en de
Beteekenis der heilige Droomen. Zij waren zeer-heilig, en de oudsten waren
allerheiligst. Waar zij naderden, zeeg het volk ter aarde, en kuste het plaveisel, de
handen geheven.
Het heilige uur naderde. Het uur, dat Serapis de heilige Droomen zenden zoû uit
den hemel, uit de zon zelve. Dat alle panegyrieën waren binnen gevloeid. Dat de
poorten van den DROMOS zouden toedreunen met hare centenaar-zware
monoliethdeuren. Dat de laatste gongslag weg klateren zoû in de heilige nacht....
Van de terrassen af waren de stad, het kanaal, het meer, te zien als éene gulden
tinteling van lichten. Maar op de terrassen zelve was plotseling een onwaarschijnlijke
stilte. Uit die Menigte van duizenden klonk geen stemgeluid, geen ritseling. En op
het granieten plaveisel strekten de pelgrims zich uit, de een naast den ander....
Tusschen hunne rijen gingen de dienpriesters, de NEOKOREN.
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En zij bogen telkens over de pelgrims en bedekten hen met de droomnetten en
sluiers, terwijl ZAKOREN de wierookvaten slingerden. Een zware, bedwelmende geur
walmde van bijna verstikkenden aromatendamp.
Plotseling klonk, door de stilte, van de harpen der HIEROPSALTEN het heilige
akkoord.
Er was een korte hymne, éen enkele fraze, die weg smolt....
Over de immense terrassen lag roerloos onder netten en sluiers de Menigte der
duizende pelgrims, de oogen toe. Van de verlichte stad kwam geen enkel geluid.
De heilige Stilte heerschte, als een wijde mystiek, huivervol, over de zee, langs de
starrelucht, over de stad en den tempel. Want Serapis, onzichtbaar, steeg op uit de
Onderaarde, om de Droomen te brengen.
Hij steeg in een wolk van Droomen, uit de Amenthi, de heilige onderwereldsche
Hel, waar hij heerscht, zoo als Osiris heerscht in den bovenwereldschen Hemel. Hij
is Osiris zelve: er is tusschen hem en Osiris geen onderscheid. Hij is Twee. Is Osiris
de weldadige Almacht van Boven, hij is de weldadige Almacht Beneden. Hij
weêrstreeft Tyfon, zoo als Osiris Tyfon bekampte. De zege is hem aan het einde,
als zij Osiris was.
Nu stijgt hij op, in den wolk van Droomen. Want het is zijn Feest, het Feest zijner
weldoende wateren, die hijzelve uitgiet in zomerregens uit de heilige watervazen de CANOPE'S - die de hondekop kroont van Anubis, zijn wachter, dienaar en makker.
De wateren, die hij giet in den Heiligen Stroom, opdat hij Heilig Egypte bevloeie. Nu
stijgt hij op in den wolk van Droomen....
De aarde splijt, en uit de Amenthi stijgt Serapis. Hij is alles, als Osiris is. Hij is,
vrouwelijk, Neith, het Begin, en, mannelijk, Ammon, de Eeuwigheid. Hij is wat het
Laatste zal zijn. En hij kan niet anders dan de weldoener zijn. Hij doet, als vlinders,
de Droomen zweven om de slapen van wie in hem gelooven. Zijne heilzaamheid
geneest zieken. Dienaren van kranken, die droomen zullen in hunner meesters
plaats, giet hij in den geest het geheim van dier genezing. Zijne Droomen raden wat
men doen of laten moet, om te komen tot voorspoed, fortuin, aanzien, geluk en
liefde....
En Lucius zal hij doen droomen, waar een beminde vrouw, die verdween, zich
bevindt....
In de Stilte ligt de jonge Romein, goud-netwerk overdekt,
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als een kostbare mummie, recht uit, de armen het lijf langs, de oogen toe. Naast
hem liggen alle de zijnen, die hem vergezelden.
De nevel der geuren verijlt over hunne vroom gesloten oogen, onder de sluiers.
De heilige Stilte heerscht voort.... Uren lang, niet onderbroken....

X.
Had Lucius geslapen? Had hij gedroomd? Had de geurnevel hem bezwijmeld? Had
een vreemde mystieke macht zich uitgespreid over hem? Was Serapis over hem
neder gedaald? Had de Droom hem omzweefd?
Het scheen hem, dat een gouden donder hem wekte uit de zware lethargie zijn
roerloosheid. Hij voelde zijn sluier nat van overvloedigen dauw.... De gongslagen
rolden over den tempel, weg, in de starrenacht. Harpakkoorden klonken, hymne
zong op....
Rondom de terrassen, zingende, bewoog de lange theorie der priesters. Het was
nòg nacht. Overal, rondom Lucius, verrezen de droomers, slaap- en droomdronken.
In den fakkelen- en lampenweêrschijn spookten hunne gezichten, vergeestelijkt,
als na een lang gebed, na een langdurige vroomheid, een extaze, waarin zich verfijnd
had hunne gedachte, hun verlangen en hunne ziel.
Op het hoogste terras, van waaromme de geheele stad zichtbaar lichttinkelde ter eene zijde de nachtblauwte der zee en ter andere de zilveren vertakking der
Nijlmonden door de Delta - ginds, vaag, ver, de wijdte der Libysche zanden - zaten
op tronen de wijze HIEROGRAMMATEN. Zij hielden in de handen uitgerold de gewijde
rollen, wier hiëroglyfen overal antwoord op geven. Tempelslaven achter hen, hieven
de kleurige lantaarnen op. Voor hen verdrongen zich de talrijke Droomers.
Want er was een gedrang. De Droomers wenschten de beteekenis te weten van
hunne droomen. Maar er waren er zóo velen, die hadden gedroomd, dat de priesters
niet anders dan met enkele woorden antwoordden, vol dubbelzinnigheid.
Velen, te leur gesteld, daalden de terrassen af. De Orgie wachtte in de taveernen,
de lusthuizen, langs het kanaal....
Lucius was opgerezen, te midden van alle de zijnen. Hij stond stijf, roerloos,
gehuld in het gouden net, als een god, in transe.
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- Lucius, vroeg hem Thrasyllus. Mijn dierbaar kind en mijn meester.... zeg mij: heb
je gedroomd...?
- Ja, antwoordde, in transe, Lucius.
- Ik ook, zei oom Catullus. Het was een nachtmerrie, héel onaangenaam! Ik had
te zwaar gegeten. Mijn maag was overladen. En nu ril ik van dien killen dauw. Egypte
is héel belangwekkend, maar Egypte is zeer zeker MIJN dood!
Maar Kaleb was nader getreden.
- Vorstelijke heer, zei Kaleb. Uw Sabaëesche amuletten hebben zeer zeker u
gunstigen droom ingegeven. Ge moet u uw droom doen verklaren. Maar niet door
de HIEROGRAMMATEN.... Zie, de droomers verdringen zich voor hen. Er is niet bij hen
te komen. Ge moet u uw droom doen verklaren door een allerheiligsten Profeet.
Door Amfris, de honderdjarige.... Kom meê: laat mij u leiden....
Hij nam Lucius bij de hand.
- Het kost een hàlf talent, niet minder, zeide Kaleb. Dertig mina, heer. Maar dan
verklaart u ook Amfris uw droom, de heilige Amfris. Aan de hierogrammaten betaalt
men tien, twintig drachmen. Maar zij weten het nooit te zeggen, als de heilige Amfris
het weet, de Profeet. Hier troont hij, heer....
Zij stonden voor een kleine pyramide, op een der hoogste terrassen. Twee sfinxen
schenen aan de smalle deur geheimzinnige, versteende wachters. Dienpriesters
waakten ter poort.
- De allerheiligste Amfris, vroeg Kaleb.
- Veertig mina, zei een der priesters.
- Waarom maar niet een talent, bromde Kaleb.
- Veertig mina, herhaalde de priester.
Kaleb, uit zijn langen gordelbeurs, schoof de goudstukken in 's priesters palm.
- Treed binnen, heer.... wees Kaleb naar de opene deur.
Lucius trad binnen. Op een troon zat een grijsaard en scheen een god van
ouderdom en van wijsheid. Lucius zelve was schoon als een jeugdige god. Er was
een vreemd licht van blauwe globen, als van zachte manen. Lucius neeg ter aarde,
zonk op de knieën, en kuste den vloer. Hij bleef zoo.
- Was Serapis òver u, zoon?
- Ja, heilige vader.
- Wat deed hij u zien, in den Droom?
- De vrouw, die ik lief heb....
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De Profeet had zijn ijle, lange, onstoffelijke hand gelegd op het hoofd van den
droomer.
- Maar die u niet lief had, zei de Profeet zacht en kalm.
- Hoe weet gij, heilige vader....? Ik zag de zeeroovers, die haar schaakten....
- Maar door wie zij niet geschaakt werd....
- Hoe wéet gij, heilige vader....?
- En door wie zij niet verkocht werd, als slavin....
- Waàr is zij dan, o vader?
- Wat deed Serapis u zien, in den Droom.... Lucius snikte.
- Ik weet niet, vader.... Ik zag haàr en.... wie haar schaakten.
- Hoe velen waren zij?
- Velen.
- Ouden en jongen?
- Neen, zij geleken op elkaâr als broeders. Als dubbelgangers.
- Omdat zij niet velen waren.
- Niet velen?
- Neen.
- Hoe veel waren zij, vader?
- Zij waren.... éen.
- Niet meer?
- Zij waren één, herhaalde de profeet. Zoon, uw ziel is krank. Zij is krank van
smart en van liefde. De liefde is machtig, maar de wijsheid is machtiger. Zamel de
wijsheid, zoon. Kind, ik zie in uw ziel. Ik zie haar lillend, gemarteld liggen.
- Er is geen troost, als ik haàr niet vind!
- Er is troost. Isis zocht Osiris en zij vond alle deelen zijns lichaams. Maar zij vond
niet het deel, dat haar bevruchtte. En tòch vond zij troost, in het einde.
- Geef mij troost, heilige vader.
- Ik ben de wijsheid, kind en gij zijt jong. Dien de Wijsheid, maar eer de Liefde.
- Vader, waarom geleken de zeeroovers op elkaâr?
- Omdat zij één waren.
- Eén roover?
- Eén roover.
- Waar is Ilia, vader?
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- Zoon, zelfs mijn wijsheid zegt mij niet voor wat gij niet gedroomd hebt. Ge hebt
gedroomd de vele roovers, die geleken als dubbelgangers. Er was éen roover, kind.
- Wie was het?
- Heeft Serapis u zijn beeld voor getooverd?
- Ik zie het niet meer....
- Ga dàn in vrede.... En laat de Liefde en de Wijsheid u troosten....
Lucius ging. Op den drempel der pyramide trof hij een hetaere. Zij schitterde, als
een afgodsbeeld, in haar juweel bezaaid plechtgewaad. Zij zag hem aan, met
geschilderde oogen.
- Het is Tamyris, heer, zeide Kaleb. Zij wil Amfris raadplegen. Zij heeft een talent
betaald! Heeft Amfris u uw droom verklaard? Mij heeft zijn deurwachter, die ook wijs
is, den mijne verklaard! Voor vijf drachmen slechts.
- .... Eén roover! Eén roover! murmelde Lucius.
Hij balde de vuisten, machteloos.
Langs de terrassen stroomde de menigte weg. Over het kanaal, in de nacht, gleden
de gondels terug.
En telkens, bij de lusthuizen en taveernen, hielden de vaartuigen stil en stegen
de droomers uit.
Daar stroomden hydromel, schuimend gouden bier, en de zware Mareotische
wijnen en de bedwelmende likeuren van Napata. Daar wrongen zich in den dans
de naakte vrouwen, die lokten met lotosstengels.
- Terug! Naar Alexandrië terug! beval Lucius.
De thalamegus hield aan geen lusthuis op, aan geen taveerne. De meester snikte,
het hoofd omwikkeld in zijn gouden droomsluier. Er was geen muziek.
Alleen de zang der roeiers weemoedigde van onderen op. Achter, in het Oosten,
bleekte de dageraad: een lange rozige lijn, boven de zee....
Terwijl de feestlampen doofden.

XI.
Serapis had de hemelsluizen geopend en het regende.
De eerste voorzomerregens reeds waren in zware watervloeden
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gedaald; de watergoden, uit hunne canope's of waterurnen hadden reeds de
weldadige stroomen gegoten in den zwellenden Nijl; de rivieropzichters, die overal
1)
de nilometers hadden geraadpleegd, verklaarden dat de heilige stroom steeds
wassende was en het maximum van peil zoû worden bereikt dezen zomer.
In blanke gordijnen van stortende wateren ruischten de regens neêr.
De palmentuin van het Diversorium was overstroomd. Meester Ghizla deed zijne
slaven kleine kanalen aanleggen, om het water te voeren naar bewaarbekkens.
Er was een vroolijkheid en een blijdschap om zoó veel water. De lucht was frisch;
hoewel midzomer naderde, temperde een steeds gelijkmatige koelte de atmosfeer
om Alexandrië, geene miasmen verspreidden kiemen van ziekte, en de groote
vochtigheid zelfs was weldadig aan dezen, in den winter uitgedroogden, grond en
verzengde atmosfeer.
De reizigers bleven te huis. Na de droomnacht van Canope was Lucius thuis
gekomen in een zijner machtelooze razernijen en had zich in wanhoop opgesloten
en wilde niemand, niemand zien.
Oom Catullus gaf zich over aan lange siësta's; Thrasyllus bestudeerde boeken,
kaarten en globen.
In den portiek van het slavinnengebouw zat Kora. Daar zij niet mocht zingen en
spelen, hurkte zij neêr, sloeg de armen om hare knieën en zag weemoedig uit naar
den regen. Des meesters ziekte verspreidde weemoed onder alle van zijn gezin.
Bij Kora hurkte Kaleb. Hij zat als zij, de armen om zijne knieën en hij glimlachte
met zijn flonkeroogen en tanden, en hij zeide:
- Kora, ik heb je héel lief.
Kora bewoog niet; zij antwoordde alleen zacht.
- Ik ben niet vrij; ik behoor aan den meester.
- Ik zoû je willen koopen, Kora, zei Kaleb; en je zoû vrij zijn. Kora antwoordde
niet: de regen ruischte blank neêr en in den palmentuin, onder een regenscherm,
drilde meester Ghizla de druipende slaven.

1)

Steenen putten aan den Nijlboord, waarin het water steeg en daalde als in de rivier zelve;
streepen gaven aan het maximum, minimum en middelpeil. Inspekteuren deelden van te
voren de bevolking mede, hoe hoog de Nijl zoû stijgen en wanneer de stroom vermoedelijk
uit zijn boorden zoû treden.
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- Je zoû vrij zijn, herhaalde Kaleb. Je zoû niet zijn mijn slavin, maar mijn vrouw. Ik
ben rijk: wij zijn rijk, Ghizla en ik. Wij doen heel goede zaken. Ons Diversorium is
het voornaamste van Alexandrië. Wij maken véel geld, omdat alle vorstelijke heeren
afstappen bij òns. Kora, je zoû zijn meesteresse des huizes hier. Je zoû slavinnen
hebben en slaven. Ik zoû je aan je meester betalen wàt hij vroeg...: het zoû op zijn
rekening te regelen zijn. Want zaken zijn zaken, zie je. Maar ik zoû je toch met baar
geld kunnen betalen. En Kora, dan, als wij héel rijk geworden zijn.... dan zouden
wij terug gaan, naar Saba.... Naar mijn vaderland.... Dat is het zoetste en het mooiste
land van de wereld: om te wonen, zie je. Maar zaken zijn er niet te doen. Je moet
er rijk zijn; dàn is het heerlijk. Als wij rijk zijn, gaan wij er terug. Kora.... wil ik je
vertellen van Saba, van mijn land, al zoû het alleen zijn, Kora, om je te verstrooien,
nu dat het regent en je toch niet zingen mag?
- Ik luister gaarne, Kaleb.
- Saba, o Kora, is het machtigste rijk van Arabië; Saba is het Gelukkig-Arabië,
Kora. Saba is het zoete land, waar groeien de balsemboomen en de kostelijke
aromaten worden gezameld: myrrhe en wierook en cinnamoom. Alle kruiden en
bloemen, o Kora, geuren in Saba; er is geen kruid en geen bloem, die niet geurt.
Onder de lucht, die is transparant als een blauwe niets, zweven de wolken van
geuren op en stijgen tot de voeten der goden, die altijd glimlachend neêr blikken
over mijn land, over mijn gelukkige land. De palmboom geurt er en het calamus-riet
geurt er: er bloeit de geurende papyrus. Nergens zijn de bloemen zoo groot en zoo
verscheiden en de boomen zoo dicht van loover, zoo groen. Nergens zijn de nachten
zoo zacht, en de dagen zoo zalig. De nachten zijn feest en de dagen zijn rust. Wij
klimmen langs trappen in de hooge boomen en slapen er in bladerennesten, als
vogels. Mariaba is mijn stad, de gouden hoofdstad van mijn zoet land. Hebt je wel
eens in je droomen een tooverstad gezien, Kora? Zoo is Mariaba. Er zijn tempels
van chryzoliet met dommen van blauw kristal, die nabootsen het firmament. De
straten zijn bezaaid met goudzand. Mariaba ligt op een berg, als het paleis van een
god. De koning, Kora, die een afstammeling is van Balkis, onze groote koningin,
die aan Salomo bracht de schatten van Ofir, - de koning woont in Mariaba in een
paleis met gouden muren. De wanden zijner kamers zijn als blauwe spiegels, en
hij treedt over
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taijpten, die van bloemen geweven zijn, en ieder uur worden vernieuwd. Hij eet niet,
maar voedt zich met geuren. Hij is heilig, maar mag zijn paleis niet uitkomen; want
een orakel heeft het volk geboden den koning te steenigen, zoodra hij zijn paleis
verliet. In zijn paleis, in de stad is alles weelde en genot. Er is geen handel, er zijn
geen zaken. De Sabaeërs laten den handel hunner kostbare landsprodukten over
aan die van Syrië en Mezopotamië. Zelve zijn zij rijk en als goden, Kora.... Als wij
rijk zijn en je bent mijn vrouw.... zullen wij als goden zijn in Mariaba, en je zal den
koning zien, achter een doorschijnend velum van goudgaas, terwijl hij zich voedt
met de geuren. Wij zullen een huis bewonen van albast, dat doorzichtig is, maar
alleen voor wie binnen zijn. Wij zullen een gondel hebben van blauw leder met roode
zijden kwasten en klinkelende gouden klokjes....
Als de avondwind frisch is, zullen wij ons de handen warmen aan gloeiende
cinnamoom. Ik zal je lichaam zalven met vloeiende LARIMNUM, dat is de
allerkostbaarste aromaat en zij wordt niet uitgevoerd, zelfs niet naar den keizer van
Rome. Wij zullen hebben ènkel vaatwerk van goud en een ivoren bedde, met jaspis
ingelegd of misschien wel met sardius. En je zal rond gaan op een elefant met
verzilverde hoeven, vele gouden banden rondom zijn snuit en, in de nacht, twee
kleine lantaarntjes aan zijn slagtanden, Kora.... En wij zullen zóo gelukkig zijn, dat
1)
het niet is te verbeelden en niet te zeggen.... .
- Het lijkt wel een tooverland, Kaleb, dat je mij beschrijft.... Maar ik heb wel eens
hooren zeggen, dat, om zoo veel welriekendheid in hun land, alle Sabaeërs er lijden
aan hoofdpijn.
- Als wij aan hoofdpijn lijden, Kora, branden wij asfalt en de haren van den baard
van den bok. Geen middel als dàt tegen hoofdpijn.... Of wij dragen de heilige
amuletten.... Draag er éen, Kora: draag deze amulet, die ik altijd droeg....
- Neen, Kaleb.
- Ben je bang, dat ik je betooveren zoû?
- Ja, ik ben bang, voor de Sabaëesche amulet. De meester heeft er om, misschien,
den boozen droom gedroomd, die hem ziek en treurig gemaakt heeft.

1)

In Kalebs beschrijving van Saba is weinig te danken aan de fantazie van den schrijver. Men
vindt Gelukkig-Arabië met bijna alle deze details beschreven in Strabo's Geografieën.
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- Kora, ik heb je zoo lief.... Vergun je mij je te koopen van je meester?
- Zoo je mij kocht, o Kaleb, zou ik je een trouwe slavin zijn en voor je zingen en
harp spelen. Maar ongelukkig zoû ik zijn, zelfs als je vrouw, en vrij.... omdat ik ver
zou zijn van mijn meester....
- Dien je lief hebt.
Kora aarzelde.
Toen zeide zij:
- Dien ik liefheb, Kaleb. Maar als de bloem de zon. Als de mot de star. Van verre
en uit de laagte. Zonder hoop.
De regen ruischte blank neêr. In den tuin vloekte meester Ghizla de slaven en hij
waadde, opgegord de tuniek, met magere, harige beenen de plassen door.
Kaleb rees op. En hij zeide niets, en ging; het hoofd verzonken in treurigheid.
Toen kwam hij terug en hernam:
- Je zoû met me meê gaan op de jacht, Kora, en je zoû zitten vóor mij, op een
Sabaëeschen hengst, die zoû zijn windevlug en wij zouden leeuwenwelpen vangen
in netten en ze temmen met palmenwijn en ze zouden achter je aan loopen als
groote katten....
Kora glimlachte alleen en zweeg.
- Ik wéet, Kora, waarom je mijn vrouw niet wilt worden. Het is NIET omdat je je
meester bemint. Want zelfs al beminde je meester je, zoû je zijn een slavin. MIJN
vrouw zoû een vrije vrouw zijn en koningin in mijn huis. Maar je wil mijn vrouw niet
worden omdat je weet de Sabaëesche wet, misschien, die voor schrijft, dat een
gehuwde vrouw ook vrouw zij voor alle broeders haars mans. Maar Ghizla, o Kora,
zoû zelfs den zoom van je kleed niet beroeren.
- Ik wist niet van die wet, o Kaleb.
- Er was een koningsdochter in ons land, o Kora. Zij was verblindend schoon en
de echtgenoote was zij van vijftien prinselijke broeders. Zij gloeiden alle vijftien van
liefde voor haar. Als éen van de broeders toeven wilde in hare kamer, zette hij zijn
stok buiten de deur, ten teeken. Dan gingen de anderen voorbij.... Toen zij moê
werd van hun ijver om haar te beminnen, verzon zij een list. Zij deed zich stokken
maken, gelijk aan die der broeders. Als een der broeders haar verliet, plaatste zij
een dier dubbele stokken voor hare deur. Zoo had zij rust.... Maar een
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maal bevonden zich àlle broeders op de groote plaats van de stad te gelijker tijd.
Eén hunner ging haar bezoeken.... en vond voor de deur den stok van een broêr....
dien hij echter juist op de stadsplaats verlaten had. Toen dacht hij, dat hunne vrouw,
hun aller broeders vrouw, hen ontrouw was.... met een zestienden vreemde. En
zocht hij zijn vader, en deelde dien zijn achterdocht meê. Maar het bleek, dat de
vrouw onschuldig was. En zoo wel de vader, als de vijftien broeders, als hunne
echtgenoote, lachten om de list en waren gelukkig.... Maar jij, Kora, zoû nooit
behoeven een stok als de mijne buiten je deur te zetten. Want ik heb maar éen
broêr, Ghizla, en hij zoû den zoom zelfs niet aan durven raken van je gewaad....
Kora lachte, en Kaleb lachte en zijn oogen en tanden flonkerden en flikkerden.
- Dàn zal ik er over denken, Kaleb! lachte Kora. Dan zal ik er over denken!
- Denk er over na, o Kora, lachte Kaleb. Als je wilt, koop ik je van je meester. En
wij zullen hebben een pleiziervaartuig van cederhout, maar met zeilen als
vogelewieken, zoo dat wij zoowel op de zee kunnen spelevaren als ons verheffen
hoog in de wolken. En dan zouden wij op sommige nachten de maan kunnen
bezoeken, waar alle menschen doorzichtig zijn als schimmen.... Dat is geen sprookje,
Kora: dat is zoo.... Er ZIJN zulke wondervaartuigen in onze zeeën, in onze luchten....
Denk er over na, o Kora.... Denk er toch over na!
En terwijl Kora nog ongeloovig lachte, gordde Kaleb zijn tuniek hoog op, en waadde
hij blootvoets door de plassen van den palmentuin, lachende omkijkende....
Want Ghizla had hem geroepen om te zien naar de kanaaltjes, die de slaven
aanlegden, ten einde het regenwater af te voeren naar de voorraadbekkens.

XII.
Maar Libysche dragers droegen een draagstoel binnen den tuin. De draagstoel was
dicht toe gegordijnd met blauw zeildoek, voor den regen.
En een gesluierde vrouw gluurde door een kier van die gordijnen en wenkte Kaleb.
- Is hij thuis? vroeg de vrouw,
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Kaleb herkende haar, maar toch vroeg hij, onnoozel doende:
- Wie, edele vrouw?
- Hij, herhaalde de vrouw. De jonge Romein. Publius Sabinus Lucius.
- Hij is wel thuis, edele vrouw, zei Kaleb. Maar hij is ziek. Hij wil niemand zien.
- Als hij thuis is, wil ik hem zien, zei de vrouw.
En zij steeg uit, op de steenen trappen van den portiek. Zij was dicht in haar sluiers
gewikkeld, maar Kaleb had haar herkend.... En zij bood Kaleb een goudstuk, dat
deze niet weigerde, omdat zaken zaken waren en een goed uitgezette stater hem
weêr dichter bracht bij zijn vaderland, waarnaar hij heimwee had.
- Ik weet niet, of ik u binnen kan leiden, zeide aarzelend Kaleb.
De vrouw schoof een tweede goudstuk te voorschijn. Het verdween in Kalebs
gordel als met goochelarij.
- Waar woont HIJ? vroeg zij.
- In het prinsengebouw, natuurlijk, zeide trotsch Kaleb. Daar waar zijn zwarte
slaafje hurkt.
De gesluierde vrouw naderde Tarrar, die hurkte op een mat, voor een deur.
- Ik wil HEM zien, zeide de vrouw. Ik wil HEM spreken. Leid mij voor hem.
- De meester slaapt, zei Tarrar.
- Maak hem wakker.
- De meester is ziek, zei Tarrar.
- Zeg, dat ik hem genezen kom.
- Ik durf niet, zei Tarrar. Hij zoû boos zijn. Het zoû tegen zijn bevelen zijn. Hij is
gewend, dat wij hem gehoorzamen.
- Dien mij aan.
- Neen, zei Tarrar.
- Je bent een kleine aap, zei de vrouw.
En zij opende de deur en sloeg een gordijn op.
Tarrar, Kaleb, verschrikt, zochten haar te weérhouden.
- Zij is al binnen! zeide Kaleb.
- De meester zal mij slaan! sidderde Tarrar. Dat brutale wijf....!
Maar Kaleb, vinger op mond, zei hem te zwijgen.... En luisterde aan de deur....
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In Lucius' vertrek stond de gesluierde vrouw. Lucius, op een rustbank, lag, in treurige
mijmering. Hij opende de oogen wijd en verbaasd.
- Ik ben Tamyris, zei de vrouw. Lucius, ik ben Tamyris. Om mijn schoonheid ben
ik beroemd en koningen heb ik doen wachten op den drempel van mijn villa aan het
Mareotis-meer, louter uit een gril. Ik heb eens een negerslaaf omhelsd, terwijl de
koning van Pontus wachtte, en toen mijn zwarte minnaar mij hield in zijn armen,
heb ik den koning binnen geroepen.... en hem toen weg gejaagd en de deur
gewezen.
- Dat is niet waar, zei Lucius.
Tamyris opende hare sluiers en lachte.
- Het is ook niet waar, zeide zij. Maar Lucius, wat wèl waar is, is dit: dat ik verbrand
van liefde voor je, sedert ik je, mooi als een god, heb gezien op den drempel van
Amfris' pyramide. Lucius, ik wil je slavin zijn. Ik wil je dienen en je beminnen. Ik zal
je genezen en je doen lachen. Ik zal je alle verdriet doen vergeten. Lucius, sedert
ik een kind was van zes jaren, dien ik de heilige godin Afrodite. Zij heeft mij doen
weten, door orakels en droomen, het uiterste geheim harer wetenschap: het geheim
harer hoogste lust. Dat haar zelve onbekend was, vóor zij Adonis beminde. Lucius,
als je mij beminnen wilt, zal ik je slavin zijn en je het Adoniesch geheim openbaren.
- Ga heen, zei Lucius.
- Lucius, zeide Tamyris. Ik heb nooit een man gevraagd mij te beminnen. Maar
mijn dagen zijn, sedert ik je gezien heb in de treurige diepte van je oogen, als
verdorde tuinen, en mijn nachten zijn als verzengende zanden. Ik lijd en ik ben ziek.
Ik heb hier, in mijn keel, een eeuwigen dorst, trots sneeuwgekoelde dranken en in
silfium gedrenkt ooft. Zie, mijn handen trillen als of ik koorts heb.... Zie, Lucius, zij
trillen, mijn handen.... Zij zouden je willen streelen, langs je leden, en....
- Ga heen, zei Lucius.
- Lucius, ik zoû je slavin willen zijn. Ik, Tamyris, de beroemde hetaere, die schatten
bezit, als jij, en de grootste beryl, in Ethiopië gevonden, ik zoû je slavin willen zijn,
en ik zoû je bedde willen hoog opschudden en mollig en je voeten in nardus
wasschen en ze droogen met mijn kussen, kus naast kus, tot ze droog zouden zijn....
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Lucius sloeg hard op den gong.
Kaleb, Tarrar verschenen.
- Roep de wachten, beval Lucius. En sleep die vrouw weg, als ze niet gaat.
- Ik ga, zeide Tamyris. Maar als ik gestorven ben, o Lucius, van verzengende
liefde, zal ik om je spoken, en mijn larve zal je omkronkelen, zonder dat je het
verhinderen kan en aan je mond zal ik je ziel uitzuigen.... tot ik je hèb.... in mij.... IN
mij!!
- Edele vrouw, zeide Kaleb onderdanig. De regen is opgehouden en uw draagstoel
staat voor.
- Ik ga, zeide Tamyris. De prins van Numidië wacht mij. Hij is gekomen met twintig
zwemmende olifanten, langs de zee, dwars door het meer, om mij te beminnen.
Van nacht geef ik een orgie, om hem toch een beleefdheid te doen. Lucius, als je
van nacht mij bezoekt, zullen wij den prins van Numidië vast knevelen en zóo aan
de zolen kietelen, dat hij van het lachen stikt. - Wil je?
- Je liegt, zei Lucius. Er IS geen prins bij je gekomen, en er zijn geen zwemmende
olifanten. Je verveelt me. Ga weg. Of ik laat je weg geeselen met lange zweepen.
- Ik ga, zeide Tamyris. Maar op een oogenblik, dat je er niet aan denkt, zal ik je
betooveren. Dan zal je, zonder dat je het weet, een filter drinken, die IK je bereid
heb en je zal naar me toekomen, en ik zal je omhelzen.... En in mijn omhelzing zal
je WETEN, DAT WAT JE ANDERS ALTIJD EEN GEHEIM ZOÛ GEBLEVEN ZIJN.
Ik ga....
Die nacht ging Lucius naar Tamyris.
Maar ontgoocheld kwam hij den volgenden morgen terug.

XIII.
- Kind, zei de oude Thrasyllus, die zat naast zijn bedde. Zal je dan steeds je ziekte
en smachting koesteren, als een slang, die je opvreet merg en bloed? De sibylle
van Rhakotis raadde slechts je eigen gedachte. De heilige Amfris wist niet meer te
verklaren dan dat velen, die elkander gelijken, slechts éen in den droom beduiden.
En wat heeft je lichtgeloovigheid dan kunnen denken, dat een sluwe hetaere je zoû
doen raden in hare omhelzing? Den naam van dien éenen? Den naam van den
roover? De plaats, waar hij Ilia verbergt? Eén roover? Wie zoû haar hebben ontroofd?
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- Ik weet het niet, zei Lucius mat.
- Mijn arm, ziek kind, zei de paedagoog. Niemand weet het, en niemand, ooit, zal
het weten. Zij is verdwenen. Als zij niet door zeeroovers is geschaakt, is zij
verdronken. Heb je in Rome niet, opzettelijk om haar te vinden, de slavenmarkten
bezocht? Deedt je zoo ook niet hier, in Alexandrië? Zij blijft onvindbaar. Vergeet,
mijn kind. Poog te genezen. Zoo geen andere vrouw je kan genezen, laat andere
macht dan de liefde je dan genezen. Amfris wees op de Wijsheid. Er is de Wijsheid.
Zoek haar hier, in dit land van de Wijsheid. Deze stad, kind, is een ontaarde stad,
al is zij schoon om te zien. Deze stad is als Tamyris zelve: een hetaere is zij onder
de steden. In deze stad is geen Wijsheid meer, trots het Muzeum, trots het
Serapeum, trots de Droomen van Canope, die verijlen in de Orgie. In deze stad trof
ik slechts kooplieden, woekeraars en veile vrouwen. Deze prachtige stad is de veile
stad. Zelfs de filozofen hier zijn geldzuchtig en veil. Zelfs de Profeten eischen een
talent voor hunne verklaringen. Hier heerscht de macht van het geld, en niet meer
de macht van de Wijsheid. Laten wij verder gaan. Er is nog Wijsheid in Egypte. En
in de Wijsheid, die wij vinden zullen, zal je genezen. Hoor mijn kind: er is het geheime
woord van de Kabbala, dat Mozes zelve van de Godheid vernam op den berg Sinaï.
Dat woord is nooit gegrift op tafel van steen, maar Mozes fluisterde het aan zijne
zonen, en die zonen aan hunne zonen in. Het is de sleutel van het Geluk. Wie het
uitspreekt, heeft de macht niet te lijden en alles te weten, wat op aarde geweten
kan worden. Ik heb het gezocht: in het Muzeum, in het Serapeum, hier en te Canope.
Ik heb, terwijl je treurde op je rustbank, kind, gesproken met priesters en filozofen,
met profeten.... Ik ben overtuigd, dat ik het woord niet te Alexandrië zal vinden....
- Maar waar dan, Thrasyllus...?
De paedagoog staarde voor zich uit.
- Misschien verder, zeide hij. Misschien te Memfis. Laten wij naar Memfis gaan.
Zoo ik het woord niet te Memfis vind, zal ik het verder zoeken. Laten wij den Nijl
opvaren, tot Thebe, tot Ethiopië. Laten wij gaan tot de kolommen van Sesostris. Iets
zegt mij, kind, dat wij vinden zullen... En dat je genezen zùlt. Maar laten wij gaan.
Lucius vond het goed en het vertrek werd bepaald. Toen was
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het, dat meester Ghizla en Kaleb een langdurig gesprek hadden, over ‘de zaken’,
na welk gesprek Kaleb om een onderhoud vroeg, bij Lucius, het geen hem werd
toegestaan en waarbij tegenwoordig waren oom Catullus en Thrasyllus.
- Vorstelijke heeren; begon Kaleb. Ik zoû met u willen spreken in uw eigen belang.
Zie hier, vorstelijke heeren: ik verneem van zeer geleerden meester Thrasyllus, dat
het plan bestaat Alexandrië te verlaten en over Memfis te gaan naar Ethiopië, tot
de kolommen van Sesostris toe. Dat zal zeker een mooie reis zijn en alle vorstelijke
heeren nemen dien weg. Maar vergun mij, uw dienaar, u een raad te geven, in úw
belang, o vorstelijke heeren, in uw belang. Mijn raad is deze: huur van mij en van
mijn broêr Ghizla een groote bark, een Nijl-thalamegus, gerieflijk en ruim, om niet
alleen den Nijl op te gaan, maar ook om zoo veel mogelijk in te huizen, want - het
zij zonder laster gezegd, vorstelijke heeren, zonder laster! - de diversoria, die gij
zult aantreffen in Hermopolis, Leontopolis, ja zelfs in Memfis en Thebe zijn.... slècht,
zijn àllen slecht, niet te vergelijken met ons beroemd Hermes-huis, o mijn geëerde
weldoeners! Neen, het zijn onzindelijke krotten, aan den rand van moerassen, zonder
eenige nieuwe gerieflijkheid en hoewel ge uw eigen kok hebt, zoudt ge daar zelfs
geen onbezoedelde waterputten aantreffen, om van wijn heelemaal niet te spreken,
en nooit meer goed kunnen eten, o heer Catullus! Daarom, o mijn begunstigers,
huurt onze Nijlthalamegus, die ge kunt bewonen met klein gevolg, met enkele slaven
- laat de anderen slaven hier, met het meerendeel der vorstelijke bagage, en vergun
mij - zoo ge tevreden waart, o heer Lucius, over mijn leiding te Alexandrië en te
Canope, - uw gids te zijn, aan het hoofd van ons eigen eskorte en alle moeilijkheid
voor u uit den weg te ruimen. Ik ken gehéel Egyte! Tal van vorstelijke heeren reeds
leidde ik.... ja, tot aan de bronnen van den Nijl, tot aan die allergeheimzinnigste
bronnen. Wij zullen tenten meê nemen en kameelen huren als dit noodig is, maar
laat mij u raden.... en stijg nooit af in andere Egyptische diversoria, dan in ONS
Hermes-huis, want ze zijn allen slècht, slècht, slècht.... niet te beschrijven zoo
slecht.... o, vorstelijke heeren!
- Kaleb, zeide Lucius; ik had je juist willen voorstellen, wat je mij voorstelt. Onze
gids te zijn tot de kolommen van Sesostris
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en mij een bark te verhuren om den Nijl op te varen.
- O heeren! riep Kaleb uit in verrukking en klaarblijkelijk verlicht. Wat ben ik dáar
blijde om l Want dàn ben ik overtuigd, dat gij het goed zult hebben en aangenaam
zult reizen, en gij, o heer Catullus, zult middagmalen als hier ter stede. Vooral omdat
wij niet vergeten zullen onze eigene wijnen aan boord te bergen, de purperen
inkt-dikke Mareotis-wijnen en de topaasgele likeur van Napata.
- Maar is die laatste wel noodig, Kaleb? vroeg oom Catullus ondeugend. Want
wij gaan immers naar Ethiopië?
- En onderweg dan, heer? Voor wij in Ethiopië zijn? En laat mij u dan vooral ook
nog verklaren, dat de Ethiopische likeuren.... eerst den Nijl moeten zijn afgedaald,
om dien geur en weelderigen smaak te verkrijgen, die zij in Ethiopië zelve NIET
hebben.
- Als ze dien geur dan maar niet verliezen, Kaleb, wanneer ze den Nijl weêr
opgaan, schertste oom Catullus.
- Daar zal IK voor zorgen, heer, verzekerde Kaleb, die oom Catullus wel in de
gaten had, zoo goed als oom Catullus Kaleb. Daar zal IK voor zorgen. Laat dat
gerust aan MIJ over.
- Wij laten alles aan je over, Kaleb. Bereid den thalamegus voor morgen, zeide
Lucius.
- Dan varen wij overmorgen den Nijl op, heer, zeide Kaleb, blij, verrukt en trok
zich terug in salamalek na salamalek.
En meester Ghizla, in den palmentuin, voor de leus bezig bij het kanaaltje, maar in
der daad vol verwachting naar den uitslag van Kalebs raad, fluisterde hij in:
- Zeg.... broeder....
- Nu, Kaleb.... vroeg Ghizla angstig en een beetje bleek.
- Ze huren de thalamegus.... ze stappen in geen enkel ander diversorium af.... ze
slapen in ònze tenten, ze zullen reizen met ònze kameelen, en....
- Nu, broeder Kaleb, èn wat nog meer? vroeg Ghizla zich de handen wrijvend.
- Ze drinken ènze wijnen.... zelfs tot Napata toe!!
- Waar JIJ doet, of je de likeuren weêr inslaat?
- Laat dàt maar over aan mij, broeder Ghizla; laat dat maar over aan mij!
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- De goden zegenen je, broeder Kaleb; Thoth, Hermes en Serapis zegenen je!!
Gauw, laten wij in de kelders kijken, of we wel genoeg voorraad hebben!
Er viel een plotse bui, als uit een waterurn den hemel ontgoten door onzichtbaren
watergod, en de beide broeders, gewaad opgegord, ijlden naaktebeens door de
plassen van hun palmentuin naar hun wijnkelders, die warm lagen als steenen
koepels in de zon of koel werden gehouden met dubbele wanden vól sneeuw.

XIV.
In de stille, stille nacht lag de Delta overstroomd door de weldoende wateren van
den heiligen vloed. Van den Canopischen tot den Sebenytischen mond, van den
Fatnischen langs den Mendezischen tot den Peluzischen mond, lag de Delta
overstroomd: een stille, stille zee in de nacht; een zelfs niet gekabbelde, wijde,
zilveren watervlakte, onoverzienbaar in den overglans der volle maan. Tusschen
de riviermonden streepten de zilveren kanalen, ten boorde toe volle van wateren.
Langs het bloeiende riet, door de bloeiende lotos en bloeiende nymfea, gleed als
een droom de groote bark den vloed op. Er was in de geluideloosheid alleen de
droppeling van af de riemen.
De nacht was stil, wijd en immens. Het was of de maan, daar boven, den hemel
overstroomd had, als beneden, het heilige land, de vloed. Het was of de
maanlichtvloed den heiligen hemel drenkte met ook een kalme, ongekabbelde zee,
maar van licht. De nacht was als een geluidlooze, zilverachtige dag; de nacht was
als een schim van den dag. In die overstrooming des hemellichts verbleekten de
sterren, tallooze, als een zilverige poeier, gezaaid door den maneschijn. Daar lag
het Butus-meer wijd en gewijd, en straalde. Eiland dook op bij eiland. Palmengroepen
stonden roerloos, statig en sierlijk. Een heiligdom verscheen, schuinde weg, terwijl
de droombark gleed met een bocht het kanaal af. Landhuizen schakelden zich, in
rust. Landtongen staken vooruit als zilveren kapen. Er waren hoogere dijken en
goude-achtig schemerende vlakten van graan. Korenschoven geleken op beelden
van goden, heilig, theoretiesch, naast elkander tegen den wand van een schuur.
Een bizondere geur zweefde op: een frische aroom als van altijd vochtige bloemen.
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Er rees de silhouet van een dorp. En gehucht schakelde zich aan gehucht, met er
tusschen heiligdom en landhuis bij landhuis. Plotseling, daar, verder op, in de zee
van glorie, in de zee van licht, rezen immense naalden, van de aarde omhoog, met
trillende lijnen, verloren zich in den nevel van licht.
Op de voorplecht wees Thrasyllus aan Kora:
- De Obelisken van Saïs....
Zij wendde zich, vol huiver en zweeg. De bark, dien middag, had Naucratis
verlaten, langs de kanalen, die zoomen de Saïtische NOME. Zij naderden nu de
hoofdplaats Saïs, hoofdplaats van geheel Laag-Egypte. Men zag reeds de
Anubis-laan. En plotseling, bij een bocht, tusschen heel hoog kwastenbloeiend en
voor de bark neêrbuigend riet, wees Thrasyllus:
- De Tempel van Isis-Neith....
Er waren sfinxen: zij schenen in gebed de bazalten koppen te verheffen naar de
maan en den hemel. Er starrelden lampen en lichten. De thalamegus lag stil: er
klonken bevelen: matrozen meerden den gondel vast.
- De Tempel van Isis-Neith, herhaalde Thrasyllus, tot Lucius, die met Catullus en
Kaleb nader kwam.
Zij waren allen gehuld in lange witte tunieken van lijnwaad. Ook Kora was zoo
gekleed, in lange, witte eng sluitende tuniek van lijnwaad. Zij droeg een krans van
korenaren en lotosbloemen om de slapen. Want het was het Feest der Brandende
Lampen, de Nacht der Gloeiende Lichten.
- In den tempel wacht mij Nemu-Fa, zeide Thrasyllus. Ik heb hem geschreven en
hij wilde mij wel ontvangen. Hij is de Hoogepriester van Isis, en deze nacht ontvangt
hij wie hem raadplegen komt. Ik dacht, Lucius, alleen te gaan. Nemu-Fa is een der
heiligste Profeten van Egypte. Eén woord van hem kan mij misschien veel doen
raden. Maar zoo je mij vergezelt, met alleen éene gedachte in je nog zieke hersenen,
zoû je verbreken den mystieken draad, die zich zoû kunnen weven tusschen des
Hoogepriesters geest en den mijne. Laat mij alleen gaan. Ik heb geen andere
gedachte dan jou geluk.... al wensch ik dat ook anders dan jij het wenscht.
- Ga, Thrasyllus, zeide Lucius.
- Ik denk niet, dat ik aan wal ga, zeide oom Catullus. Het feest der Brandende
Lampen en de Nacht der Gloeiende Lichten zeggen
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mij niets. Het is zonder kleur en vroolijkheid en het zal een spokige orgie zijn. Ik ben
te oud en te dik, Lucius, voor een spokige orgie. Ga alleen aan wal en vermaak je,
zoo als dat heden moet.
Lucius verzamelde zijn slaven en slavinnen. Zij waren allen in witte, lange tunieken,
de vrouwen omkransd met korenaren en bloemen van lotos.
- Gij zijt allen vrij, van nacht, zeide Lucius. Gij hebt een nacht van vrijheid. Tot
aan zonsopgang behoort ge aan uzelven. Ga uw weg en doe wat ge wilt.
Rufus betaalde allen een kleine som uit. De slaven bogen diep en verdwenen,
tusschen de palmen, naar de maanlicht beschenen, starrelende stad.
Slechts een wacht van matrozen bewaakte de bark. Oom Catullus trok zich in
zijn hut terug. Tarrar wenschte ook niet aan wal te gaan, bleef slapen op den drempel
zijns meesters. Het Feest van Isis deed velen huiveren, die niet van hun jeugd
gewend waren aan de huivere mystiek er van.
Thrasyllus was gegaan. Ook Lucius ging aan wal. Hij zag Kora; zij aarzelde onder
de palmen, terwijl de andere slavinnen reeds, vroolijk, waren gegaan, om hare nacht
van vrijheid te genieten.
- Kora, zeide Lucius; waarom vergezel je niet je genooten?
- Meester, antwoordde Kora; zoo ge het mij vergunt, blijf ik liever hier.
- Je bent vrij van nacht.
- Wat doe ik met mijn vrijheid, meester.
- Je kan doèn wat je wilt. Naar den Tempel gaan en de gesluierde Isis zien. En
je vermaken hoe en met wie je verkiest.
Zij sloeg de oogen neêr en bloosde.
- Een algemeene vrijheid heerscht van nacht, voor slaven en slavinnen.
Zij vouwde de handen als smeekend.
- Meester, bad zij; duld, dat ik hier, bij de bark, blijf. Ik ben bang voor de vrijheid
en de vreemde stad.
- Doe wat je wilt, zeide Lucius.
Hij ging alleen. Een eenzaamheid huiverde in hem om deze vreemde, witte nacht.
Een blanke weemoed breidde als uit in zijn ziel. Hij voelde zich doelloos. Hij had
liever Thrasyllus vergezeld.... Het had hem niet kunnen schelen naar bedde te
gaan....
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Hij had bijna Kora verzocht hem te vergezellen, maar hij had het niet voegzaam
gevonden voor zijn waardigheid.
Hij ging alleen, in zijn witte gewaad, in den overdadigen maneschijn. Wat was de
nacht vreemd, wit en huivervol. Hij naderde de stad. Er was alleen de eentonige
trilling der sistra van lang getuniekte pelgrims, die in processie ten tempel gingen.
Voor alle huizen brandden langs den weg en voor ramen en deuren de lampen:
vazen vol olie met brandende lont. Het was vreemd bleekgeel van starreling in den
maneschijn. Het was als een lijkplechtigheid. Het was ook de nacht, dat Isis gezameld
had de verspreide ledematen van haar broeder en gemaal Osiris, door Tyfon
vermoord en gevierendeeld en verspreid over geheel Egypte.
De processies stroomden ten tempel. Langs den weg, op eentonigen zang,
dansten de hierodulen, de priesteressen, hand aan hand, lange rei. Zij lachten tegen
de tallooze vreemdelingen, die in Saïs waren gekomen, voor deze nacht. De
vreemdelingen lachten terug en kozen de priesteressen en zij verwijderden zich te
samen, eerst naar den tempel, dan verder.
Drie hierodulen lachten Lucius toe. Zij dansten om hem rond. Hij wilde niet ruw
zijn en voelde zich ook zeer verlaten. Hij lachte even terug, mat en welwillend.
- Vergezellen wij u? vroeg eene der hierodulen.
- Het zij zoo, zeide Lucius. Gaan wij ten tempel?
- Zoo gij verkiest.
Zij liepen vóor hem en hem ter zijde. Zij waren in witte, enge tunieken, korenaren
en lotosbloemen om het haar. Zij waren zacht en beleefd en gewillig, en jong, als
drie jeugdige kinderen.
Langs de straten stroomde de witte menigte. De obelisken van den dromos
verrezen. De tempel verhief zich, reusachtig en geheimzinnig, met tal van vierkante
gebouwen en terrassen, die stapelden op elkaâr. Er waren rijen van pylonen,
reusachtig, die zich verloren in de manenacht. Overal trillerde de eentonige melodie
van de sistra en overal starrelden de lampen. Lucius voelde in zich een onmetelijke
treurigheid, om het leven en om den dood, om de menschen en om hemzelven.
De hierodulen geleidden hem. Zij waren vriendelijk en hoffelijk, blijde om den
beminnelijken vreemdeling, voor wie zij gewillig zouden zijn als hare plicht het deze
nacht voorschreef.
Zij traden PRONAOS en SÊCOS binnen. In de immensiteit der
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zuilenruimten trillerden steeds, huiveringwekkend, de ontelbare sistra. Het gaf een
vibratie, die niet meer muziek was: het was er om of de pylonen en zuilen zelve
trillerden, of de aarde trillerde. Plots rilde Lucius heel koud.
In het Allerheiligste rees de gesluierde Isis. Het was een vijf vademen hooge,
immense statue, en een zilverwaas, geheel, omgaf het, hiëroglyf-omzoomd. Boven
het beeld las men op de architraaf:
IK BEN, DIE GEWEEST IS,
IS,
EN ZIJN ZAL,
EN NIEMAND HEEFT MIJN SLUIER GEBEURD.
Om het beeld starrelden duizende brandende vazen, gloeiende lampen. Er was een
nevel van licht en een walm van wierook. Er was om het beeld de onophoudelijke
dans der hierodulen, en de eeredienst der offerende priesters, de geheele nacht
door.
En er was steeds, als een obsessie, de trilling der sistra, of de immensiteit van
den tempel trillerde.
Lucius, door de drie vrouwen geleid, deed de offering, aan een der tallooze outers.
De priester zeide de heilige woorden, en Lucius goot de libatie uit. En gaf het
goudstuk.
Hij voelde zich radeloos ongelukkig.
- Heer, zeide eene der vrouwen. Wenscht ge, dat wij alle drie u vergezellen naar
een der tempelkamers? Of wenscht ge, dat twee van ons heen gaan?
Hij lachte zacht, om hare beleefde manieren, als van jeugdige, wel opgevoede
kinderen. Hij blikte weemoedig, en zeide:
- Ik ben ziek. Ik ben heel ziek. Ik denk, dat ik, alleen, naar huis ga.
- Uw oogen staan vòl smartelijkheid, heer, zeide eene der hierodulen. En de
anderen zeide:
- Kunnen wij u niet troosten en niet genezen?
Lucius schudde het hoofd.
- Laten wij u dan naar huis geleiden, zeide de derde.
Zij verlieten den tempel.
- Ik woon op de rivier, zeide Lucius. Ik ben ineen thalamegus gekomen.
Zij liepen aan zijne zijden, als schimmen. Bij de bark zeide Lucius:
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- Hier ben ik thuis. Laat mij u danken en betalen. Moge de heilige Isis u behoeden!
- Moge de heilige Isis u genezen, heer, zeiden de hierodulen.
Hij gaf ze een goudstuk, ieder. Zij verdwenen, in de nacht, als schimmen. Maar
onder de palmboomen was als een andere schim. Het was Kora.
- Ik ben ziek, zeide Lucius. Ik ben terug gekeerd.
- Wilt gij te bedde gaan, heer? vroeg Kora.
- Neen, ik zoû niet kunnen slapen antwoordde Lucius. Deze nacht is vreemd en
oneigenlijk. Ik wil hier liggen onder de palmen.
- Ik ga, heer.
- Blijf, zeide hij. Ik ben ziek en voel mij alleen. Blijf.
- Duld, dat ik u haal een mantel en kussen, heer....
- Goed....
Zij verdween in de bark, zij kwam terug met kussen en mantel. Zij dekte hem toe
en schoof het kussen onder zijn hoofd.
- De nacht is vreemd, herhaalde hij. En oneigenlijk. Zij is als een witte dag. Er valt
geen dauw. Ik wil hier blijven, tot Thrasyllus terug komt. Maar blijf. Ik ben ziek en
alleen.
- Wat kan ik doen, heer? Ik mag niet zingen: alleen het sistrum mag klinken van
nacht.
- Dans voor mij; beweeg.... in den maneschijn. Kan je dansen zonder begeleiding.
- Ja, heer, zeide Kora.
Hij lag thans onder de palmen. In den openen maneschijn bij het hooge riet van
de rivier, danste Kora. Zij wrong zich als een witte waternymf, die den vloed was
ontstegen. Zij stond in hieratische houdingen, stil. Zij aanbad Isis, hare handen naar
de maan geheven. Zij was heel slank en soupel, heel wit, om hare slapen witte
bloemen en korenaren.
Hij lag roerloos naar haar te kijken. En hij dacht zijne éene gedachte. Waar Ilia
zoû kunnen wezen, en wie hare roover zoû kunnen zijn. Want er was niet meer dan
éen roover geweest....
Toen, in het late van de nacht, Thrasyllus terug kwam, vond hij onder de palmen,
Lucius, die sliep en Kora waakte bij hem.
- De meester slaapt, zei Kora.
En zij vroeg:
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- Zeg mij, Thrasyllus.... wàt heeft Nemu-Fa gezegd....?
De oude paedagoog zag somber. En hij zeide:
- De wijze eeuwen zijn verzonken in de nacht van den tijd. Egypte is niet meer
Egypte. Saïs is niet meer Saïs. Zoo de wijsheid hier nog toeft en te vinden is, vind
ik haar niet bij de zee, niet in de Delta. Dit is de graanschuur en het emporium voor
de geheele wereld.... maar niet meer. Achter haar sluier verbergt de groote Isis de
waardeloosheid en veilheid van hare priesters, die alleen nog den trots bezitten,
dat zij in groot geheim verkoopen het woord: WEES UW EIGEN GODHEID.... Dat woord
voldoet mij niet. Maar er is Memfis, er is Thebe.... Ik heb nòg hoop, Kora.... dat ik
het goddelijke woord vinden zal, dat hèm genezen zal....
De oude man betrad de bark. De nacht wentelde; ginds, in Saïs, doofde de
starreling der Brandende Lampen.
In het Oosten, als door een barstende sluis, brak het licht door. Er schenen daar
lange, rozige, eilanden te drijven in een oceaan van smeltend goud. Een lange
vlucht van kraanvogels, zwart tegen de goudene lucht, vloog den dag te-gemoet.
Hanen kraaiden, en op de wateren van het Butus-meer openden de eerste
lotoskelken hare blanke bekers: er was als karmozijn uit gevloeid, hier en daar, over
de stille zilveren strepen van de kanalen; er waren rood purperen plassen.
(Wordt vervolgd).
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De nevelvloot
door Nico van Suchtelen.
De grauwe neevlen traag en triestig slepen
Over de matte, moedelooze zee;
De stille Somberheid houdt strand en ree
En golve' en hemel eindeloos omgrepen.
Langs vage kimme schuiven schimm'ge schepen:
Elk draagt zijn schat van wonderen en wee,
Maar geen keert in: eeuwig, van zee tot zee,
Zijn zij gedoemd hun lasten voort te slepen.
O ziel, die naar uw wijdverdoolde droomen
Nu eenzaam uitstaart aan verlaten ree,
- En al uw hoop hebben zij mee genomen Geen brengt de winst van verre wondren mee?
Hun trage schimmen zie ik gaan en komen,
Voorbij.... een vloot van neevlen over zee.
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Verzen
door Hendrik Mulder.
Edam.
Het oud-eeuwsch stadje met zijn reine keitjes,
waartusschen schamel gras omhoog wil sprieten,
ligt kuisch-gedoken, doodstil te genieten,
droomend in zomerzon zijn droomerijtjes
van macht en praal, die het sinds lang verlieten.
En 't loonre loover van wat boomen-rijtjes
schaûwt over vreed'ge grachtjes (hoovaardijtjes op trotsch verleên) nu: doodsch-verlaten
vlieten.
Hoor, 't carillon klingelt zijn klare tonen
die sidd'ren door de heete middaglucht....
En 't stadje luistert: luistert als in droomen
een oud man doet die, (op vervallen koonen
een stille lach van onbewust genucht)
zijn doode liefste in jeugdschoon weêr ziet komen
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Erinnering.
Die vorstelijk bij afscheid is en bij begroeten,
in niet-geweigerd kome' en ongenoodigd gaan:
Erin'ring, schrijdt in zachter gaan dan vrouwevoeten,
waar stille in avondvreê mijn huis en hove staan.
Ik weet hoezeer zij mint de stervensreede kleuren
die wijle' in mijner hove zoete schemering,
der nachtegalen slag, de zwijmel-loome geuren
die vlotten van jasmijn en vlosse meisering.
Haar vochte oogen staren liefst in 't avondrooden,
dat bloost den hemel als een overrijpe vrucht,
waarheen haar blikke' en reikende armen vloden,
tot voor de duisternis al 't rijk gewemel vlucht.
Dan breidt te latere ure zìj haar innig zorgen
ter weeke sponde mij, die ademloos vermoedt
hoe achter hare sproken heimlijk is geborgen
mijn krijtend leed, dat sust haar wilde stemme zoet.
Zoo sluimer 'k in, op wiegeling van droeve zangen
die neurie-trage van haar bleeke lippen gaan,
bij 't zilv'ren lichten van nacht's weidsche ommegangen
zie 'k, droom'rig, nog voor 't laatst haar wakend bij mij staan.
En als een heerscheres die geeft in heilig moeten,
maar dankende oogen schuwt en harer mind'ren loon,
wijkt te uchtend zij, in zachter gaan dan vrouwevoeten,
ter stille stede uit, waar ik in vrede woon.
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Hervorming en wedergeboorte, een Nederlandsch drama in vijf
bedrijven
Door Herman Felix Wirth.
Derde bedrijf.
Eerste Tooneel.
Marktplaats voor de taveerne ‘de diepe Kan’. De groene bruiloftskroon hangt uit. Aan
beide zijden van de deur, boven de vensters een groote luifel, waaronder banken en
krukken om op te zitten, en tonnen, die als tafels dienst doen. De taveerne zelve staat
op de hoek van een straat, die recht op de markt afkomt. In den voorgrond langs de
markt en rechts in den achtergrond loopen weer twee straten. Voor de taveerne staan
meiboomen; links op 't plein eene linde. Men hoort de dansmuziek binnen.
JOOS SPIERING

(met GILLES VERTRECHT uit de deur komende, gaat onder de luifel links zitten).

Poe, wat een heidensche hitte! Hier en kom je weer eens op adem!
GILLES.

Ja, compeer, op je ouwen dag spring je niet meer als een jonge vlooi, die nog geen
buikje heeft.
JOOS SPIERING.

Vaderplichten, hê? Je moet toch wat doen om je dochter aan den man te brengen?
Dat kind heeft er zoo lang om gezanikt naar die bruiloftspartij te mogen gaan. Nou,
en ik moet er dan een oogje op houden. Zoo'n bruiloft is altoos een goed vischwater.
Goed voorbeeld, doet goed volgen! Als mijn kameraad toebijt, doe ik 't ook, zei de
schelvisch, en hij slikte 't aas in.
GILLES.

't Komt er maar op aan, wie toebijt! Ben jij hengelaar of visch? Je hebt 't zoo druk
gehad met Lijsbet, 't rijke weeuwtje. Hij kon haar vader wel zijn, zeiden ze.
JOOS

(geraakt).

Hoor zoo'n groensnavel eens! Wou jij mij leeren, wat ik te doen of te laten heb?
GILLES.

Ik niet hoor! Ze zeggen er wel eens: hoe ouwer hoe zotter! Maar dat kan ik niet
helpen.
JOOS

(kwaad).

Hou jij je radde tong een beetje in bedwang, of ik zal je eens op vuistenvijgen
onthalen.
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GILLES.

Nouw, nouw - maak je niet dik, vader! Ik zeg immers niets!
JAKOB DE WEVER

(uit de taveerne komend).

Wat is hier weer aan de hand? Krakeel? Straatschenderij? Schamen moest je je
Joos, tot onder je grijze haren, dat jij vader van een huwbare dochter eerst als een
jonge losbol staat rond te springen en dan op straat twist zoekt. 't Is God geklaagd,
zoo lichtzinnig als de wereld blijft.
JOOS

(kwaad).

Bemoei jij je nouw met je eigen zaken! Heb ik je gevraagd mij te kapittelen?
GERARD MOOIAART, MICHIEL DE ROOIE, CORNELIS VAN DER SCHAREN

(komen hossend en zingend uit de taveerne).
En s'avonds, en s'avonds,
En s'avonds is het goed!
En s'avonds hebben wij geld bij hoopen,
En s'morgens niets om brood te koopen.
En s'avonds, en s'avonds,
En s'avonds is het goed.
MICHIEL.

Gans sakker koek en vijgen. De ouwe knorrepot en de ouwe gek staan tegen elkaar
te kalkoensche-hanen. Kst, kst, kst!
JAKOB DE WEVER

(terwijl allen gaan zitten).

Ik zeg maar - wat moet daar van worden? De hemel bezoekt ons met de zwaarste
plagen! De tijden zijn zoo slecht: dus strengen winter - al 't jonge veldgewas bevroren,
de peereboomen, de wijngaarden bevroren, en hagel en nachtvorst in Juni - het
zout zoo duur en de visch driemaal in prijs opgeslagen, door dat geuzenoproer in
Holland - allemaal straffen van den hemel voor de ijdele wereldschheid en zondigheid
der menschen - evenals die verschrikkelijke komeet, die ze boven Keulen gezien
hebben en die een groot onheil voorspellen moet - en alevel houdt dat jonge volk
maar niet op te hijliken! Waar moet dat naar toe, waar moet dat naar toe?
MICHIEL

(hossend op zijn ton, zingt).
Dat gaat naar den Bosch toe,
Zoet lieve Gerritje! -
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JAKOB DE WEVER.

Kijk zoo'n lichtmis eens, die de heele dag in de taveerne zit te banken met hoeren
en ander volkje van dezelfde veeren? Jij zult nog eens door een hennepen venster
in je graf klimmen, als je je niet bekeert van je vleeschelijke zondige levenswandel.
(leerend) Dobbelen, vrouwen en kannen,
Deze drie dingen onteeren de mannen,
zegt het spreekwoord, want
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de geest begeert al hemelsche dingen,
Het vleesch wil lachen, spelen en zingen,
Hoveeren, boeleeren, dansen en springen,
en ijdelheid bedrijven, zoo onze vrome dichteres Anna Bijns zegt.
CORNELIS V.D. SCHAREN

(spottend).

Laat je eens op je hoofd kijken, aartsvader Jakob! Als we niet wisten, dat je een
maneschijntje had, zouden we haast gelooven, dat je je kruin hadt laten scheren.
GERARD MOOIAARD

(evenzoo).

Elemalementen! De vrome broeders, dat waren vroeger de grootste pretmakers!
Die knepen de kat in 't donker. Als de wijzer op twaalven staat, dan is 't goed
creaturen!
MICHIEL.

Hoe ouwer, hoe zedelijker! Die de klooster uitgevonden heeft, en was een ouwe
Jan Hen, die al te veel van 't goeie genoten had en op was, of een vrouw had, die
de broek aanhad, nietwaar vadertje?
JAKOB DE WEVER

(toornig).

Ze moesten jou je ribben eens met stokken meten, fiel, schelm, schudde! Zie me
dat volk eens aan: 't hoort niet meer naar God of gebod! Ze schenden de heilige
kerk en sleepen hare gewijde sacramenten door de drek van hun duivelschen spot!
Dat is allegaar de schuld van die nieuwe leer, van dien monnik, die 't met die
weggeloopen non aangelegd heeft, en de menschen tegen God, zijn kerk, en de
overheid op gezet heeft. Daarom hebben we die Spaansche bloedhonden van Duc
d'Alf hier en moeten de goeien met de kwaaien lijden.
Jou lichtmis! Niet eens meer eerbied voor de grijze haren van den ouderdom
hebben ze! Ze hebben nergens meer eerbied voor! Jezus, Maria, waar moet dat
naar toe?
RICHARD

(komt uit de straat rechts voorbij).

Wel vader Jakob is de wereld weer zoo slecht? Wanneer gaat ze onder? Wie heeft
't nu weer gedaan?
JAKOB DE WEVER

(knorrig).

Spot niet, gezel! Bestraf liever je slechte, verdorven kameraden, die geen eerbied
meer voor den ouderdom hebben! Jij bent nog een oppassend mensch: van jou zal
nog wel eens wat terecht komen. Maar die verdorven gezellen hier?!
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RICHARD

(tegen GILLES VERTRECHT, die met MICHIEL zit te grinneken).

Toe, Gilles, waarom laten jullie vader Jakob ook niet met vreê?
GILLES.

Vraag 't aan vader Jakob, waarom die ons niet met rust laat! We hadden hem geen
stroo breed in den weg gelegd.
MICHIEL.

Hij is altijd zoo heet gebakerd.
GERARD MOOIAART.

Hij springt op, als een vlooi in een heete pan.
CORNELIS V.D. SCHAREN.

Ja, vader Jakob heeft een goeie meening, maar een kwaaie uitspraak.
JAKOB DE WEVER

(kwaad).

Hoor je nouw, hoe goddeloos dat Lutheranenvolk is? Kwaaie uitspraak? Jawel,
beter een goeie meening en
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een kwaaie uitspraak dan omgekeerd. Steek jij je hand maar eens in je eigen
conscientie en zie of ze er niet pikzwart weer uitkomt. Jawel! Kwaaie uitspraak! Jij
hebt zoo'n goeie ruime conscientie, dat men er met wagens en paarden door zou
kunnen rijden, jou goddelooze sacramentschender!
RICHARD

(vergoelijkend).

Kom, kom vader Jacob! 't Is bruiloft: dan is er altijd een beetje uitgelatenheid en
dolheid. Dat mag je niet euvel nemen. En wat heeft die nieuwe leer er mee te maken?
Ik zou schier denken, dat je Spanjool was.
JAKOB DE WEVER

(wrevelig).

De duivel hale die bloedzuigers, die beulen!
GILLES

(klopt op de ton en tegen 't raam).

Wijn, wijn! We willen de zaak afdrinken! Richard, jij drinkt mee! Nouw je alevel hier
bent, kan je ook een roemer meedrinken.
(LIJSBET, de kelderin komt).

Lijsbet, zeven stoopen, kind! Een heilig, christelijk getal! Schenk ze ook christelijk
vol, hoor!
(LIJSBET lachend af).
RICHARD.

Neen Gilles, ik heb geen tijd Ik moet weg.
GILLES.

Ben je mal! We laten je niet los! Kerel, er is zulke lekkere hypocras, die moet je
eens proeven. Kom, ga nouw zitten!
RICHARD.

Werkelijk niet Gilles, ik moet weg. Er wacht iemand op me.
GILLES.

Ha, begrepen! Je gaat naar Onze Lieve Vrouwe een rozenkrans bidden, waarvan
de lippen zoo rood als bloedkoralen - ik bedoel - de kralen zoo bloedrood als
vrouwenlippen zijn. Vrome devotie! Bid voor mijn ziel, broeder. Goeden avond.
RICHARD.

Goeden avond samen! (wil heengaan). (ondertusschen wordt de wijn gebracht.
JAKOB DE WEVER en JOOS SPIERING zitten beiden nog wrevelig te kijken).
GILLES

(hem naloopend).
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He, Richard, nog iets. Hoe is 't met je meesterproef? Hebben ze hem aangenomen?
Ik hoorde, dat die ouwe zot van een Joris Coomans je moeder Gods te wereldsch
en te heidensch vond en dat hij den nieuwen kettermeester er bij zou halen. Is dat
waar?
RICHARD.

Jawel, ze zijn bij me geweest!
GILLES.

En?
RICHARD.

De inquisiteur heeft niets gezegd. Ik wacht nog op bescheid.
GILLES.

Weet je dat die ouwe Coomans ook een Onze Lieve Vrouwe geschilderd heeft?
Een bidprentje in 't groot, een prul! Zedelijke, christelijke, kunst zegt hij. Ik geloof,
dat hij jou een beentje lichten wil, om zijn kladwerk in de kapel te krijgen. Daarom
en loopt hij met de strooppot bij de inquisiteurs.
RICHARD.

Dat weet ik! En ik kan je er nog bij vertellen, dat onze nieuwe bisschop, magister
poster Franciscus Sonnius, de groote ketterjager voor 't aangezicht des Heeren,
zijn werk zeer geprezen heeft.
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GILLES.

Wel te begrijpen: onze goede oude bisschop zaliger gedachtenis, was zijn vijand.
Sonnius en scheldt hem ook uit voor verkapten libertijn en vrind van heidensche
Erasmianen. 't Was een tegenslag voor jou, dat hij stierf. - Maar wie is die nieuwe
kettermeester? 't Moet een verspanjoolde stadgenoot van ons zijn.
RICHARD.

't Is mijn broer Frans!
GILLES

(verschrikt).

God allemachtig!
RICHARD.

Goedenavond Gilles!
(Hij verdwijnt snel om den hoek der straal. GILLES staart hem nog een oogenblik stom
van verbazing na, schudt 't hoofd en keert naar de anderen terug).
GERARD.

O zeven zakken met krenten. Wat is dat? Moet de wijn beschimmelen? We wachten
op jou!
MICHIEL.

Wat is er met Richard Hagens aan de hand? Hij kijkt dus ernstig, en dat voor iemand,
die meester zal worden en trouwen gaat, - de weg naar 't paradijs opgaat, zoo vader
Jakob altoos zegt!
CORNELIS V.D. SCHAREN.

Vader Jacob zit nog altijd te pruttelen als een moespot en Joos Spiering kijkt dus
zuur, alsof zijn dochterken hem een heelen kruik azijn in zijn sla gemengd heeft.
GILLES

(neemt zijn kan op).

Vader Jakob, ik breng 't jou! Op goede vriendschap! Vergeef ons, dat we wat
uitgelaten en vroolijk waren. We zijn nog jong en we hebben nog wild bloed in ons
lijf. Dus - op je gezondheid. Ik veeg!
JAKOB DE WEVER.

Nou dan - daar ga je!
ALLEN.

Op je gezondheid
(zij drinken).
JOOS SPIERING

(wrijft zijn snor af).
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Gans wonden! Die hypocras is goed. Ze hebben er fijne kruiden ingedaan.
CORNELIS V.D. SCHAREN.

Uit een eekje! De vader van de bruid heeft ferm in zijn beurs getast, en dat is voor
onzen tijd een heel ding! In mijn beurs is eb: daar hoef ik heelemaal niet in te tasten.
Je ziet er den bodem zóó al. Ik ben in de Orde van St. Kaalis opgenomen!
MICHIEL.

Potslongeren! Die Jan heeft een echt goudvischje gevangen (tegen JOOS SPIERING).
Jij moet zien, dat je voor je dochter ook zoo'n vergulden schoonzoon krijgt. Neem
mij maar: ik heb van nacht gedroomd, dat ik een erfenis kreeg.
JOOS SPIERING.

Wat - jou? Jij hebt al een wettige vrouw versleten en God weet hoeveel onwettige.
MICHIEL.

Ik ben blij toe. Met je vrouw koop je een kat in de zak. Als de nieuwigheid er af is,
dan is 't mooie weer gedaan. Dan is 't te laat, zei de wolf, en toen was hij al met zijn
staart in 't ijs vastgevroren.
GERARD.

Juist! Trouwen in 't hooi,
Dat is mooi!
Trouwen in de kerk,
Dat is eeuwig werk!
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CORNELIS VAN DER SCHAREN.

Ik voor mij zeg maar:
Daar in huis is het grootste verdriet,
Waar de henne kraait en de haan niet.
GILLES.

Ervaring is de beste leermeester, nietwaar broeder Cornelis?
JAKOB DE WEVER

(leerend).

Michiel, die spotte daar straks weer. En toch is het waar: het hijlik is uit het paradijs
gekomen en is de weg naar het paradijs.
GERARD.

Certeyn, 't zijn allen Eva's dochters! Zoo komt 't uit.
CORNELIS V.D. SCHAREN.

Hê, vader Jakob: ik dacht aars, dat jij niets van de lusten des vleesches moest
hebben?
JAKOB DE WEVER

(leerend).

Een huwlijk in deugd en eeren
Mag men niet weren.

Maar St. Paulus en zegt, dat 't beter is in den ongehuwden staat te blijven. Overmits
nu de geest gewillig, maar het vleesch zwak is, zegt hij, dat wie zich niet onthouden
kan, een eerbare huisvrouw moet nemen, om niet tot onkuischen levenswandel te
vervallen.
MICHIEL.

Die niet beter en kan, moet bij de moeder van zijn kinderen slapen, zei de heilige
Nepokomuk,
(hij verschuilt zich gauw in zijn kan).
JAKOB DE WEVER.

Hou je schandbek dicht! Jou losbol, kankijker! Jij hebt je vrouw onder de graszoden
gebracht door je beulerijen.
MICHIEL

(stuift op).

Gans lijden! Hoor eens, vader Jakob, alle geduld heeft een eind en 't mijne ook.
Wat weet jij van mijn hijlik? Ik mag een losbol, een drinkebroer geworden zijn vroeger was ik dat niet! En dat ik 't geworden ben, is de schuld van mijn vrouw. Ik
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heb dat wijt oprecht en trouw lief gehad met heel mijn jong hart en lijf. En zij heeft
mij bedrogen van meet af aan
(Slaat men zijn vuist op de ton)

Wie zijn huis wil houden zuiver,
Die zett' erin paap noch duivel.

Maar de paap zette mij in een huis om zijn vuile wasch kwijt te raken, die verdoemde
sacramenthuisjes-drager! Toen ik er achter kwam, kreeg ik een gewaarwording alsof ze me van binnen kapot trapten - alsof ze me van binnen worgden of ze iets
in me worgden -weet je - dàt - dat gevoel, waarmee je aan je moeder en je jonge
dagen denkt, als je nog zoo dom bent aan vrouwentrouw te gelooven. Verdoemd!
toen werd ik uit aalwarigheid anders! Vrouwen zijn zwakke vaten: daarom leg ik er
een band om, zei de kuiper, en hij roste zijn wijf. En als ik mijn vrouw wel ereis wat
hardhandig aangepakt heb, dan was 't - ja, omdat ze mij staag als een vischwijf
uitschold, dat ik weer een nacht in de taveerne had gezeten, en omdat ze me te lijf
ging. Ik weerde mijn huid. Dat ik dronk, was háár schuld.
(woest).

Ik had haar eigenlijk dood moeten slaan en mij erbij. - Maar dan had ik weer
medelijden met die slet.
(kalmer)

Ja, nouw is ze dood. En Michiel de Rooie is een wijnzuip,
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zeggen de vrome lieden, niet waar Vader Jakob? - Loopen jullie allemaal naar de
verdoemenis! (springt op en wil weggaan).
GILLES

(houdt hem tegen).

Ben je bezeten kerel? Je mag niet wegloopen!
CORNELIS V.D. SCHAREN.

Kom Michiel, je bent toch geen kind?
JAKOB DE WEVER

(vriendelijk).

Blijf hier, Michiel! Daar heb je mijn hand. Wat ik gezegd heb, geschiedde uit
onwetendheid. Nooit zal je er van mij meer één woord van verwijt over hooren. Daar
pak aan! Je bent een eerlijke kerel. 't En is jammer, dat je niet in de schoot van onze
Moeder, de Kerk, teruggekeerd bent, na zulke droevige ervaringen in de wereld der
zinlijkheden opgedaan te hebben.
MICHIEL

(lachend, gaat weer zitten).

Haha! Vader Jakob, wij stichten nog eens een orde alleen voor weduwnaars, die
genoeg hebben van 't paradijs des huwlijks en wier vrouwen van papen in de biecht
de kuischheid leerden. Gans oortjes! Laten we liever eens drinken tegen den dorst,
die komen zal. Ik breng 't jou, vader Jakob!
(heft zijn kan op).

Ik veeg - rein uit!
JAKOB DE WEVER.

Dank je, en moog de goede God je ziel behoeden voor 't eeuwige verderf.
MICHIEL.

We willen hopen. Nunc et semper et in saecula! Amen!
CORN. V.D. SCHAREN.

Nouw neem ik 't eens voor de vrouwen op. Van een orde gesproken: de huwlijksstaat
is de grootste orde, waar zoo menig bedroefde zuster in is.
GERARD

(hem op den schouder kloppend).

Braaf, Cornelis! Ik zal 't aan je vrouw vertellen dan mag je voor belooning
Zaterdagavond een uur langer uitblijven.
JAKOB DE WEVER.

Overal hapert iets en de schuld ligt zoo wel bij den een als bij den ander. Mijn vader
zaliger en zei altijd:
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Ter wereld kan niets meerder vreugde geven,
Dan dat man en vrouw in vrede leven.
JOOS

(plechtig).

Voor verkeerde medicijnen en onwijze, Voor tweemaal opgewarmde spijze, En voor
een kwaad weerspannig wijf, Behoed ons Heer, naar ziel en lijf. Amen.
MICHIEL

(klopt op de ton).

Wijn, wijn! We willen eens drinken en dan zing ik wat voor jullie.
JAKOB DE WEVER.

't Zal certeyn weer iets heel moois wezen!
GILLES.

Joos, zou jij niet eens naar je dochter gaan kijken? De verleidingen der wereld zijn
zoo groot en velerhande, zoo de pastoor tegen zijn biechtkind zei.
JOOS.

Die is goed uitbesteed. Mijn schoonzuster Aag is er bij.
GERARD.

Heere, bewaar ons! Jij wilt goudvinken vangen en je zet een vogelverschrikker naast
je knip?
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CORNELIS VAN DER SCHAREN

(kijkt door het raam naar binnen).

Waar twee zijn is een derde tot last. Tante Aag had zeker de hypocras geroken: ze
zit zoo verliefd tegen de wijnkan te doen als een vrijster tegen een vrijer, en nichtje
is vergeten.
MICHIEL

(springt op).

Krijgen we nouw wijn? Moeten we hier omkomen van dorst? 't Laatste edele
schildersbloed van Antwerpen? Dat en is nog erger dan Spaansche tyrannie!
(Hij gaat naar binnen. Uit de taveerne klinkt muziek en gezang: ‘Daar ging een paler
langs de kant.’ Hij komt met LIJSBET, de jonge kelderin, die beide handen vol kannen
heeft, in zijn arm terug. Hij kust haar zingend).

‘Dat moog je nog wel zes maal doen.’
LIJSBET.

Michiel als ik mijn handen vrij had, kreeg je er een, die je heugen zou.
MICHIEL.

Ja kind, waarom laat je ons van dorst omkomen? Dat is de straf!
LIJSBET.

God, ik heb 't zoo druk! Ik weet niet, waar ik 't eerst heen loopen zal. En de waard
zei, dat je nog voor zooveel in 't krijt staat.
MICHIEL.

De waard, de waard? Dat is er een van het gilde, waar ze twee voor één schrijven
en met de halve kan ten top loopen.
LIJSBET.

Nouw, ik en moet weg. Anders scheldt hij weer!
MICHIEL.

Kom je straks bij ons zitten, Lijsbet? Ik trakteer je.
LIJSBET

(lachend af).

't Is goed trakteeren van een ander mans wijn!
MICHIEL

(heft zijn kan op).

Nouw kunstbroeders en beminde burgers dezer stede: ik breng 't jullie, en dan onzen
eerwaarden gildedeken en moraalmeester, vader Jacob. Daar ga je!
(Drinkt.)
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Ik veeg!
ALLEN.

Daar ga je!
(drinken).
CORNELIS VAN DER SCHAREN.

En nouw je lied, Michiel!
GERARD.

} Ja, zing weer eens wat!
GILLES.

} Ja, zing weer eens wat!
JOOS.

Die tweede kan en smaakt niet zoo goed meer als de eerste. 't Schijnt niet dus fijn
gekruid te zijn.
MICHIEL.

't Is nat en ik drink 't, voor wat 't is.
(Veegt zijn snor af .)

Hoort allegaar, een wijze zedeles. Vader Jakob had de dichter kunnen zijn.
(Zingt.)
Als jonge meiskens hijlikken
Wat is er dan bereid?
Een huilend schreeuwend kindeke,
Dat in de wiege leit.
Een huilend schreewend kindeke,
Daartoe een dronken man,
Een plat beurs zonder geld erin Gezellen, wie raadt ons dan?
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Daar twee gelieven kijven
Al om een penningsbrood:
De liefde is er zoo kleine,
De honger is er zoo groot!
GERARD, CORNELIS, GILLES, JOOS.

Bravo! Bravo!
JAKOB DE WEVER.

't Ware te wenschen, dat men zijn eigen wijsheid, die men preekt, wat meer opvolgde.
GILLES.

Vader Jakob, dat riekt naar den brandstapel! Ben je ook al met geuzenketterijen
besmet?
JAKOB DE WEVER.

Wien de schoen past, trekke hem aan. Ik en bedoelde niet onze heilige Moederkerk
en hare dienaren, maar die andere lieden, die wijze zedelessen preeken en ze zelf
niet opvolgeu.
GERARD.

Certeyn, een man van jouw jaren kan daarin ervaring hebben.
(JAKOB DE WEVER wil driftig opstuiven.)

Al zacht, vader, laten we elkaar niet verkeerd verstaan. Ik bedoel, dat jij wel veel
voorbeelden daarvan gezien zult hebben.
GILLES.

Kom, nouw geen gekijf meer! Harde woorden moet je met wijn naar beneden spoelen.
CORNELIS VAN DER SCHAREN

(zingt):

Noë heeft den wijn geplant
Al op bevel des Heeren.
God den Heer zij lof en dank,
Die hem hier doet vermeêren.
Wijn, o wijn, gij edel wijn,
Des menschen hart verheugt gij fijn,
Gij zijt de goede medicijn,
Als ons die Schrift doet leeren.

(Geroep van ‘Bravo!’)

Dat heb ik zelf gedicht. Respect en reverentie! Het is bekroond en drinklied van de
vroegere rederijkerskamer te Mechelen, alwaar ik lid van was.
JAKOB DE WEVER

(streng).
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Jullie moeten de heilige Schriftuur niet in de kan sleepen. Dat is heiligschennis en
doodzonde.
GERARD.

Gans bloemerharten! Mogen wij onzen patroon Noach niet aanroepen? Hij helpt
ons in den hemel.
De hemel is de onze!
En ware de hemel de onze niet,
Wij waren wel zoo vroolijk niet!
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Koor van GERARD, Kyrie eleison!
MICHIEL, GILLES en Christe eleison!
CORNELIS. Kyrie eleison
JAKOB DE WEVER.

Nouw wordt 't me te bont! Ginder komt ook nog die verkapte geus, die
sacramentschender, die Judas van een Adriaan Barent aan. Ik en ruim 't veld.
Goeden avond!
(staat op en verdwijnt om den hoek links).
MICHIEL.

Vader Jakob, blijf nouw!
ADRIAAN BARENT

(komt met zijn zoontje JAN uit de straal rechts).

Goeden avond samen! Bruiloftsfeest hier?
JOOS.

Cors Smid, de schilder, trouwt met Anneke Jans.
ADRIAAN BARENT.

In Antwerpen en schijnt 't alle Zondagen bruiloft te zijn en voorts de heele week
door kermis.
MICHIEL.

Ja in Antwerpen wonen ook zooveel vrijsters als er dagen in 't jaar zijn. Bij jullie in
Amsterdam zijn de vrijsters van koek, wel? Die kan je eten? Maar alleen op St.
Nicolaas?
CORNELIS VAN DER SCHAREN.

Gans suiker elekaarten, wat een goed leven hebben de mannen dan in Amsterdam.
ADRIAAN BARENT.

Waarom blaast die ouwe heer deken den aftocht? 't Leek wel of hij niet in mijn
schaduw zitten wou.
GILLES.

Wij hebben hem al den heelen tijd door onze goddelooze wereldsche ijdelheden
geergerd, en toen hij jouw zag komen, ging hij er van door.
GERARD.

Hij wou niet met een verkapten geus en sacramentschender aan een tafel zitten.
ADRIAAN BARENT.

Nouw, ik ben ook niet verlegen om die Oramuskraaiers en kruizenzaaiers. Laat hij
maar naar zijn broodgod, broer Melis in de halve Maan loopen, die misknecht!
JOOS.

Pas op, laten ze niet hooren, dat je zoo met 't lichaam des Heeren spot. De muren
hebben hier ooren.
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ADRIAAN BARENT.

Ba, nouw kan je rustig praten. De Spanjaards trekken weg. Duc d'Alf zit zoo in zijn
rats. Ze zeggen, dat de edele admiraal van Coligny uit Frankrijk met tien duizend
Franschen oprukt om graaf Lodewijk in Bergen te ontzetten en samen met onzen
Prince van Oranje dien monnikenvaar en papensant van een Duc d'Alf op zijn huid
zullen peuluwen, dat de luizen piepen.
GERARD.

Trekt 't garnizoen weg?
MICHIEL.

De Spanjaarden, zeg je?
ADRIAAN BARENT.

Certeyn, zoo waar als Duc d'Alf een duivelsdienaar en trawant van den Antichrist
te Rome is. Hij is zoo benauwd, dat hij alle troepen naar zich toehaalt. Op 't kasteel
en blijven nog geen honderd man als bezetting.
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GILLES.

Als dat maar weer niet een Spaansche satanslist is!
JOOS.

Certeyn! Als de kat van huis is, vieren de muizen feest, denkt Duc d'Alf; en dan komt
hij in eens om een hoekje en vangt ze allemaal met één klap.
ADRIAAN BARENT.

Ik heb ze zelf zien aantreden, en mijn kleine jongen hoorde van zoo'n soldatenwijf,
dat ze in nachtmarsch naar Bergen zouden rukken, Is dat niet zoo, Jantje?
JANTJE.

Ja vader, en ze zeien, als dat ze voor dien verdoemden admiraal en zijn Fransoysen
het kerkhof gingen graven.
MICHIEL.

Ik wou, dat ze er zelf hun graf vonden, die bloedhonden. Maar ik vertrouw de zaak
niet,
(Tromgeroffel van verre).
ADRIAAN BARENT.

Hoor je de trom? Daar gaan ze! Jantje, loop er eens gauw heen!
(Jantje af). (Tromgeroffel wordt sterker, verflauwt dan weer en sterft in de verte weg.)
JANTJE

(komt terug.)

Jawel vader, dat Spaansche papistengespuis gaat er van door.
JOOS.

Dat en moet ik binnen eens gaan vertellen!
(Springt op en loopt in de taveerne).
MICHIEL

(tegen Adriaan Barent).

Wat een flinke jongen heb je daar, meester Adriaan. Hij ziet er niet bang uit.
ADRIAAN BARENT.

Neen, hoor! Als die eens groot is, zal hij die Spanjoolsche Baälsdienaars wel op
hun kale wammes beuken.
JANTJE

(trotsch).
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Als ik groot ben, word ik lansknecht in 't leger van den Prins. En dan steek ik met
mijn lans Duc d'Alf dood.

Tweede Tooneel.
(Uit de taveerne klinkt gejuich en geroep van ‘Vive le Geus’. De bruiloftsgasten,
vrouwen, mannen en speellieden, komen allen naar buiten. Gepraat, gejoel, gelach
en drukte.)
1E BURGER.

Wie heeft 't verteld?
JOOS.

Hier, meester Adriaan Barent. We hebben ze zelf daareven voorbij zien trekken.
ADRIAAN BARENT.

We zijn ze kwijt, die Spaansche opvreters! De admiraal van Coligny en onze vrome
Prins zullen wel zorgen, dat ze niet weerom komen. Vive le Geus!
(Geroep van ‘Vive le Geus. Leve de Prins van Oranje’. Het bruidspaar met bloedverwanten
neemt plaats onder de luifel rechts, de speellieden onder de linden. Het wordt langzamerhand
donker.)

ADRIAAN BARENT.

Bruid en bruidegom - veel heil en zeggen!
ANNEKE JANS.

Dank je wel, meester Adriaan!
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CORS SMID.

Zien we je ook weer eens hier? Waar ben je dien tijd altemet geweest?
ADRIAAN BARENT.

Ik moest me gedekt houden. De schout en de papisten loerden op me vanwege dat
laatste refrein, dat ik gemaakt heb.
ANNEKE.

Ja, dat refrein, meester Adriaan! Wat hebben we er om gelachen! Kijk, de kleine
Jan heb je ook bij je? Nouw moest je 't eens voor ons opzeggen.
MICHIEL.

Ja, meester Adriaan, laat eens hooren!
GILLES.

Stilte menschen! Meester Adriaan zal ten algemeenen vermake zijn laatste vrome
refrein voordragen. Ik vraag om aller aandacht!
ADRIAAN BARENT.

Nou, vooruit dan maar! Jantje, kom hier! Jij boven op de ton.
(Tilt hem op.)

En doe je reverentie voor het geëerde gezelschap!
(JANTJE neemt zijn muts af en buigt naar alle kanten. Men vormt een grooten kring
om de ton.)

En nu goede vrienden, hoort onze echo!
ADRIAAN.
Wat zijn nu papen en monniken, die zongen als een lijster? JANTJE. Bijster!
ADRIAAN.
Wat zullen zij nu moeten doen, die geleerde klerken?
JANTJE.
Werken!

(Enkele geven een teeken van toestemming.)

ADRIAAN.
Hoe zouden zij werken, zij kunnen 't niet, die heeren!
JANTJE.
Ze mogen 't leeren!

(Geroep: ‘Certeyn! Bravo!’)

ADRIAAN.
Komt hunne leering met Gods woord wel overèen?
JANTJE.
Neen!
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(Enkele stemmen prolesteeren.)

ADRIAAN.
Waarom zijn de zielemissen door de papen dan bereid?
JANTJE.
Uit gierigheid!

(Luid geroep: ‘Ja! Goed zoo!’)

ADRIAAN.
Waarom zij zielemissen doen, mij dit vertelt?
JANTJE.
Om klinkend geld!

(Luider wordende toejuichingen.)

ADRIAAN.
Wat zullen de zielemissen doen in 't laatste oordeel?
JANTJE.
Geen voordeel!
ADRIAAN.
De heilige mis, wat is dat voor muziek?
JANTJE.
Wel, een rarekiek!
ADRIAAN.
Die hun bedrog ontdekte, wat was dat voor een ruiter?
JANTJE.
Maarten Luither!

(Geroep: ‘Weg met de Spanjolen!’)

ADRIAAN,
Waarmee bewees hij hun bedrog, zegt mij dit puur?
JANTJE.
Uit de schriftuur!
ADRIAAN.
Wat brengen onze predikanten, die haar leeren, voort?
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JANTJE.
Gods woord!
ADRIAAN.
Door wien zijn zij gezonden, zegt 't zonder spot?
JANTJE.

Door God!
ADRIAAN.
Wat wil de Antichrist van Rome, zeg mij de conditie?
JANTJE.
De inquisitie!

(Luid geschreeuw: ‘Weg met de Spanjolen.’)

ADRIAAN.
Wie wil de inquisitie tegenstaan als vrome reuzen?
JANTJE.
De geuzen!
BEIDEN.
Dat is ter eere van God en de geuzen geschied, Maar de papen bedanken ons zeker
niet!

(Algemeene toejuiching. JANTJE springt van de ton. LIJSBET de kelderin, gaat rond en
schenkt in. MICHIEL pakt haar om haar middel en kust haar. Hij krijgt een klinkende
oorveeg.)
2e BURGER.

Broeder, die kwam aan!
MICHIEL

(zijn wang wrijvend).

Dat katje! Ik en zal haar wel klein krijgen!
(loopt haar na in de taveerne.)
CORS SMID.

Een flinke jongen heb je, meester Adriaan. De ondeugd lacht hem uit zijn oogen.
Zoo een wil ik er ook wel hebben.
ANNEKE.

Je hebt er vier, nietwaar meester Adriaan? Een heele zegen!
ADRIAAN BARENT.
Jawel. Kinderen zijn een zegen des Heeren,
Maar ze houden de knoppen van de kleêren!
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Ze zijn er allemaal niet bedoeld, die op straat rondloopen! De meeste menschen
denken niet er aan, als ze trouwen. Trouwen vinden ze wel aardig: maar er moesten
geen kinderen zijn.
CORS SMID.

Meester Adriaan, daar zeg je een waar ding!
MICHIEL

(komt uit de taveerne in een monnikspij gehuld, de kap over 't hoofd. Met zware
veranderde stem en plechtig opgeheven hand).

Pax vobiscum!
GERARD.

Eelekaarten, waar komt die paap vandaan?
(Allen zwijgen en kijken schuw en wantrouwend naar den monnik.)
GILLES.

Wou de heilige vader soms een ‘patertje langs de kant’ komen dansen?
MICHIEL

(werpt de kap achterover.)

Mannen, vrienden, ziet hier de kap van broeder Jan. Hoort de avonture, die ik er
van verhalen zal: hoe broeder Jan zijn kap verloor.
GILLES

(gaat voor de ton staan).

Wie wil hooren een devoot en profijtelijk lied - hoe broeder Jan zijn kap verloor?
MICHIEL

(klimt op de ton).

En wie de beurtzang van dit vrome lied kent, wordt verzocht, zijn stem in 't koor te
verheffen!
(Allen groepeeren zich om de ton; hij zingt:)
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1) Jan broeder vrijt een meisje zoet,
Een meisje boven mate,
En als haar vader thuis niet is,
Gaat hij er wat bij praten.
KOOR.
Hopsasa, ribedoebeda,
Hij gaat er wat bij praten.
Ave Maria!
2) Het werd nu twalef van den nacht,
De klokken luiden wijde;
Dat meisje tegen Jan broeder sprak ‘Ga lees nu uw getijden!’
KOOR.
Hopsasa, ribedoebeda,
Ga lees nu uw getijden.
Ora pro nobis!
3) ‘Mijn getijen en lees ik niet,
Te laat is al de ure;
'k Ben liever bij mijn zoetelief,
Als binnen de klooster mure.’
KOOR.
Hopsasa, ribedoebeda,
Als binnen de kloostermure.
Gratia plena!
4) Jan broeder over 't kerkhof kwam,
De prior en kwam hem tegen:
De prior tegen Jan broeder sprak
‘Waar zijt gij van nacht gebleven?’
KOOR.
Hopsasa, ribedoebeda,
Waar zijt gij van nacht gebleven.
Dominus tecum!
5) ‘Waar ik van nacht gebleven ben,
Dat zal er mij nooit berouwen,
Ze dronken er bier en tapten er wijn
En spraken er van trouwen.’
KOOR.
Hopsasa, ribedoebeda,
Ze spraken er van trouwen.
In dulci jubilo!
6) Jan broeder in het klooster kwam,
De broeders, die baden allange;
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De eene tegen den ander sprak:
‘Jan broeder zal worden gevangen’
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KOOR.
Hopsasa, ribedoebeda,
Jan broeder zal worden gevangen.
Kyrie eleison!
7) Als dit Jan broeder had verstaan,
Dat hij zou worden gevangen,
Meteen sprong hij het venster uit,
Zijn kap en liet hij hangen.
KOOR.
Hopsasa, ribedoebeda,
Zijn kap liet hij er hangen.
Libera nos, Domine!
8) Toen hij een eind geloopen had,
Toen keek hij nog eens omme,
Hij riep: ‘O kap, gij duivelskap,
Gij krijgt mij niet weeromme!’
KOOR.
Hopsasa, ribedoebeda,
Gij krijgt mij niet weeromme.
Resurrexit hodie!
9) En die dit liedje heeft gedicht,
En ja, ook heeft gezongen,
Hij was een pater en heete Jan,
En is er zijn kap ontsprongen.
KOOR.
Hopsasa, ribedoebeda.
Hij is er zijn kap ontsprongen.
Cantate Domino!

(MICHIEL gooit de pij over zijn hoofd in de lucht. Algemeen gejuich en hoerageroep.)

MICHIEL (springt van de ton). Nu zullen we een ‘patertje langs de kant’ gaan dansen.
De bruidegom moet de pater zijn. Kom hier, jonge man, je zult er nog eens van je
leven in de huid van een vrouwen-afschaffer steken! (Trekt CORS de pij aan.)
GILLES.

En nouw nog een kap voor de bruid!
MICHIEL.

Binnen hebben ze er nog meer.
(GILLES gaat in de taveerne.)
CORS SMID.

Wie zijn pij is dat?
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MICHIEL.

Dat weet ik niet. Maar menige brave geus is al dit vrouwenonthouders-gewaad aan
de Spaansche bloedhonden ontsnapt.
GILLES

(komt terug met een pij; tegen ANNEKE JANS).

Kom vrome zuster, virgo immaculata oftewel onbevlekte maagd, laat mij je eens
opnemen in de geestelijke orde van St. Ariaan, waar twee paar schoenen aan de
bedstede staan. Zoo!
(Hij doet haar de pij aan.)
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JOOS.

Wees toch voorzichtig. Als de schout komt, ben je er bij!
ADRIAAN BARENT.

Die zal zijn gemak wel houden, nu de Spanjaarden weg zijn. Die durft nouw niet
voor den dag te komen.
GERARD.

Muziek, muziek! Speellieden!
(Dansmuziek. Er wordt een kring om ANNEKE gevormd, die om haar heen danst. CORS
gaat aan den binnenkant van de kring rond. De anderen koken lachend toe. Allen
zingen.)
1) Daar ging een pater langs de kant,
Hei, 't was in de Mei!
Hij vatte zijn zoetelief bij de hand,
Hei, 't was in de Mei zoo blij,
Hei, 't was in de Mei!
2) Kom pater, gij moet knielen gaan,
Hei, 't is in de Mei!
Het nonnetje moet blijven staan,
Hei, 't is in de Mei zoo blij,
Hei, 't is in de Mei!
3) Kom pater, spreid uw zwarte kap,
Hei, 't is in de Mei!
Daarop uw heil'ge non nu stap,
Hei, 't is in de Mei zoo blij - -

(Een monnik verschijnt om den hoek der straat links. De dichtst bijstaanden zwijgen
eensklaps en kijken verschrikt om. De muziek houdt ook plotseling op, de dansers
staan stil. Allen zwijgen).
JOOS.

Gans kruis, een Spaansche speurhond!
MICHIEL.

Breek hem zijn nek!
OLIVIER

(werpt de kap achterover).

Niet noodig, Michiel! Dank je wel!
MICHIEL.

Potsnikker, Anton, ben jij het! Duivelskind, hoe waag je je in de muizenval?
GILLES.

Waar en kom jij vandaan?
GERARD.
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Kerel, hoe durf je hier te komen?
(Algemeene beweging. Geroep van ‘Olivier! Anton Olivier, die Bergen verrast heeft!
- Certeyn, hij is 't! - Hij heeft met Graaf Lodewijk Bergen overrompeld! - Jawel, Anton
Olivier, de schilder! - Rij komt van den prins van Oranie!’ Men dringt op).
OLIVIER.

Ja, mannen, ik kom van den prins van Oranje! Hij heeft me gezonden om te zien of
er in Antwerpen nog geuzenbloed en burgermoed is. De Spanjaarden zijn
weggetrokken. Nu of nooit is 't tijd, de Spaansche beul voor goed uit de stad te
jagen!
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JOOS.

Hou je toch stil! Schreeuw niet zoo hard! De muren hebben ooren!
OLIVIER

(verachtelijk).

't Schijnt, dat jij bang bent voor je eigen ooren.
(hij dringt door de menigte en kloutert op de ton. Allen scharen zich er om heen; 't
bruidspaar nog in hun pijen, den arm om elkaars middel geslagen. JANTJE op de
schouders van zijn vader, er naast. Het is allengs schemerdonker geworden. Binnen
in de taveerne worden de lichten aangestoken).
OLIVIER.

Makkers, broeders! Het Spaansche garnizoen is afgetrokken! Op 't kasteel is geen
vendel soldaten meer achter gebleven. De hertog van Alva heeft in zijn benauwdheid
alle garnizoenen opgeroepen om zijn troepen te versterken, waarmee hij graaf
Lodewijk in Bergen belegert. De angst is hem in zijn zwarte ziel geslagen, omdat
onze edele Prins van Oranje - hoera voor hem (Hoerageroep. JANTJE neemt zijn muts en die van zijn vader en zwaait ze met beide
handen boven zijn hoofd

- en de dappere admiraal Caspar van Coligny hem zoo dicht op zijn huid zitten. Nu
is het tijd om ons te bevrijden van het Spaansche bloedjuk! Mannen, broeders!
hebben jullie nog een hart in je lijf, nog een vonkje moed? Hebben jullie nog niet
genoeg geleerd, wat we van den koning en zijn duivelschen dienaar Duc d'Alf te
verwachten hebben? Heeft hij jullie nog niet genoeg uitgezogen, gepijnigd en
onderdrukt? Heeft hij niet de welvaart en bloei onzer stad vernietigd met roof, moord
en brand? En jullie, die den Spanjaard nog trouw zijt, jullie goede katholieken,
meenen jullie nog, dat 't je iets baten zal? Neemt een voorbeeld aan Rotterdam,
waar Bossu inkwam, toen de geuzen van den Briel hem met een bebloeden kop
naar huis stuurden. Heeft hij iemand naar zijn geloof gevraagd? Drie honderd burgers
hebben ze er neergehouwen en neergeschoten! Spiegelt je aan Valencijn! Daar
kwamen zeden Spanjaard ongewapend met plechtige processie te gemoet. En wat
voor loon hebben ze gekregen? Beestachtig wreed hebben ze ze afgemaakt en als
honden doodgeslagen. Zulke gratie en zulk pardon hebben jullie katholieken te
wachten. Jullie, die den Prins wilt verdreven hebben, willen jullie eerder aan je lieven
neef Duc d'Alf de tiende penning betalen? Hij zal ze wel graag in ontvangst nemen
en als dank jullie 't vel nog over de ooren stroopen.
(Beweging onder de menigte: ‘Dat is zoo! Hij heeft gelik! 't Is waar!’)

En Duc d'Alf heeft gezegd, dat hij zijn handen nog wasschen zou in ons bloed,
om zoo zijn eigen zwarte ziel schoon te krijgen. We zijn allemaal ten doode
opgeschreven. Todos de la tiera baxsa sean Lutheranos! Alle Nederlanders zijn
Lutheranen, heeft die bloedhond van een Vargas gezegd. Allegaar zijn ze schuldig;
de geuzen, omdat ze Gods heiligen en de kerk geschonden hebben en de
katholieken, omdat ze het niet verhinderd hebben. De graaf van Egmont is gedood,
hoewel die ook
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zei een papist of katholiek te zijn. Zijn jullie dan blind? Zijn jullie ingeslapen? Wordt
wakker! Nu is 't oogenblik gekomen, nu of nooit! Onze prins van Oranje en de
admiraal van Coligny vereenigen zich om graaf Lodewijk in Bergen te ontzetten en
Duc d'Alf naar de hel te helpen. Jaagt hem vóór dien tijd al de schrik in zijn leden.
‘Antwerpen is opgestaan! Antwerpen is geus geworden!’ Dan loopen alle Spanjolen
van benauwdheid in zee. De geuzen in den Briel hebben u 't voorbeeld gegeven.
Enkhuizen is bevrijd! Hoorn, Alkmaar, Edam, Medemblik, Vlissingen hebben de
Spaansche dwingeland met eigen kracht uit hun muren verdreven. Op mannen,
broeders! Al is de ziel papistisch, 't zwaard kan goed geus zijn! Naar 't kasteel en
de Spaansche wacht in haar hol overvallen: smijt ze als ratten dood! Wanneer we
't kasteel hebben, komt ons de geuzenvloot van Vlissingen te hulp en brengt ons
versterking. Helpt nu u zelf, zoo helpt u ook God! Ik ben van avond nog in de
bijeenkomst onzer gereformeerde broeders geweest met onzen prediker Abraham
Trigland. Zijn krachtig woord heeft hen allen opgewekt en ze staan gereed met ons
den Spaanschen bloedhond uit zijn hol te schoppen. 't Vergoten bloed roept om
wraak! Wraak over de Spaansche moordenaars! Wraak over 't onschuldig vergoten
bloed! Wraak, wraak!
(heft krachtig aan. Allen vallen in).

Helpt nu u zelf, zoo helpt u God.
Uit der tyrannen land en slot,
Benauwde Nederlanden!
Gij draagt den bast al om uw strot,
Rept fluks uw vrome handen.

(Allen ontblooten hun hoofd. 't Is donker geworden. Links en rechts in de straten op den
voorgrond worden Spaansche soldaten zichtbaar. Broeder FRANCISCUS leidt hen: ze blijven
aan den hoek staan en wachten. Over de daken der huizen rijst de maan op).
(Gezang der menigte).

Mijn schild en mijn betrouwen
Zijt gij o God, mijn Heer;
Op u zoo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
Uw dienaar t'aller stond,
De tyrannie verdrijven,
Die mij mijn hart doorwondt.

(Van links en rechts trompetsignalen. Kreten: ‘Sanct Jago! Nostra Signora de Valladolid!
Slaat dood! Spanje! Fuera Flamingos! Fuera Lutherans!’
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Algemeen tumult. Er ontstaat een gevecht. De burgers weren zich met degens en krukken.
Vrouwen en mannen vluchten de taveerne en de straat rechts in.

MICHIEL

steekt een Spanjaard overhoop: zijn degen ontvalt hem. Hij grijpt een kruk en die over zijn
hoofd zwaaiend, stormt hij op FRANCISCUS af. Een soldaat steekt hem neer. Hij valt, roepend:
‘Dood aan de Spanjaards!’

OLIVIER

weert zich ook heftig: hij wordt eveneens door een hellebaardier neergestoken. Hij sterft
met den uitroep: ‘Leve de prins van Oranje!’

GILLES

krijgt een houw over 't hoofd en valt neer. De anderen geven 't verzet op en laten zich boeien.
Uit de straat rechts, komen nu ook soldaten te voorschijn en brengen eenige mannen en
vrouwen, waaronder Joos SPIERING, CORS SMID en ANNEKE JANS, geboeid mee.)

MAESTRO DEL CAMPO

(uit de straat rechts komend, gaat naar FRANCISCUS).

Diablos, pater! Ze zijn ons ontsnapt. Het sein is te vroeg gegeven. Deze Lutheranen
heb ik nog gevangen!
FRANCISCUS

(streng).

Ik ben zeer ontevreden over u en uwe soldaten. Ook dien verkapten geuzenspion
en hebben ze me niet levend gevangen. Zijn alle straten afgezet?
MAESTRO.

Ja, Eerwaarde!
FRANCISCUS.

Zoo, onderzoek dan de taveerne. Daar moet het ketternest nog in zitten. Haal 't uit
en zorg, dat niemand zich verborgen houdt.
MAESTRO.

Geen muis zal er uit ontsnappen.
(De soldaten scharen zich links en rechts in twee halfkringen met gestrekte lansen, de
bussen op de haak. Fakkels worden gebracht. De MAESTRO DEL CAMPO gaat naar de gesloten
deur en bonst er op:)

in naam van den koning, doe open!
(Er volgt geen antwoord.)
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FRANCISCUS.

Laat de deur openslaan.
(Soldaten loopen de deur met geweerkolven open en stormen naar binnen. Na
eenigen tijd komen ze met burgemeester VAN GISSELEN, ABRAHAM TRIGLAND en
eenige mannen en vrouwen terug.)
MAESTRO.

Nostre Dam Loret! De andere vogels schijnen door den tuin gevlogen te zijn. Deze
konden we nog pakken.
FRANCISCUS.

't Is goed, Maestro! Laat de gevangenen wegbrengen. De vaandrig en tien man
gaan met mij mee.
MAESTRO.

Sancta mater nostra bescherme u!
(FRANCISCUS met de soldaten af.)
MAESTRO

(ruw).

Vooruit ketters!
(de soldaten drijven de gevangenen weg. 't Marktplein ligt stil en verlaten in volle
maneschijn. Overhoop geworpen stoelen en tafels, en de lijken van MICHIEL, GILLES,
OLIVIER en twee Spanjaarden.)
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Derde Tooneel.
Tuin achter 't huis van burgemeester van Ghisselen. Links in den voorgrond de tuindeur
van het huis; rechts meer naar achteren de bloeiende vlierboom, waaronder op een
grasbank Maria en Richard zitten. Maria draagt een loshangend, wit kleed. Door den
boom valt 't volle maanlicht.
MARIA.

Ach liefste - ik en weet niet, wat 't is - maar ik voel me zoo onrustig, zoo bang. Er
hangt iets in de lucht, wat me neerdrukt.
RICHARD.

Zacht, mijn lief! Je maakt je zonder reden bezorgd. Certeyn, je hoeft waarlijk niet
bang te zijn. Er komt misschien een gewoon onweer van nacht. Dat is alles. Zwoelte
en drukt altoos neer.
MARIA

(angstig).

Ik wou maar, dat vader terug was: eerder heb ik toch geen rust. Als ik aan dien blik
vol haat denk, aan die bedreiging, dan beef ik van angst. Waarom smeekte hij mij
dan, hem niet tot een moordenaar te maken? Hij heeft iets in den zin
(zij staat op)

- hij heeft iets in den zin, die ellendeling! Hij zal ons aan de inquisitie verraden.
Richard, wat moeten we doen? Help toch!
RICHARD

(haar hand vattend, trekt haar weer tot zich).

Stil, liefste! Kom, ga nu zitten. Hij kan ons immers geen kwaad doen. Hij heeft geen
bewijzen. Jij bent altoos nog in de kerk geweest en ik ben een vroom altaarschilder.
En vader zullen we dadelijk waarschuwen.
MARIA.

Lief, maar als 't nu al eens te laat was, - als ze de vergadering ontdekten?
RICHARD.

Geen nood! Ik ben van avond nog aan de taveerne geweest. De bruiloft wordt er
immers gevierd. Wie zal daar een geheime bijeenkomst zoeken? Waar zóóveel
menschen zijn, loopt eensamenkomst niet in 't oog.
MARIA.

Alevel ben ik ongerust! Richard kom - ga er heen en haal vader weg. Zeg hem maar,
dat ik ziek geworden ben en hem laat roepen. Dan komt hij.
RICHARD.

Is dat wel verstandig, liefste? Ik ben overtuigd, dat Frans van morgen Anton Olivier
herkend heeft: hij heeft mij nouw stellig in kwaad verdenken, en laat me bespioneeren
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of hij me niet altemet op iets verdachts kan betrappen. En dan - 't is al te laat. Om
tien uur zouden ze uiteengaan. Hoor je, 't slaat juist.
(De torenklok slaat tien uur.)

Binnen een groot kwartier is hij thuis, en dan vertellen we hem alles. Kom, mijn
zoetelief, wees nu gerust, ja? Als de lucht hier te drukkend wordt, gaan we naar
Duitschland.
MARIA.

Ach ja! Ik had al zoo graag weggewild. Maar vader, die en wil niet. Je weet 't, hij
doet 't om moeder. Om haar nagadachtenis blijft hij hier en om haar gaat hij tot de
leer van Calvijn over. Zij heeft hem altijd voorgehouden, dat hij hier de
geloofsbroeders helpen en beschermen
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kon tegen vervolging en daarom niet mocht weggaan. En dat weet Trigland: daardoor
heeft hij vader in handen.
RICHARD.

Als we vader die ontmoeting met Frans vertellen, zal hij wel begrijpen, dat hij verdacht
wordt en ernstig gevaar bestaat. Terwille van zijn kind zal hij nog tijdig genoeg zich
uit de voeten maken. We zullen hem wel overhalen, daar ben ik overtuigd van. Hij
zal dan wel inzien, dat ze hem niet al te lang meer burgemeester zullen laten.
MARIA.

Ja, liefste, en als we in Duitschland zijn, hebben we vader alleen voor ons, en zijn
we dien Trigland kwijt. Als hij komt, heb ik zoo een gevoel, alsof de lucht betrekt,
alsof alles koud en kil wordt. Altoos, als hij weg is, lijkt 't me of de lucht weer opklaart
en de zon weer begint te schijnen. Dan voel ik me weer vrij en gelukkig. Ik ben staag
blij, dat er geen ongeluk gebeurd is, dat hij vader niet tot onvoorzichtigheden verleid
heeft of hem tegen jou opgezet heeft.
RICHARD.

Ja, mijn lief, dan en komt een zonnige, gelukkige tijd. We koopen een klein, mooi,
huisje. Vader komt bij ons wonen: ik ga uit schilderen en verdien den kost. Is dat
geen heerlijk vooruitzicht?
MARIA.

O, dat is heerlijk, liefste. Ik wou, dat we morgen al konden gaan. Hoe eerder hoe
liever. Van nacht nog: eerst als we uit Antwerpen zijn, heb ik rust. En dan gaan we
naar Neurenberg, nietwaar? Maar 't huis moet een tuintje hebben: 't en hoeft niet
groot te zijn, als 't maar ruimte voor wat bloembedden heeft, en er een paar boomen
instaan, vooral een vlierboom.
RICHARD.

Goed, liefste. We zoeken een huis met een tuin mèt een vlierboom erin of een
vlierboom met een tuin met een huis er bij.
MARIA.

Spot niet, liefste! Je weet, dat ik zooveel van onze vlier houdt, omdat 't moeders
lievelingsboom was. Zóó zou ik in een vreemd land nog een levend aandenken aan
haar hebben.
RICHARD.

Je hebt me eens naar Florence geschreven, dat moeder je op een zomeravond een
legende van den vlierboom vertelde. 't Was een week voor haar dood, geloof ik? Ik
wou juist naar Rome vertrekken.
MARIA.

Ja, 't was een avond als deze. Zij wist, dat ze heenging en ik voelde 't ook. Er lag
iets in de lucht van een komend groot leed. Een bladstille, zwoele zomernacht. En
de vlierbloesems geurden zoo sterk en zoet. Ik en had 't kunnen uitsnikken, zoo
ongelukkig voelde ik me, dat 't leven en de wereld dus schoon was en moeder nu
sterven moest.
RICHARD

(teer).
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Liefste, wees niet treurig. Vergeef me - ik had nu niet naar 't verhaal moeten vragen.
MARIA.

Waarom niet? Ik heb allang leeren berusten en ben sterk genoeg om aan het
verleden te kunnen denken. 't Is misschien juist goed geweest. Moeder wenschte
altijd de martelaarskroon als einde van
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haar leven. Te mogen lijden en sterven voor haar geloof was haar hoogste wensch.
Maar gelukkig is ze gestorven, vóor de bloedraad er nog was. 't Is zoo beter!
RICHARD.

Dank, mijn allerliefste. Ik en ben heel gelukkig, dat je dit zelf inziet.
MARIA.

Nu wil ik je ook legende vertellen. 't Is een vroom verhaal. Trigland noemt 't een rest
van papistische fabeltjes en bijgeloof. Hij zegt, dat moeder nog te luthersch was en
haar nog roomsche superstitie aankleefde. Hoor dan!
Toen de Heiland aan de krijgsknechten overgeleverd werd om gegeeseld te
worden, boden de slechte hooge-priester en schriftgeleerden elk om strijd hun staf
van vlierhout aan om hem daarmee te laten pijnigen. Destijds was de vlier nog een
boom met sterke, slanke takken. Maar toen ze voor Jezus' marteling dienen moest,
toen veranderde ze door smart en heilige verontwaardiging van gedaante. Haar
bast werd gelijk aan 't lichaam van den Heiland, dat door de knoesten geschrijnd
werd. Met steunend gekraak splijtte ze haar lenige twijgen, om den Heiland zoo min
mogelijk pijn te doen. En de groote, witte, bloemkroonen, die vroeger zoo frisch
omhoog groeiden, lieten hun hoofd hangen en weenden donkere, bloedroode,
tranenvruchten.
En zoo treurt de vlier nog altijd over 't lijden des Heeren. Maar God heeft haar als
vergoeding voor haar verloren schoonheid de geneeskracht verleend om te kunnen
heelen, als vergoeding, dat zij vroeger, tegen haar wil, wonden moest slaan.
Dat en is de geschiedenis.
RICHARD.

Ze is schoon, lief. En weet je, wat er zoo schoon in is (houdt plotseling op. Wapengekletter achter de heg op straat. Soldatenhelmen blinken
door de struiken).
MARIA

verschrikt).

Wat is dat?
RICHARD

(springt op).

Gauw kom mee, in huis!
(Hij wil met haar de achterdeur ingaan. Deze wordt tegelijkertijd geopend. FRANCISCUS
met eenige soldaten verschijnt.)
FRANCISCUS.

In naam van den koning: gij zijt mijn gevangene!
(Van achteren dringen de soldaten in den tuin.)
RICHARD.
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Lafaard, bloode lafaard! Is dat je wraak?
SOLDAAT

(slaat RICHARD met zijn hellebaard over 't hoofd).

Zal je wat eerbiediger tegen den pater spreken?
(RICHARD wankelt. MARIA vangt hem met een angstkreet op. Hij herstelt zich: zij bindt haar
halsdoek om de hoofdwonde.)

RICHARD.

Dank, mijn lief. Wees niet bezorgd. 't Is niet erg.
VAANDRIG.

Vooruit!
(tegen FRANCISCUS)

Moet die deerne ook mee?
FRANCISCUS.

Neen, zij niet!
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MARIA

(angstig).

Jij moet alleen gaan, liefste? Neen, nooit! Ik wil niet alleen blijven. Neem mij mee,
Richard, laat me niet alleen met dien slechten verrader!
RICHARD

(woest).

Duivel, wou je haar in je klauwen hebben?
FRANCISCUS.

Breng haar weg.
MARIA

(wild).

Ik wil niet! Neen, ik wil niet!
(tegen den Vaandrig).

Neem mij ook mee?
VAANDRIG

(tegen FRANCISCUS).

Is dat de dochter van den burgemeester, dien we zoo juist gepakt hebben?
MARIA

(doodelijk verschrikt).

O God, Richard, Richard? Vader en is gevangen!
FRANCISCUS.

Breng haar in huis.
MARIA

(zich radeloos aan RICHARD vastklemmend).

Neen, nooit! Ik ben ook een ketterin! Ik ben ook kettersch! Mij moet ge ook mee
nemen, als ge hem gevangen neemt!
VAANDRIG.

Eerwaarde, wat moet ik doen?
FRANCISCUS.

Ze is geen ketterin. Breng haar in huis!
MARIA
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(hartstochtelijk).

Ik ben ook kettersch! Hooren jullie 't?
(tegen de soldaten).

Neem mij ook gevangen!
VAANDRIG.

Eerwaarde, zullen we haar ook meenemen? Ze zegt zelf, dat ze een ketterin is!
FRANCISCUS.

Ze weet niet, wat ze zegt. Zij is goed katholiek.
VAANDRIG.

Ja, eerwaarde, maar de soldaten zullen er over spreken. Als 't ruchtbaar wordt, komt
't op mij neer. De gestrenge heer president van den Raad heeft mij scherpe orders
gegeven. Ik moet haar meenemen. U en kunt 't dan zelf met zijne Edelheid uitmaken.
FRANCISCUS

(aarzelend).

Goed dan! Om opspraak te vermijden!
VAANDRIG.

Vooruit!
(Soldaten omsingelen MARIA en RICHARD en brengen ze weg).
MARIA

(jammerend).

O liefste, liefste! Wat zal er nu met ons gebeuren?
RICHARD.

Stil, kind. Ze kunnen ons niets doen. Ze moeten ons weer vrijlaten. Pater Bernardus
zal ons helpen.
(Allen af in 't huis).

(Wordt vervolgd.)
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1)

Goethe-Shakespeare
door Is. Querido.
Eerste fragment.

Door alle tijdperken der beschavings- en literatuur-geschiedenis heen, - van zijn
eerste roemgloren tot op heden, - is de beteekenis van Goethe, ook door alle
beoordeelaars van eenig gezag, voorgesteld als die van den objectieven denker en
schepper, is hij zelf bezien als dé harmonisch-olympische evenwichts-natuur, de
geweldigste hartstochten onder disciplineerend bedwang van zijn machtigobjectieven
geest saambindend. - Het laatste, ganschelijk legende, ga ik, als een echten
bokkesprong der meest onnoozele psychologie, minnelijk voorbij, want wellicht is
er nimmer een menschenziel door de grauwe gloeiing der zinnen-hartstochten érger
uitgeschroeid dan juist Goethe. Maar tegen het eerste beweren: zijn z.g.
objectivatievermogen als scheppend kunstenaar, waarop een groot deel van zijn
historischen roem gebouwd werd, kom ik in felst verzet. - Spleten hakken in
gesteenten is mijn werk niet, maar tunnels graven wèl. - Juist de valsche
roemruchtigheid ende verheerlijking van eigenschappen, die nooit in hun diepste
vervezeling zijn onderzocht, prikkelt me tot schrijven, tot tegenweer en tegen-analyse.
Het echo-spel der naboots-critiek, het door de jaren heen herhalen van éénzelfden
roep, één stemmegalm, kan wellicht veroorzaken, dat een oorspronkelijke geluidsbron
niet spoedig gehoor-erkenning krijgt; het zal me niet verhinderen aan te toonen,
waarom dit spel, de zwaarste verwarringen en misleidingen, bij de zuivere

1)

Fragment uit het Goethe-hoofdstuk in mijn werk ‘Beethoven’, dat ook met het
Nietzsche-hoofdstuk in verband staat.
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karakter-ontleding van Goethe, op schennige wijze heeft in de hand gewerkt.
Schopenhauer schroomt niet te schrijven, dat Goethe en Shakespeare personen
schiepen, zoo objectief, dat ze ieder afzonderlijk ‘gelijk hebben’ (in zijn Parerga).
En dat is ook vrijwel hét oordeel. Goethe en Shakespeare zijn evenboortige genieën
op grond van hun objectief scheppings-vermogen als kunstenaars.
Deze karakteristiek, hoe algemeen ook geldend, acht ik door en door valsch en
vervalschend. Er wordt vooral ook mee bewezen, dat de hoogere synthese van
Shakespeare's scheppings-wezen evenmin psychologisch gegrond is op zijn arbeid
en zijn gaven.
Mijn beschouwingen over Goethe, begeeren een omwenteling te veroorzaken in de
Goethe-karakteristiek, wijl ik van een geheel tegengestelde grond-analyse zijner
natuur uitga. Een omwenteling, wijl ik door heel zijn wezen anders te zien, ook al
zijn innerlijke vermogens op een geheel andere agens zie reageeren. Goethe is
voor mij n.l. door en door subjectivist tot het uiterste. En juist deze subjectiviteit, die
zoo vaak de meest-misleidende vormen van objectivatie simuleert, verklaart zijn
onmacht als dramatisch dichter en.... als wetenschappelijk denker en onderzoeker.
Juist Shakespeare is door, totaal aan Goethe's gaven tegengestelde
scheppings-vermogens, torenshoog boven hem uitgestegen.
Ook in de exacte wetenschap worden vaak halve eeuwen lang een groep van
verschijnselen op zekere hypothetische wijze aangenomen en verklaard. Hoe stond
Newton niet tegenover het wezen van 't licht? Op welke wijze waagde zijn
gedachten-conceptie zich niet aan voorstellingen van zijn stoffelijken aard, en hoe
lang moest er niet gevochten worden eer de Newton'sche licht-verklaring kon worden
overworsteld door de nieuwere theorie, die liet uitkomen, dat licht geen apart-stoffelijk
iets, maar alleen een aethergolfbeweging was, niets anders. Op welke
ontzettend-tragische wijze is het brein van Robert von Mayer niet waanzinnig
gemarteld, vóór men erkende, dat zijn begrip omtrent behoud-van-arbeidsvermogen
en arbeids-aequivalentie een der grootste ontdekkingen der natuurkunde bleek te
zijn?
Ook in de critiek, vooral in de psychologische karakteristiek,
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kunnen dwalingen omtrent vermogens van zekere groote geesten eeuwenlang
bestaan en bevestigd blijven door roemruchtigheid en suggestieve nabauwing. Tot
er éen opdringt met een geheel tegengestelde groep peinzingen, beschouwingen
en ontledingen over zoo'n geest, en hij enkele schaarsche zelfstandigen noodzaakt
tot wijziging of verdediging althans, van hun synthese.
Mijn beweren omtrent Goethe wil ik nu met psychologische analyse van beide
dichters, door de ontleding hunner verschillende geestes-werkzaamheid en door
een karakteristiek van hun gaven, tot feit doen opleven.
Er is een Goethe, den geest omwoeld van Shakespear'sche fantastiek, driest
beheerscht door de donker-diepe geheimenis van diens mystische realiteit en de
tragisch-fatalistische menschelijkheid zijner karakter-beeldingen. Een Goethe,
angstig starend naar de phantomen-tooverij van den heimvollen Brit. Naast dézen
stouthartigen ziener voelde hij wel eens zijn eigen lyriek als gelardeerd met
duitsch-sentimenteele zoetsappigheid. Shakespeare, dat is een dichter door God
geschapen en door Satan getrapt. Het heilige en verminkte schept hij in één adem.
De wereld stelt hij vóór met haar rekels en kinkels, fantasten en narren, blonde
vrouwen en wellustigen, als een kippenren, vol gekakel en lokkend gekloek, en dan
weer besproeit hij haar met paradijs-dauw.
Goethe bevroedde niet slechts, maar moet zich, bij wijle, innig bewust geweest zijn
de geweldige meerderheid van Shakespeare bóven hem. Zoet-melkigblank kan het
woord zijn van den Brit, maar ook gedompeld in geuren van bijtendst ammoniak.
De gestalten zijner nar-satyren zijn als een vervloekenis, krom-gekrampt van
smartelijke levens-wijsheid. En toch bet hij zielswonden met den gouden honing
van zijn dicht-taal.
Daar keek de z.g. olympische Goethe, in ontsteltenis-ontzag naar óp. Zooveel
mystische levens-verhuivering tusschen zooveel geest-gedartel, grollen,
uilenspiegelachtige potsenmakerij en snaaksche lichtzinnigheid. - Woorden van
smart, als vlamkolen schroeiend, woorden van zang'rigen zwier, als 'n leeuwerik
kwinkeleerend, die de mateloosheid-om-ons-heen, u door de vérte van zijn jubel
laat beseffen;
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woorden van zwaarmoedige droefnis, kleutergat en dreumis, zoo goed als vorst en
schooier den mond in-gelegd.
Goethe keek op naar Molière. Ge kent zijn eigen getuigenis over de reinheid van
Molière's menschelijkheid. ‘Ja, sagte Goethe, reiner Mensch, das ist das eigentliche
Wort, was man von ihm sagen kann; es ist an ihm nichts verbogen und verbildet.’
Een psychologische dwaasheid, wijl heel wat echt merg en sap door Molière's
verzoetelijkte konings-bewondering is verdund en valschelijk verbruikt. Goethe
bewonderde blijkelijk Molière's zweepgeknal, zijn striemend-sarcastisch vernuft, zijn
woelgeesten-natuur, zoo vér boven de peuter- en keuteligheid van de Kotzebue's
en Iffland's, de duitsch-populaire, impressario-achtige zeden-karakterizeerders,
uitdringend. Die spullebazen konden geen van alle menschen scheppen. Ze waren
meer klikspanen van onbehoorlijkheden dan moraal-satyrici. Deze armzalige
fantasieloozen aten hun geestelijk graan al groen, zoo uitgehongerd was hun
tijdleven. Ze geraakten nooit tot het mènsch-scheppende, wijl ze hun kleine gaven
verbrasten door te fuiven met doode musschen. Altijd vol valsche illusies, en als
naargeestige kribbebijters immer den leut hunner landgenooten verzurend.
Mensch-schepping in kunst is toch het hoogste, dat ooit bereikt kan worden. Geen
enkelvoudig verbeeldings-spel, hoe vergeestelijkt ook van zinnebeeldigheid, geen
enkelvoudige lyriek, hoe doorstroomd ook van hevigste gevoels-ontroering, geen
klank-rhythmische woordkunstigheid, geen verzen en geen proza, hoe compleet en
hoog ook op zichzelve, kunnen daartoe heffen. Mensch-schepping-in-tragiek staat
bóven woordmoot, bòven zang en metriek, lyrisme en enkelvoudige psychologie,
wijl zij de elementen van ál deze dingen afzonderlijk, eischt. Daarin leeft de
gewelds-grootheid van Shakespeare boven de heerlijke fantasie-lyrici als Shelley,
boven de grootste episch-lyrische naturen als Goethe-zelf, boven de symbolisten
als Dante. Het almachtig-menschelijke en duizelend karakter-diepe, het
hartstochten-peilen en al de ontwellende zinnelijkheden, die het leven om beurten
een woeste, verteederde, angstige of martelende, huiveringwekkende of
goud-glanzen uitstroomende schoonheid geven. Het aantasten van het
algemeen-groote, het eeuwig-uitvloeiende, zich naar oorsprongspunten
heen-keerende, en weer omwendende cosmische leven, dat gaf Shakespeare en
daarom voelde hij, als Rembrandt, nog zoo'n magiër, het goddelijke te moeten
vermen-
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schelijken, in den goud-duisteren gloed van zijn woord. Zijn genie is daarin geheel
on-duitsch, en dat begreep blijkelijk ook Goethe zeer goed.
Goethe kon, als groot-verstandelijke natuur, ook het fijn-critisch afgeslepene van
een Lessing-brein bewonderen, zelfs in producten als Emilia Galotti en Nathan, met
hun polemischen gang en kracht; hij deed 't Molière, tot op zekere hoogte zelfs
Voltaire, maar wilt ge zijn waarste ontroering in 't woord, zonder protsige
bescheidenheid, zóó dat ge zelf de sponnen van 't vat ziet vliegen, luister dan naar
zijn Shakespeare-bewondering, zoo geheel vrij van behendiglijk tusschen de
Eckermann'sche vragen-doorzeilende oordeelsrhetoriek, gaaf en breed-van-zicht,
waaraan de snuggere poëet Eckermann wel lang gesmuld zal hebben.
Ik heb immer, in mij zelf, rondgemijmerd met de schuw-geboren, toch verborgen
gehouden idee, telkens als ik weer wat van Shakespeare gelezen had:.... neen,
Shakespeare heeft eigenlijk nooit voor het tooneel geschreven.
De leugen kan uitzien, satijnig van glans als een zich schoonlikkende poes, maar
't blijft waan. Een waan is 't, te denken dat Shakespeare voor de planken geschreven
heeft. Een glanzende leugen, maar een leugen.
Hij heeft zijn spokige, duistere of bebloede visioenen van wroeging, melancholie
en waanzin niet naar eigen lust tusschen coulissen geschoven. Hij heeft het
gevoels-bloesemen van zijn dichtsels geen achtergrond-horizon van geschilderde
kleuren gegeven. Hij heeft geen zwakke menschenstem hooren klinken, roepen of
fluisteren, om het wisselend-rhythmische wonder van zijn zingende strophen te
verlichamen in zoete woordmuziek. De be-droomde transen en starreluchten van
zijn zestiende-eeuwsche nachten, zwoel doorbroeid van romantiek, onverzadigd
van hartstocht, doorsomberd van duisternis, doorkloofd van woeste
noodlots-afgronden, en toch doorgeurd van zoet-lokkende kruiden-aroom; en tóch
door een zwijmelend liefde-leven in zilveren schijn gezet, als een zee in den eersten,
blauw-blanken glans van maanspeelsche kandelabers; die nachten van zang en
zotternij aangehitst, die dronken, feodale nachten, ontheiligd door geraaskal van
potsenmakers en harlekijnen, bont getooid als 't veerenpak van cacatoes en
papegaai; die nachten
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van heksen-geheimenis, van zich verdonkerende misdaden, doorbloed van
middeneeuwsche gruwelen; die nachten van verzoelde liefde-zwijming en
regen-gesproei, uit een oord van, alle angst-onheil wegspoelende gelukzaligheids
odronkenschap neerdruppend, die nacht-visioenen van smachtende vrouwen naar
dèn liefde-droom, en van hunkerende mannen naar dè voldoening der hoogste
menschendriften, kon hij niet de planken opjagen, verkneld tusschen tijd, ruimte,
afmeting en decors-tapijten. De enkele vlucht van een roek, zwart als de misdaad,
uit een woud vol duister geritsel, is bij Shakespeare al een brok leven vol
zinnebeeldige kracht. Waar kan een roek zijn vlucht kiezen op een tooneel?
En daar lees ik zoowaar bij Goethe dezelfde meening. Tot Eckermann zegt hij o.m.:
‘Er ist kein Theaterdichter; an die Bühne hat er niegedacht, sie war seinem grotzen
Geiste viel zu enge.’
En verder:
‘Er ist gar zu reich und zu gewaltig.’
Daar stond het dus ook door Goethe uitgesproken, blijkbaar zonder afgunstige
1)
verdrietelijkheid . Het, altemet uit de logische voegen gedrongen oordeel over
Byron, had mij immer tot kregelig verzet uitgelokt. Byron, den virtuoos-aansteller,
die woorden van hartstocht rood liet áán-glanzen als bloedkoralen, en innerlijk toch
zoo ontroeringloos kon zijn; Byron, den, met renaissance taal-trucken opgesmukten
bravoure-romanticus, wel machtig woord-componist bijwijle, maar altijd in pronkende
zelfbedachtzaamheid verzonken, in dichterkracht met Shakespeare gelijk te stellen,
zooals Goethe deed, dat leek me een schennis. En dat, zonder ooit van den divinen
Shelley te reppen. In de verzen van Byron is een schijndiepte van geest als de
schijn-diepte van spiegels die in elkaar weerkaatsen. Een pochend donjuanisme is
zijn vurig leven. Bij Byron geen wijsheden van den rijpen, maar van den
over-verzadigden geest.
Daarom verheugde ik mij in de later gegeven karakteristiek van Shakespeare
door Goethe, waarin hij hem boven de meesten plaatst.

1)

Ook Nietzsche, wat malligheden loozend over Shakespeare, als dramaturg (‘Dramatiker sind
im Algemeinen ziemlich böse Menschen’) - om te gieren dat ‘böse’ in Nietzsche's uitgedorden
mond, - meent dat Shakespeare in wezen niet voor het tooneel schreef, - ‘für die Augen des
Theaterpublicums zu fern und zu fein, also unwirksam sind’. - ‘Menschliches’ aus der Seele
der Künstler und Schriftsteller.
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Zeer kenmerkend ook voor Goethe, die zoo bizonderlijk den invloed van Shakespeare
en zoo merkelijk-zoet en bedwelmd, heeft ondergaan. In zijn Götz en Egmont heeft
hij hem, naar eigen getuigenis, van den nek geschoven. Goethe was benauwd. Zijn
heele hebben en hoûen stond op 't spel. In Shakespeare verloor hij zich, als een
forel in de rivier. Ook Byron had geprutteld tegen Shakespeare's grootheid, die hij
niet wou zien.
‘In Auffassung des Auszern und klarem Durchblick vergangener Zustände ist er
ebenso grosz als Shakespeare. Aber Shakespeare ist als reines Individuum
überwiegend. Dieses fühlte Byron sehr wohl, deshalb spricht er vom Shakespeare
nicht viel.... Er hätte ihn gern verleugnet’....
Zoo Goethe en nog meer in: ‘Wie viel treffliche Deutsche sind nicht an ihm zu
Grunde gegangen, an ihm und Calderon!’
Shakespeare bracht ons in zilv'ren schalen gouden appels. Zijn bestudeerders,
ook naarstiglijke begappers, bemachtigden soms de zilveren schalen, maar dienden
wat zand'rige aardappels er in op; gráuwen tegen zijn góuden oogst. Literaire
Jankrenten, keukenpieten en koks besnuffelden zijn gerechten, maar van de
doorroering en samenstelling snapten ze geen aasje. Ze klapten 't Engelsch als een
Hollander 't Vlaamsch, met redenaties over stijl van Jan Calebas. Goethe althans,
was een der eersten, die zijn titanisme begreep en zijn matelooze scheppingskracht
van woord, beeld, gelijkenis. Die besefte, dat in Shakespeare een soort Hebreeuwsch
ziener en dramatisch werker leefde, bijbelsch van donkere dreiging en diepte.
Wat is het heimvolle van een zingende fluit in avondstilte? Dat, in 't donker, het lijkt,
alsof al de tonen weer naar de fluit toedwalen. Zoo'n zang-geheim is er ook in
Shakespeare's woord.
De scheppingsdrang van Goethe, zijn diepste drift, leeft kenmerkend weer uit, in
het zoeken naar 't karakter-zinnebeeldige van feiten en personen in
achter-ons-liggende tijdperken. Vol halfversmoorde gram is hij tegen
historie-peuteraars. Hij ducht hun z.g. ‘getrouwheid’. Bij een psychische
karakter-begronding, telt voor hem geschiedkundige feiten-schakeling niet of heel
weinig mee. Shakespeare maakte van Romeinen eigenlijk Engelschen. Hohée, daar
draaft de objectieve Goethe.
‘Kein Dichter hat je die historischen Charaktere gekannt, die
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er darstellte; hatte er sie aber gekannt, sö hatte er sie schwerlich so gebrauchen
kënnen’.
En nu 't voor Goethe zeer-kenschetsende: ‘Der Dichter musz wissen, welche
Wirkungen er hervorbringen will, und danach die Natur seiner Charactere einrichten.’
Dit gesprek met Eckermann over Manzoni is inderdaad hoogst belangwekkend,
de snorpijperij van Eckermann's getalm er-om-heen weggedacht. De objectiviteit
der feiten dus geofferd aan het dramatisch-psychisch werkelijkheids-bouwen der
scheppende kunstenaars. Geen loos olietje van een praatjesmaker, maar een
bezonken beginsel van een Goethe; door de zeer groote romanschrijvers altijd
voorgestaan en toegepast, In Goethe echter treffend, om zijn subjectiviteit, ook
bezien als een soort aethiologie der scheppende zielkunde. Alle karakters van
Sophocles hebben het bloed van den dichter-zelf geproefd, kregen een innig deel
van zijn groot wezen meê. Zoo ook bij Shakespeare. ‘Und so ist es recht und so
soil man es machen,’ laat Goethe er apodictisch op volgen. Dat is niet de
klappei-praat van Eckermann, maar het woord van Goethe. Dit ongezuurde brood
is voor de historie-pure dichters niet slechts met koppigen weerzin wèg te slikken.
En waar geen wijn is, zal geen bier-azijn dienst doen voor een gloeienden dronk op
Goethe. Manzoni is een historie-, Shakespeare een karakterscheppend-getrouw
dichter, wat oneindig veel meer beduidt. Daartegen kan niet gefoeterd. Voor
geschied-schrijverij alléen is de menschen- en de karaktercreëerende
dichter-verbeelding niet noodig.
In mijn Beethoven-beelding heb ik voor de psychische peiling en
karakter-doorgronding der mensch-figuur, precies denzelfden weg gevolgd, vergezeld
van een stouten aanval op de z.g. historischgetrouwe biografen, die wanen, door
zich aan de geschiedkundige feiten vast te zuigen, ons daarmee ook een des te
zuiverder karakter te geven. Logiek, comiek als een tuit met 'n strikje opgedirkt.
Niets is ook minder waar. Historische kennis, juiste feiten-toepassing en
feiten-groepeering schept nog geen psychologisch-indringingsvermogen. Daarom
ook hier het sluit-accoord van Goethe: ‘Nun mögen seine Fakta historisch sein, aber
seine Charaktere sind es doch nicht.’
Er zijn denkers en dichters, die altijd van een tweeling-gedachte
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bevallen, en hun rijken geest doen zorgen voor de fraaie opsmukking van een
dubbele luiermand. Tot dezen behoort Goethe....
Ik haal uit deze meeningen naar voren een Goethe nog geheel anders dan hij door
al zijn beschrijvers, doorgronders, uitpluizers, na-smullers zijner gerechten,
beoordeelaars, en door al deze reuzen van zes el plus een handspan wordt
voorgesteld. Ik zie altijd in Goethe, subjectiviteit van den geest overheerschen, en
deze subjectiviteit weer ingeplant op het symbolische. Of hij kleurig keuvelt over de
joedelende refreinen van de epigrammatische Berangerliedjes, over Horatius of
over Shakespeare, altijd overheerscht, in zijn waarde-bepalingen, het subjectieve.
En al is 't volslagen misvatting, Walter Scott's werk te vergelijken met
1)
Teniers-schilderingen ), zelfs in deze oordeel-gebrekkige aanduiding heerscht het
subjectieve erkennen en zien.
Uit mijn beschouwing kan eerst synthetisch de cosmische onderzoekers-drang
van Goethe verklaard worden. De subjectief-symboliseerende opvatting van leven,
kunst en geestwerkingen breekt in al zijn uitingen open, zoowel bij de behoedzame
nadering en kenschetsing van Shakespeare's diepste wezen, als bij het ontleden
van het probleem der kleuren, of bij de behandeling der planten-metamorphose. Ze
is in Goethe's geest een door niets te schenden eenheid van gevoels-gedachte,
kan alleen worden begrepen als wij zijn z.g. hoogste ‘objectiviteit’, waar zoovelen
den mond van vol hebben, als een dwaal-verklaring zijner diepere natuur, loslaten.
De poesmooie praatjes der dwepende vereerders behoeven daarmee niet te
vervalen, noch hun rede van den kook te raken, wijl het bij goed beschouwen geen
aftroggeling zijner enorme gaven zal blijken.
Door in alle mensch-soorten en karakters een essentieel deel van eigen wezen
en ziel te leggen, bevestigt men de souvereiniteit van het subject, het Ik, bòven de
objectieve historische geaardheid van karakter, mensch en gebeurtenis. En dat juist
achtte Goethe het eenig-goede:.... ‘Und so ist es recht und so soil man es machen.’
En Goethe klampte zich aan Shakespeare ook hier vast. Lessing had gegromd:
‘Shakespeare will studiert sein, nicht geplundert.’ Goethe beaamde. Shakespeare
gaf zijn wereld-weemoed en zijn, in

1)

‘Seine Scenen und Situationen gleichen Gemälden von Teniers.’
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amoereuze droomen verdoken melancholie aan Hamlet; Goethe gaf ze aan Werther.
Met dit verschil echter, dat Hamlet iets van Shakespeare's eigen ziels-vertwijfelen
kreeg, en Werther eerst nog door de Engelsche Hamlet-ziekte heen moest. Hamlet
is creatie van Shakespeare, Werther van Hamlet-Shakespeare-Goethe. In
Shakespeare's woord en schildering overal het atmospherisch geheim der
middeneeuwen, en tegelijk, de schimpend-realistische hernieuwing der Renaissance;
mysterie en felle realiteit in elkaar wegvloeiend, als elkaar passeerende
schaduw-schimmen; in Goethe's woord, de sentimenteele oorsmeekerij van een
brozen verliefdeling, toch verstandelijk-achttiende eeuwsch, zonder ziele-omfloersing.
Dr. Bruno Wagener, in zijn werkje: ‘Shakespeares Einfluss auf Goethe’ schrijft:
‘Der “Werther” entstand in einer Zeit, da die Weltschmerzelei unter den jungen
Leuten an der Tagesordnung war’. ‘Sonderbar genug,’ sagt Goethe, ‘bestärkte unser
Vater und Lehrer Shakespeare, der so reine Heiterkeit zu verbreiten weiss, selbst
diesen Unwillen. Hamlet und seine Monologen blieben Gespenster, die durch alle
jungen Gemüter ihren Spuk trieben. Die Hauptstellen wusste ein Jeder auswendig
und recitierte sie gern. Und in der Tat, Werther ist ein Hamlet im Gewande des
Deutschtums am Ende des achtzehnten Jahrhunderts.’ Schoon 't zeer oppervlakkig
bedenksel is te schrijven: ‘Shakespeare's Phantasie ist vielseitiger, reicher, Goethe's
Phantasie einheitlicher, plastischer.’
't Lijkt me een uitzinnig vergelijken. Goethe, die nooit een ménschwezen schiep,
tegenover Shakespeare, die de karakters laat wemelen in zijn arbeid. En kent Herr
Doctor Bruno het woord van Goethe zelf? Eckermann bekeuvelt hem over Tieck,
door de Schlegels tegen Goethe uitgewogen en zottelijk opgevijzeld. Tieck, verklaart
Goethe, kán niet boven mij worden gesteld.... ‘Es wäreebenso, wenn ich mich mit
Shakespeare vergleichen wollte, der sich auch nicht gecoacht hat, und der doch
ein Wesen höherer Art ist, zu dem ich hinausblicke und das ich zu verehren habe.’
Juist, een mensch, een schepper vooral, van hoogere orde.
Ook Goethe heeft eerst druilerig tegen Shakespeare gemopperd. Ten slotte boog
hij zich vol eerbied naar hem toe en deed alle schijn-hoogheid nederig weg uit zijn
houding.
De mystiek van Shakespeare, grond'loos diep, door de realiteit heen brandend,
't gruwbare zóó verworteld in het fatalistische en
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oorzakelijke, dat de huiveringwekkendste moord-bloederigheden in hun roode
levens-vergedrochtelijking zonder melo-dramatiek blijven; de mystiek van Goethe
in Faust vol schijn-verborgenis, geheel uiterlijk en verstandelijk-symbolisch
geconstrueerd.
Shakespeare's fantasie is wijd als een oceaan, en zijn plastiek wonderlijk van
machtswerking. Goethe's fantasie gebonden aanzijn intellect, opgesloten, vernauwd
door zijn controleerende bewustheid. Goethe postuleert gedachte, Shakespeare de
diepe geheimenis der ziels-ontroering. Shakespeare is in alles, ook in zijn sonnetten,
dramatisch voeler, ziener; Goethe in alles man van geweldige hersens- en
breinwerking, en van het symbool. Shakespeare is zinnebeeldig, ondanks zich zelve,
en door de psychische diepte zijner mystieke realiteits-aanvoeling; Goethe is nooit
mystisch door zijn symboliek.
De minachting van Tolstoi voor Shakespeare en diens z.g. bombast is, in den Rus,
verklaarbaar. Wijl hij in de Shakespearevisioenen en dramatische percepties, de in
angst-schreiende woelingen zijner eigen verfoeide hartstochten en felle
zinnelijkheden, heeft herkend. De minachting van Voltaire voor Shakespeare is een
andere; een, van den druiloorigen nijdas, van den olie-dommen, kiplekkeren
fantasie-dief. Voltaire bestal en beplunderde Shakespeare en trapte hem daarna
voor zijn natie in elkaar. Dat deed hem pluut. Maar kapers dreigden op de kust toen
het poenpoen-hoofd Voltaire daar zoo guitigjes aan het massacreeren sloeg. Deze
sluwe jezuit-atheïst, zelf vol wonden-zeer, na-eter van alle voedsel-soorten, kreeg
de kous op den jeukenden kop. Zelfs Goethe erkende: ‘Voltaire hat dem Shakespeare
keinen Tort thun können, kein kleinerer Geist wird einen grösseren überwinden.’
Kent men de uitzinnige en baldadige woede van Voltaire tegen Shakespeare,
nog, smadelijker wellicht jegens Dante, - een kreupelen strompelaar, 't
lichaams-schoon van een Apollo-figuur beschimpend,dan zijn deze Goethe-woorden
nog wat zoetekens-gematigd en erg wijsdoenerig-bezadigd, maar karakteriseeren
doen zij stellig. Een olifant prikt tot tier geen madelietje op zijn slurf, en een athleet
wringt en zwelt zijn spieren niet aan tot kracht met grasjes of vloeipapieren vrachtjes.
De nikker hale Voltaire's ziel, als hij niet, na eeuwen, berouw getoond heeft over
zijn drieste opschepperij.
Tot slot een leutig kanneke op zijn schuimende leuterpraat.
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De groote misleiding in het algemeene oordeel over Goethe, ontstaat juist uit de,
door ieder vooropgestelde, objectiviteit van zijn scheppende natuur. Een soort
critisch brevier, argeloos heilig verklaard, verkondigt dit princiep. Ik zou mij, tegen
het juiste van een algemeen oordeel al kunnen beroepen op niemand minder dan
Goethe zelf, waar hij tot Eckermann zegt: ‘Het waarlijk groote en hooge inzicht
bestaat alleen bij de minderheid. Slechts passies en gevoelens kunnen populair
worden. Het geestelijke zal slechts eigendom blijven van enkele buitengewone
wezens.’ Goethe zelf meende, dat zijn werk nooit populair kon worden en dat hij
nimmer er op rekende door de massa verstaan te worden. Op dat oordeel echter
beroep ik mij niet.
Waarom schiep Goethe geen karakters, geen mensch-innerlijk als Shakespeare?
Waarom stapte Shakespeare zelfs zonder slobkousen door de poeligste realiteit
heen, en kneep Goethe instantelijk den neus dicht bij 't lichtst-onwelriekende
geur-wolkje der woelige werkelijkheid? Waarom is Goethe in zijn dichtsels òf
alleen-lyrisch, òf episch-allegorisch òf uitsluitend symbolisch? Bricoleert hij niet
telkens als hij iets van de realiteit zal geven in Werther, Wilhelm Meister? Omdat
voor de dramatische karakter-schepping allereerst noodig is: objectiviteit en een
critieklooze overgave aan het leven zooals-het-is, zonder aanscherping van den
speur-geest naar oerverklaring en ontleding van oer-verschijnselen, die voor een
breinwerker als Goethe, eenmaal ge-allegoriseerd, het zienlijke en onzienlijke afen omgrenzen.
Zulk een objectivatie-vermogen miste Goethe. Jegens de metaphysica van zijn
tijd speelde hij de rol van cipier der rede. Voor Shakespeare, ook in zijn eeuw, een
te nuchter baantje. Goethe's uiterlijk-rustige koelheid, onpartijdigheid, zelfs in het
onverschillige verloopend, misleidde opnieuw. Dàt moest wel de belichaamde
objectiviteit zijn, dacht men. Een zóó evenwichtige, beknopt-afgemetene natuur,
omwolkt van plechtige deftigheid, als een schenkster van zoeten wijndamp, zoo
sterk contrasteerend in zijn bedaardsuggestieve hoogheid met de wild-opgewonden
idealist Schiller, steunmuur van het negentiende-eeuwsch positivisme, kòn niet in
diepste wezen een subjectivist zijn. In deze copulatie verlustigde hij zich zelf. Dat
was juist het demonische in Goethe, in anderen zoo bewonderd; de koele terugzetting
van indringerige sympathie, als
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men tot zijn binnenste àl te diep inging. Ge mocht de korf wel hooren gonzen en de
melodie verstaan, maar op een afstand. Al deze houdingen gaven hem de allure
van den objectieven geestbij uitnemendheid. Welk nut voor de massa kon het hebben
te ontdekken, dat zijn appelsiroop wat simpel-gesuikerde gelei was? Zijn diepste
denk- en voel-geaardheid behoorde aan den subjectieven symbolist in hem, die
alles in leven en kunst gretiglijk wilde verklaren door inzichten, beschouwingen en
opvattingen. Hij hield er van, vlak bij de alarmklok te staan, als er smeulende
brandluchtjes rond zijn denkhuis trokken. De formuleer-hartstocht woelde in zijn
bloed. Dat kon Goethe juist zoo voortreffelijk.... levens- en kunstbeginselen
formuleeren en de subjectieve beteekenis van zijn conclusies overdragen met
breed-episch gebaar, op symbolische en allegorische figuren. Maar een doorleefde
realiteit vermenschelijken in karakter-beeldingen kon hij niet. En de psychische
wissel-betrekkingen in de fijnste gradatie, tusschen menschen onderling naspeuren,
vermocht hij evenmin. Vandaar de rugmerglooze psychologie van zijn Werther en
Wilhelm Meister. Shakespeare begreep den schelm, den hondsvot met bijtenden
geest, en schiep een Jago, een mensch, van bloed en zenuwen, een sluwen duivel,
half coquin, half sluipmoordenaar; Goethe sprak het begrip kwaad aan, keerde het
óm en óm, en schiep Mephisto, een zinnebeeld van het boosdemonische; subjectieve
projectie van een abstracte voorstelling, alleen geobjectiveerd in zijn gestalte en
lichamelijk verschijnen. Shakespeare gaf den algemeenen aard van een hartstocht
in een menschelijk wezen opgelost. Ik zou willen schrijven: geheel empirisch en
concreet. Hij beeldde een wezen door een overheerschenden hartstocht gekastijd,
gegrepen of losgelaten. Hij gaf de natuurwet in de natuur-speling. Hij allegoriseerde
nimmer en verloor zich nooit in de abstractie alleen, van een levens-verschijnsel.
Hij schiep b.v. de jaloezie in een jaloersche; den hartstocht in den mensch. De
zuiverste uiting van den objectiveerenden dramaticus. Geheel anders Goethe, door
geestes-gesteldheid en gebrek aan de hoogste objectivatie van den dramaticus.
Die kon alleen geven de jaloezie als geabstraheerd symbool van de, in menschen
waargenomene, jaloezie-werkingen en -uitingen. Die gaf het verschijnsel, in zijn
algemeenheid afgeleid uit de waarneming en los van de menschelijke gestalte. Hij
gaf de jaloezie, abstract en symbolisch, en demonstreerde haar werking als gevoelsen gedachte-beeld in levenlooze
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personen, zonder psychologie en zonder tragiek. Hij spon verzen om de wezens
heen, gaf lyriek, wijsbegeerte, ethiek en allegorie. Hij liet, uit den algemeenen aard
van een hartstocht, menschen voortkomen, plakte deze er tegen op, terwijl
omgekeerd Shakespeare den hartstocht liet groeien uit het mensch-innerlijk, het
diepste mensch-wezen. Goethe, altijd subjectief werkzaam met zijn
scheppend-symbolischen geest, Shakespeare altijd weer de groote realistpsycholoog,
objectief en zonder zucht tot wijsgeerig demonstreeren van levens-inzichten.
Gretchen is geen levend schepseltje, geen blond-vroom, argeloos kindeke,
beklagelijk en onschuldig misleid door de languissante vleierij van Faust, maar
Gretchen is het geabstraheerde gedachtenbeeld van voorgestelde onschuld,
slachtoffer van een demonischtragische levenswet, die voor onze moraal-inzichten
weer ‘zonde’ en ‘boete’ schept. Een gemoraliseerde allegorie, gegrepen door de
dichter-verbeelding, maar ontsproten uit den subjectieven peinzersgeest. Zoo is
ook de eer-wreker van Gretchen, conventioneel gestelde figuur, abstractie van een
moreel bewustzijn, een geheel onpsychologisch ingeschoven gedachten- en
gevoelsbeeld van den symbolicus Goethe, overgeleverd aan zekere traditioneele
attributen van zijn levens-tragiek. Zijn menschen zijn misdrukken, hebben nooit
eigen aard en ras-worteling. Zij zijn prachtig bewerkte stellingen en hoog-dichterlijke
subjectieve beschouwingen en zinnebeelden.
Wat misleidt nu 't meest? De wijze, waarop Goethe werkte. Want deze heeft een
allerinnigste verwantschap met die van den objectieven dramaticus, - schoon geheel
uiterlijk, - en doet hem ook valschelijk doorgaan voor een geweldig objectieve natuur.
Toch ervaren we, bij diep inleven, het essentieel verschil van hun wezen, onmiddellijk.
Goethe stond, vóór hij schiep, klaar met allerlei inzichten, denkbeelden, symbolische
gevoelens over leven, hartstocht en menschen. Aan die inzichten onderwerpt hij
een groep, alle soorten van levens-verschijnselen. Maar geheel deductief. Hij
manipuleert, niet als Shakespeare, met de ervaring, maar met de vooropgestelde
kennis-der-dingen. Als dramaticus malverseert hij dus. En toch, verricht hij, door
toetsing van hartstochten-werkingen, en door peiling van neigingen en driften,
schijnbaar dezelfde objectieve werkzaamheid van den dramaticus. In diepste wezen,
en op den keper beschouwd doet hij echter niets
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anders dan feiten pasklaar maken, met dramatische wendingen en lyrisch-wijsgeerige
effecten, aan zijn subjectieve levens-inzichten ontleend. De misleiding ontstaat nu
vooral uit de omstandigheid dat hij, als Shakespeare, bij karakter-analyse, objectief
onderzoekt, schijnbaar onverschillig voor de uitkomst en hoe ook in strijd met eigen
levens-schouwing. Want in werkelijkheid is zijn symbolische denkers-natuur hem
altijd de baas, dringt deze heel het feitenmateriaal de richting van zijn, naar
oer-phenomenen zoekende, allegoriseerende voelingen en denkingen uit, laat hij
de dingen, door zijn hoogst subjectief inzicht reeds gerangschikt en verklaard, vóór
hij zijn schepping begon, bevestigen wat hij zelf door het leven verklaard wil zien.
De fijnste intellectueele manouvreeringen naar de objectiviteit vinden dan plaats,
onbewust vaak, om den schijn van het subjectief der symboliek weg te leiden. Zelfs
de homonieme terminologie van den dramaticus wordt listiglijk gebruikt; tot de
grond-verklaringen terugkeerend, bemerken we telkens weer met den grooten
subjectivist te hebben verkeerd.
Daar lijnrecht tegenover staat Shakespeare. Die sprak, om zoo te karakteriseeren,
uit het wezen der dingen zèlf. Hij wórdt dat wezen. Hij is veel grooter philosooph,
wijl hij ieder ding, eigenschap, wezens-kenmerkelijkheid, uit eigen aard en innerlijk
aan ons bewustzijn openbaart. Hij brengt het wezen van ieder verschijnsel, Tederen
hartstocht zèlf, aan 't woord. Goethe laat zijn Mephistopheles zoogoed als zijn
Werther, van uit zijn subjectief-ontledende geestesgesteldheid over allerlei probleems
oordeelen en soms ook den geest verstuiken. Het wordt een psychologisch schouwen
over hartstochten, een hoogere college, toch doceer-werk.
Shakespeare laat de hartstochten zelf uittreden. Hij houdt geen gestyleerde, met
begrippen-dialectiek aangescherpte verhandelingen over berouw, lichtzinnigheid,
en stelt evenmin uitwerkingen vast, door den beredeneerden geest verwacht, als
Goethe; hij laat de uitwerking in den levenden hartstocht zelf zien, in dramatiseering
van daden, gesprekken, handelingen, saamgeschakeld en beheerscht door de
onontkoombare, wreed-doortastende causaliteit.
Goethe's schouwende natuur was te analytisch, te lyrisch en te subjectief voor
mensch-scheppingen. Shakespeare meette den kring zijner voorstellingen en
peinzingen veel meer in het onbewuste, met oncontroleerende vermogens. Ook
Shakespeare is een groot.
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lyricus, maar zijn lyriek scheidt zich niet af van zijn dramatiek. Daarom is zij ook
nooit zoo subjectief en symbolisch als bij Goethe. Nu dwale men niet: ook een
subjectivist kan een universeelen geest bezitten. Goethe's subjectiviteit werd
gesteund door zijn symboliseerende scheppingsmacht, die haar weer ómschiep tot
een soort van objectieve kunst. Maar haar grondwezen en grond-eigenschappen
bleven geheel subjectief.
Waarom schiep Shakespeare wél menschen en ál soorten karakters? Wijl hij nooit
afzonderlijke philosophische theorieën formuleerde en ontdekkings-neigingen
openbaarde, over leven, kunst, godsdienst, maar alles van zijn ziel en geest,
ontroeringen en dartelheden, versmolt in de stof van zijn werk. Voor Shakespeare
was het leven een ontzaglijk orgel. Hij kende de registratuur, en van iedere pijp haar
zang-stem en toon-omvang. Alle klanken waren hem even lief. Hij koestert de
romantische liefdes-gelukzaligheden en het gevoelszwijmen van Romeo, maar niet
minder hartstochtelijk verliest hij zich dramatisch in de waanzinnige misdaden-smart
van Macbeth. En de dooreengemengde stemmen van dat levens-orgel, die
druischende mixtuur, hij kon ze te saâm laten aanzwellen en doen wegsterven als
geen ander. En toch, alle visioenen, mystische verrukkingen, droombegoochelingen,
witte fantasieën, gouden halfduisters, roode gruwelijkheden, doormengd met
maskeradedolheden, carnaval-rumoer en drinkgelagen-lichtmisserij, ontsproten
onmiddellijk aan zijn realiteits-aanschouwing. Deze melodicus gaf wat hij zag met
zijn fantasmagorische ziel en geest. Voor hem was zóó de werkelijkheid. Hij bracht
niet, door abstracties en hooge vergeestelijking der verbeelding, deze van buiten
af in zijn arbeid, noch in zijn realiteits-zieningen, maar hij leefde het bestaande zoo
in, en meende niets anders te geven dan wat het reëele leven hém gaf. Vandaar
het nooit scheidbare van visioen en werkelijkheid in zijn drama's. Wat Goethe
beheerschte was hem geheel onbekend: het verlangen, de onzienlijkheid der dingen
te allegoriseeren, na deze éerst uit een ideeën-gang te hebben afgeleid. Hij schiep
een zestiende-eeuwsche nacht-muziek, vol geheimzinnigheid, taal-bedwelmende
bekoring en lokkend zinnen-gevaar. Maar een metaphysische Shakespeare bestaat
er niet, al leidt zijn kunst ook tot de mystiek der middeneeuwen, tot visioen, vervoering
en extase. Want deze zelfde kunst voert ons ook naar een alles-omsluitend
pantheïsme,
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is een worp naar de meest-revolutionaire toekomst-gedachten over het spoorlooze
verdwijnen van alles, en het stille, eeuwige terugkeeren, die niet onbarmhartiger,
cynischer, snerpender in de twintigste eeuw, uitgesproken zijn, zelfs door een
Nietzsche.
De grootste vereerders van Shakespeare kunnen dan ook jammerhartig klagen
over zijn gebrek aan transcendentaal bewustzijn en religieuze levens-verklaringen.
Shakespeare gaf het leven, als een lijk- en een bruidkoets, waarvan de wielen op
elkaar verward waren ingereden. Dat was zijn geweldige objectiviteit. Geen
ideologische voorkeur. De grootste en felste menschen-smarten bette hij nimmer
in gods-overgave. Als wreede of wrange voltrekkingen van natuurwetten, zoo geeft
hij de bloedendste rampen en catastrophen, zonder ooit een afwendende of
beslissende voorzienigheid plaats te ruimen. Een waterspiegel weerkaatst wel
wolken en het diepste hemelsblauw, geen paradijs met zingende engelen. De kruin
van het leven, duikt omgekeerd weg in 't onzienbare. Shakespeare ziet alleen mensch
en menschheid, gedrenkt in hartstochten, doorkronkeld van neigingen en driften.
Hij ziet soms ook wel een deugd, glanzend zacht als vleugelzijde, maar bijna altijd
verdwijnt ze in een weelderige zins-rijpheid, erotisch, verwordt zij tot wrangzoete
sensueelheid. Daartusschen het onbegrepen geheim van 't leven.... ‘the rest is
silence’.
Dat huiverend-stille woord van Hamlet wordt Shakespeare voorgehouden vaak
als een noodlots-tarting. Het houdt heel de godsontroering verborgen in duisternis
der ziel. Een slaapwandelaarszucht, een moedelooze smart-verzonkenheid tegenover
den grijns van den Dood. Zelfs het pantheïstisch aroom is er van vervloden. Een
nuance-gevoeligheid voor levens-raadselen, verkwijnend in weedom. Het
kruidenierke op den hoek besnuffelt nog met een zekere bijbelsche ontvankelijkheid
voor oostersche voortbrengselen den vreemden geur van zijn mandjes fleurvijgen.
Shakespeare schijnt zelfs dit kruideniers-reukorgaan te missen als 't op geurtjens
van 't heilige land aankomt.
De wanhoop laat hij, zonder psychische verheffing, in martelende angsten ronddolen.
Hij lijkt alleen een ziener van concrete hartstochten. De smart laat hij rouwen zonder
een scheut licht. Der zinnen-uitspatting schept hij een stuipachtig einde; den waanzin
laat hij in wildste en huiveringwekkendste ijselijkheid door de bloeiing
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van versche levens heen-snijden en overal zegeviert het noodlot over de
menschelijke onderworpenheid. Bij hem weven geen landelijke meisjes, met
vijver-zachte, gemoeds-stille zieltjes aan spinnewielen, maar grauw-behaarde
heksen, de afzichtelijke tronies door den duivel verfolterd. Haat en nijd laat hij
los-gieren als een orkaan en moorddrift uitzieden op hulpelooze en vertrapte
gemoedsreinheid. Geen levensleer met schoone apotheosen als bij Goethe's Faust,
maar een weerspiegeling van de levens-tragiek in haar meest demonische gestalte.
Hemel-weerkaats zonder paradijs en engelen. Zijn picturale macht is even
donker-dreigend en geweldig als zijn visioenair omschijnen der gebeurbaarheden.
Monsterachtig-wrokkende jaloezie laat hij de, door aanhitsingen en hartstochten
vertroebelde ziel van een moorschen woesteling uitvlammen als een zwart vuur,
dat een blank-verrukkelijk, in teederheid verweekt vrouwlichaam blakert en pijnigt.
Inquisitorisch-koen en genadeloos-objectief gaat hij in op de hartstochten-botsingen.
Alle grijnzingen en woeste verlustigingen van het menschelijk-kwade en boosaardige
laat hij uitschijnen tegen argeloos gesnap van koerende minnenden, of tegen
hoogsten geestes-adel, en altijd weer laat hij de donkerste en ondoorzichtbaarste
noodlots-werkingen in hun tragischen gang, geluk, vertrouwen, en alle vormen van
menschelijk leven vernielen. Nooit wijst zijn hand heen naar een verlossings-geheim,
naar het Goddelijke, naar zoenoffer, terwijl zijn tijd toch de branding met al haar
uitschuimend geweld en geraas over godsbestuur, godsgeloof, het hevigst had te
doorstaan. Het bovenzinlijke om zijn scheppingen is zoo zwaar omhuld, dat het
heelemaal niet meer verschijnen kan. Hij is geen protestant, geen jood, geen
katholiek, geen heiden. Hij is de incarnatie van het zuiver-dramatisch genie.... wijl
hij dat àlles tegelìjk is, objectivatie van eindelooze subject-soorten. Doodgraver en
koning leent hij gelijksoortige diepzinnighedens. Er is een Arisch bewustzijn in dien
Brit. Het goddelijke vermenschelijkt hij, God brengt hij telkens in de natuur terug.
Vandaar zijn groot-naturalistische scheppingskracht en de oorsprong zijner barokke
mengingen van verhevenheid en dollen boert ontbloot. Wij zijn allen troostelooze
afstammelingen van Noach, dronkene en nuchtere Noachiten, en iedere protserige
stand-verheffing schenkt leven aan een nieuwen klucht-uitval, waarmee wij allen
stumperig en vernederd naar kluis kunnen trekken. Ge verwacht deïstische klanken
en hoort het loflied van god-overal-in:,.... het pantheïsme.
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En ge wordt zelfs niet meer misleid door het bron-gebruik van folkloristische
tijd-eigenheden, noch verontrust door schimmen, spoken, heksen, elfen, kabouters,
sprookjes-creaturen, want geen twee woorden zijn door Oberon gesproken of ge
erkent in hem den drager van empirische levenswijsheid, gelijk Shakespeare deze
overal door zijn werk uitstrooit; schepselen die zich in niets bovenzinlijks
onderscheiden, waar het gevoel, voorstelling, gedachten en hartstochten betreft,
van de gewone aardsche menschen. Slechts hun functies zijn fantasmagorisch
bezien. Maar het gemurmel der litaniestemmen zult ge bij hem nooit hooren.
Hij mijmerde over zijn oude kronieken, zijn oud-gouden kronieken van Holinshed,
en hij beluisterde het kreunende verleden-leven. Hij herzong in zich zelf balladen
van den ouden tijd, want hij hunkerde naar het romantisch avontuur. En de
middeneeuwen met hun ridderlijk-eigenschap en kloosters, duwden hem bergen
materiaal toe,.... maar het geruisch van het onzienlijke zelf, scheen hij nooit te
hooren.
Shakespeare beschikte, juist in tegenstelling met Goethe, over alle vermogens van
het dramatisch genie. Niet de klaarheid, maar de lenige buigzaamheid van de
latijnsche rassen vindt ge in zijn stijl. En soms ook het leelijke pathos, de
geëmotioneerde hoogdravendheid der Germanen. Maar saamgewrongen met de
mystieke aandriften der Kelten, waarmee het prachtige legato van zijn verzen uitkomt.
Er is, als in de woordwortels der Angelsaksische taal, een rijke woeling naar allerlei
ras-elementen in zijn werk. De romaniseering is er van de Italiaansche en Spaansche
literatuur, want de zoete klank van Petrarcha's zangen en de scherts-fonkelingen
van den sensueel-snaakschen Boccaccio waren al door Chaucer verstaan, zelfs in
gebrekkige vertalingen; ook Shakespeare kon er met behaaglijke avonturistische
fantasie in grasduinen. De germaniseering, behalve uit eigen verwantschap, door
verchristelijking bevorderd, bevestigde den zin voor het duistere, zwaarmoedige,
brak de eenzelvige versombering van den Angelsaksischen aard, zoo gretig
ontvankelijk voor het hartstochtelijke dobbelspel en den vurigsten dronk. Ook zijn
Britsche afstamming brengt hem in aanraking met schier alle andere volk'ren van
de aarde, door bloedmenging en overheersching tot elkaar gebracht. Galliërs, Britten,
Frankisch, Angelsaksisch, Keltisch, Deensch, oud-Friesch en oud-Saksisch,
Cimbrisch, een
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geographische hutspot, waar de begaafdste Engelschen uit gesnoept hebben. Ook
dat ras-gemengde, uit voorvaderen en land-gesteldheid, kwam zijn objectief genie
ten goede. In Shakespeare was een vervloeiing met alle karakters en levensvormen.
Men zou met evenveel recht kunnen beweren dat hij ál, en dat hij niet één zijner
figuren was. Zoo is in zijn visioenair-romantisch realisme, het bloedvergieten, de
moord en de teêrste elegie, voor hem één weefsel van leven.
Toch is zijn geweldig-nuchtere realiteitskijk op alle levensvormen om hem heen een
klaar wonder, in zijn eeuw van bloed, mistigheid, verdonkerende hartstochten en
troebele godsdienst-woelingen. De verschillende en herhaalde kruistochten hadden
al exotische beroering gebracht over heel Europa. Van oorsprong
romantischreligieus, werden zij opgeschroefd tot een verheerlijking van Christus.
Maar hun beroering zou nog niets zijn bij wat Luther met zijn woord en
Wittenbergsche stelling-uitdaging ging uitlokken. Vooral in Engeland werd als een
aardschok de Luthersche uitbarsting nagevoeld. De heele Reformatie schoot daar
uit in vaart, greep geest en gemoed van millioenen vast. In Shakespeare's tijd viel
de roomsche ziel Maria Stuart als een verwrokt slachtoffer van het protestantisme.
In zijn tijd, dampte het bloed der godsdienst-oorlogen in West-Europa; moordde,
met schaamteloos behulp van haar minnaar Bothwell, een koningin; trok ze haar
koninklijken gemaal ‘de wormen uit zijn neus’; perste ze den laatsten snik uit de
keel van Darnley, die, op zijn beurt weer, vorst-moordenaar van Rizzio was. Een
symbool van wild-fanatische bekampingen en en onderlinge mensch-vernielingen
zien we in de kerkelijke democratiseeringen van den naar de galeien gesleepten
dweper Knox en zijn van wraak-hartstocht doorgiftigden tegenstander Bethune. Hier
stonden de protestantsche en de roomsche geest, in felste strijd-hysterie, tegen
elkaar gericht. Een schroei-gloeid sloeg woest en grillig over het heele geloofsleven
der zestiende eeuw. De roomsche kerk kreeg een ontzettende golfhoos van
losbrekend verzet tegen zich aangestort. Maar ook het eng-knellend en
levensvreugde wegsomberend puritanisme ketende den menschengeest, brak in
duizel de koene gedachten-vluchten der inductieve philosophen.
Dat kon niets voor Shakespeare geweest zijn. Want zijn realiteitskijk was van een
heldere onbevangenheid. Nog onder den rood-
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zwarten walm der Reformatie-toortsen formuleert hij in lyrische of cynische,
realistische of wijsgeerige uitingen een pantheïstische moraal, die iederen
dogmaticus, roomsch of hervormd, moet hebben doen huiveren. En toch weer
ongrijpbaar, wijl zijn moraal geen lichaam had om te kastijden met dialectiek, of met
theologische spitsvondigheden te vernagelen. Opgedrukt leefden zijn verbeelding
en ervaring, ingesloten tusschen middeneeuwen en nieuwen tijd. Vlak achter hem
nog de middeneeuwen met haar hel, vagevuur en hemel, haar leer van monsters,
duivels en demonische verschrikkingen, de volks-verbeelding bespokend en
opjagend; vlak vóór hem een uitbrekende razernij van verzet tegen de roomsche
en pauselijke overheersching, een bloedige vrijvechting van de meest slaafsche en
lage onderworpenheid.
Met zijn dramatisch genie en zijn objectieve scheppingskracht stijgt hij tusschen
de beknelling van middeneeuwen en Reformatie uit en overstaart in groot
zieners-schap héél zijn tijd. Nu keurt hij, van deze observatie post, den geest zijner
narren, de ziel zijner vorsten, den hartstocht zijner wroegings-moordenaars, den
spot zijner harlekijnen en maskerade-zwervers. Hij overziet den drang zijner eeuw
naar opzichtige geleerdheid, vertakking der scholastiek, die met fijnzinnige
spitsvondigheden, naaldscherpe paradoxen het geblufte oor inbrandt en gelijkelijk
een speelsch-omslachtige verwikkeling schept van talmudistisch uitgesponnen reen duplieken.
Men heeft de onmiddellijke uitwerking van geloofs-woelingen en allerlei
kerk-hervormingen tot in de manier-van-verschijnen der menschen geconstateerd.
Nooit is er in Engeland een kleuriger, doller, dooreenwarrelender menschenmassa
geweest dan in het Elisabeth-tijdperk. Een dooreenvloeiing van allerlei smaken en
hebbelijkheden. Een tijd van de narrigste, halstarrigste, zotste typen, zich
verindividualiseerd voelend in de helsche maatschappijwarreling om hen heen. Een
tijd, geboren voor de dolste klucht en de hevige tragiek, een tijd voor den
carnaval-cancan, in de duistering der avonden zich vergrootend tot infernale tafreelen
van dronkenschap, beestachtige uitbundigheid; en een tijd voor bloedstroomende
oorlogen van vasals en leenheeren; een tijd van ontaardend ridderschap en
lompen-misdadigers, die elkaar ontmoetten in de riolen der depravatie.
Het overmoedig-heerschende ridderschap kwam te verzinken achter
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de macht van den opbloeienden burgerstand. De scholastiek had al lang 't zuur
gekregen van Luther's driest woord. Daar gingen in versplintering van over-vernuft,
de Aquino'sche fijnredenaties ónder. De belustigdheid op het woord-weefselen en
het speelsche vernufts-kronkelen verdween, de theologische dialectiek bleekte.
Men zag haar als een salamander in het vuur van kleur verschieten. De valsche
oratorische verheiliging van sluw en verzuurd vernuft werd in hellebaardiers-drift
stukgeranseld.
De tijd, waarin Shakespeare leefde, was een ontmoeting voor alle tragische
hartstochten en burleske grolligheid. De pijpers floten, toeterden en maakten
marktgeraas. Maar er klonk ook, als soms 't lawaai wat poosde, zoet gesmeek van
violen d'amour. Dat was de smeekstem van de komende romantiek, die in
Shakespeare's heerlijke liedjes nachtegaal-zang zou zingen, al moesten plots die
zoete wijsjes afknappen door een schrille grol, een doodskreet, of versterven in
oorlogsgerucht.
Alle godsdienstige gezags-begrippen waren ómgewoeld; het was een krijten om
vrijheid en recht. Heel een hoenderhof van wilde stemme-kakelingen brak los, 't
leek een sarrend bestel van Satan, dat verwarrend en elkaar overschreeuwend
geprotesteer. De Hervorming had al haar vóór-hervormingen. Ziet maar naar de
felfanatieke oogen van Hans Boheim, den zachten schaapherder, die aan het einde
de

der 15 eeuw gansch Nieklashausen in rep en roer bracht met zijn gezag-, bezit-,
en pauselijke onfeilbaarheidstriemende boetpredicaties, en waar, in doodsangst
voor onthulling, de zwartrokken van Würzburg het vuur voor stookten. Veel heviger
dan door Luther ná hem, sloeg de branding van zijn revolutionair woord óm zijn
ontstelde luisteraars en proselieten heen, zoog hij ze in de kolk van zijn haat mee
tot ómwerping en oproerigheid. En toch stonden die hervormingen en
vóór-hervormingen in den laten schijn van het meest wildmystieke, middeneeuwsch
geloof en een beklemmend feodalisme. Men verhaalde nog allerlei ijselijkheden en
bange spookhistories in de eeuw van Shakespeare, óók in het landelijke Stratford
aan de Avon. Alle nesterijen en onderlinge bekijvingen vergat men voor een
moord-schimmig vertelsel. Men had toendertijd wellicht kunnen verhalen, dat God
ergens hoog in den hemel de maat

Groot Nederland. Jaargang 9

220
sloeg en alle menschen in bepaalde tempo's van ademhaling liet leven, en men
werd geloofd. Men kon toen zekerlijk de dolste dingen verzinnen van kabouters en
elfen, mensch-sprinkhanen en kinkels op paarden van vuur, de nachten doorrennend,
men zou geloovige ooren hebben gevonden. Er bestond een tot caricatuur zich
verwringende tegengesteldheid in alles. Het bijgeloof was een verbeeldingswrat,
waar pijnlustig in gekorven werd. En tegenover de schuwste folklore, een cynisme
en schimp zonder weerga. Er brak los een heftig en genadeloos doorstrijken van
alle autoriteit, een bandelooze vrijdenkers-hartstocht, ontembaar en wraakgierig,
een vlijmspot op de zenuwen werkend als voetzool-gekietel, vaak van lieden, die
nog pas met aflaat-goochelarij, heiligen-inroeping, als bigot gebroed zich te kijk
hadden gesteld, en die nu niemand kwartier gunden.
Vrijgeest en middeneeuwsch dweper rolden, in dol en grillig gepraat, met elkaar
om. Wijze en nar, pedant-kwast en dichter, landlooper en edelman keken elkaar
glunderig in het mom, tartten elkaar in onbeschaamdheden en hoonenden spot.
Het was een uitbuldering van grove boertigheid of een kloek-geestig klaarspelen
van schelmsche Uilenspiegelachtigheden. Een bastaard-fabriekaadje van wilden
luim en verernstigde oproerigheid. Nar met bellen en hoveling met floret bescholden
of verminkten elkaar met spitsvondigvernuftig krakeel. Het op den grond hurkend
of tegen elkaar opsteunend gemeen der primitieve theaters bemorste met straatvuil
de gemaskerde dames der loges in vrijmoedige grofheid, en bombardeerde met
onwelriekende projectielen de aanzienlijke bezoekers op hun krukjes vlak bij de
spelers saamgezeten. Dagelijks schuren zich de gauwdieven de handen in de
zakken der rijke leegloopers en er is een schaamtelooze vrijpostigheid tusschen
gepeupel en adel. Alle ridder-hoogheid is ontronseld aan de machthebbers. Er walmt
in de Londensche straten een gewoel van venters, soldeniers, vrachtsjouwers,
bruingerokte soldaten, gilden-gasten; draagstoelen stooten óp tegen
muilezels-koppen; fatten, met een roos achter de ooren bengelend, slenteren
strijkelings langs zwervers en wijkpredikers. De alkleurige zijden wambuizen der
mannen, met 't stoeiend gefonkel van gouden franjes, slaan licht in de gebrokkelde
donkre straten. En 't grauw, 't gemeen, hongert naar sensatie, leeft in heete
belustigdheid op wreed gebeuren.
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Er is een gisting van leven aan allen kant. O, 't was een tijd van mirakels,
ijselijkheden, godsdienst-moordenarijen en vervolgingsgruwelen. Als een Moorsche
bark vol kleurige opgewektheid gingen de boert en de klucht dwars door het
massa-gewoel, het kletterend wapengeweld en de oproerigheid der
hervormings-tijden. Heroieke roof-zwervers als Drake en Howard verhitten de
volks-verbeelding, joegen de strijfdriften òp. - De grond borrelde van gistende
vochten. Men perste leugens uit pijnbanken en folterde gedachtenhelden of koene
strijdlustigen. Er trok overal rond, een nog felle ruwheid van middeneeuwsch
barbarisme, en tegelijkertijd was er een pedante koestering van klassicisme, latijn,
scholastieke geleerderigheid en een metaphorische verliefderigheid, bombastisch
en voos, op de mythologie der antieken. Het was de eeuw van Elisabeth, het
heerschen van de laatste Tudor, een tijdelijke versmoring der Stuarts.
Shakespeare kende zijn eeuw van bezetenheid, van boert, tragiek en cynisme, van
geloofs-fanatisme en romantiek, als geen ander. Zijn aandacht stond immer in 't
schietlood. Hij voelde wat zijn tijd noodig had en hij gaf gul en groot.
Niet zoo heel ver van Shakespeare leefde nog de volks-verlekkering op mirakel- en
zinnespelen en alderlei z.g. moraliteiten. Lokbrood voor den minderen man. De
romaniseeringen van Spaansche en Italiaansche literatuur in den Engelschen geest
mocht een Sidney doorgemaakt hebben, zonder hitsige schunnigheden en
prikkelerotiek van den kwee-achtigen avonturier en verteller Boccaccio over te
planten op Britschen grond, - het gemeen, de burgerklasse smulde een poos méér
aan de zinnebeeldigheid der moral plays. Peele, Greene - o, die
Shakespeare-afgunstige! - Nash, Marlowe, zouden de overgangen naar den
Hamlet-schepper worden. Het ridderspel en de pantomime werden verdrongen; ook
de mysteriën verloren bekoring op den volksgeest. Een Lilly vermocht meer dan
een zolder vol allegorieën. Ghettle en Thomas Kyd morsten met menschenbloed;
dat bracht rooden weerschijn van hartstocht in de oogen der gretige luisteraars en
popelende avonturiers. Toch bleef 't vóór Shakespeare, in 't algemeen, grove
schimpscheutigheid, opgeklemd tegen weeë en valsche sensatie-ontroering in het
gruwel-drama. Een wreede wrok-werking van den lageren geest
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tegen het verhevene kon alleen Shakespeare opheffen en uitdooven. Ook hij offerde
eerst aan het barbarisme der ijselijkheden en gruwel-tragiek. Een man, met het
vernuft-sterke hersenwerk van een Giordano Bruno, als denker-dichter,
wijsgeer-psycholoog, negromantisch de zwarte-kunst-formulen verprevelend om
den wilden volksgeest te bezweren! De naïeve, ruwe, liederlijke en bloed-gulzige
draak brult om voedsel. Wat dronken druppen en gekeelden zijn in ommezien
verzwolgen. Ook Shakespeare duwt moord-ijselijkheid en gruwel-gebeurtenissen
in z'n muil. Zijn eigen denken houdt hij schuil in een soort woord-alchemie. Het
gemeen moet schavotreuk snuiven en ook de hoogere standen verlustigen zich in
bloederige wreedhedens. Zijn Pericles en Titus Andronicus handboeien de dramatiek.
Toch probeert hij onmiddellijk een romantisch mengsel in het melo uit te gieten,
waarmee het onbewuste heimwee van het volksverbeelden naar de zuiverder
ontroering bevredigd wordt. Het bloed druipt van de tooneelmatten en het spat tegen
de houten theatermuren. De groote kenner der oude kronyken, Shakespeare,
begreep zijn volk tot in z'n diepste begeeren. Hij sprak niet van de koene
levens-opvattingen van een Richard Leeuwenhart, maar hij kietelde er de
chauvinistische illusie mee. Hij herschiep de losbollen-dapperheid in Prinsen van
Wales, den tol-dronken rooverkoningszoon in Hendrik IV, en zoo bracht hij de
twaalfde eeuw naar de zestiende. Maar toen was hij al de gruwelkamers van het
melo ontvlucht. Daar was het leven zèlf met z'n machtige werkelijk-heid, dat hem
vastgreep; de kerst-tijd met zijn aloud genuchtenspel, carnavals en optochten, zang
en cancan; daar sputterde de bierhuis-taal, maar sprudelde ook het fonkelende
leven, uitdagend van passie en vertoon. Daar naderden Driekoningen, Allerzielen
en al de feestdagen der heiligen, dat gistende maskeraden-gewoel der zestiende
eeuw; daar naderden de ontmoetingen met al soorten menschen, karakters en
typen, en direct na zijn gruwelkamertragiek kwam Shakespeare met zijn Hendrik
VI. De romantische realist en dramaturg is zich van zijn beeldende kracht bewust
ge. worden. Onder de Tudor-regeering groot, zal hij onder de hernieuwde
Stuarts-heerschappij nog geweldiger naar voor treden. De draken-tragiek heeft hij
voor de oogen van het gemeen omgebracht. Een vuurkolk was zijn genie, waarin
àlles verzonk. Duivelsche geilheid van zinnen en zoete kuischheid van
maagde-gepeins, hij zou ze beide bewerken en ver-beelden. Hij kende het
roulette-spel
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der dwazen en noodlottigen, en vielen de laflingen van luisteraars flauw van
ontsteltenis om zooveel uitgespiegelde laagheid van ziel, dan liet de dramaturg wat
vlugzout snuiven, en een ieder heesch zich, door zijn sarcastische scherts en
schelmschen spot bijgetrokken, weer op de been. Hij had den helhond laten blaffen,
maar zijn driekoppige monsterlijkheid verborgen gehouden voor 't gezicht. Zoo
bereikte hij dezelfde tragische en schokkende ontroering zonder de gruwelkamer
met haar schimmen en doodenrijklucht te hebben ontsloten.
Dat alles deed hij in de groote eeuw van Elisabeth. Om hem heen was het een
verwoed worstelen tusschen protestantisme en katholicisme. De groote, stille menner
van Elisabeth's daden was de fijnsluwe Cecil, haar rechter- en linkerhand beide.
Paternosters en rozenkransen werden haar nachtmerries. De zoete en
vleemendliegende en toch met vuisten ranselende Elisabeth kon geen stap doen
of Cecil, haar raadsman, stond achter haar, stil, slim, rustig en haar
1)
geloofs-aarzelingen afwerend. Elisabeth, ) opgewerkt uit het katholicisme, was door
de hervormers met haat dwars voor de bloedhonden-vervolgers Bonner en Pole op
den troon geduwd. Ze huiverde van bloedvergieten. en juist zij zou het schavotmes
door Maria Stuart's en Graaf Essex' hals doen kerven. Ze rilde van onlusten en juist
zij zou de meest helsche saamzweringen en moordaanslagen uitlokken. Als de
maan vol is, schijnt ze overal heen. Zoo dacht er ook Elisabeth over. De
Spaansch-Tudorsche bloedmenging van Maria had reeds deze koningin al haar
daden laten drenken in een tureluursch-makende, valsche vromigheid, bigot en
nijpend van fanatischen hartstocht; ook Elisabeth zou haar in leugenachtige
feiten-vervalschingen en speurzinnig jezuitisme volgen. Dié sloot óók haar beurs
voor kloosters en kerken. Op lijkoffers bloeide geen goudgeld. En zij wou munt;
munt behouden en niet geven. Maar, geen enkele menschenhand omspant een
heele claviatuur. Ze had hulp noodig van rappe vingers en scherpe tongen. Ze keek
uit naar de zich rijk-nestelende middenklasse en het volk. Ze wou zich wel
encanailleeren. Ze dulde de gemeenzaamheid van 't gepeupel en zijn adel-schimp.
Heeft Pasiphaë zich niet afgegeven met een stier, en baarde deze gedrochtelijke
vrijage van godin en

1)

Het Elizabeth-portret van Olivier drukt wel iets van die flemende sluwheid uit. Als een geweldig,
lijf-verzwollen insect, wiens vleugels in trilling te gonzen dreigen, zoo staat ze daar in haar
patje-poef-kleed en dppronkenden koninginne-kraag.
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beest niet een monster-minotaurus? Zou een koningin niet het stier-driftige volk van
Engeland hebben mogen toelonken? Want ze besefte het, de fel-ironische minachting
der middenklasse tegen den adel en wat aanzienlijk heette, - een verachtings-toon,
door Shakespeare in zijn schelmen-scherts zoo prachtig zuiver aangeklonken, was ook al gevolgelijk hun bezit-stijgingen, hun opkomst en maatschappelijken bloei.
Cecil, haar knokige werkmeester en uitdenker van haar gedachten, kon 't ook
weten. En hij wist 't. Cecil dreef zijn maagdelijke gebiedster op het fakkellicht der
Hervorming in. Burghley hielp 'n hand mee. Ze keek bangelijk in dien gloed, met de
oogen van Cecil. Ze dacht met zijn hersens, ze sprak soms met zijn tong. Door hem
kreeg ze roert aan de fanatieke roomschen; door hem stond ze in toornigen stand
tegen de bisschoppen en 't pauselijk gezag. Ze spaarde er zelf de krachten door
bijeen om Spanje te foppen, Frankrijk aan een zoet lijntje te houden en Nederland
te bevriendelijken. Maar vooral de instincten om Maria Stuart te bekampen. Deze
strijd, tusschen een vurig-katholieke Schotsche en een Engelsche koningin, zoo
hel-dramatisch op volks-schilderijtjes en prentjes aangekleurd als een beklemmende
moord en ongerechtigheid, in verwilderde tragiek verhaald van mond tot mond, was
in diepste wezen slechts een strijd tusschen het katholiek-jezuitisme van Maria
Stuart, de prachtig-gescherpte en spits-vernuftige, gebóren koningin, met haar in
bloed en eerzucht aangehitte natuur, en het calvinistisch-jezuitisme van de loggere
Elisabeth, die met haar verward, kool-en-geit sparend protestantisme eigenlijk geen
raad wist. Want naar calvinistische voorbeelden luisterende, richtte zij zich, met
honderd ooren hoorend, naar de grommende stemmen van protestant en katholiek
1)
en bevredigde geen van twee ). Ten slotte ontaardde het in een worsteling van
twee hooge vrouwen, die elkaar met geheel gelijksoortige sluwheden bekampten.
Dat was de beroemde eeuw van Elisabeth, vol bloednevels en chiromancie, bedreigd
en gedrukt door een zwaar-ademende men

1)

De diepere psychologie van Maria Stuart moet nog geschreven worden. Schiller vertroetelde
haar met zijn week-romantische phantasie, sloeg beentje-óver in zijn moraalphilosophie. En
Vondel,.... Vondel joeg haar, gepikt en gedreven den hemel in,.... Hij als lyrisch-tamboer en
dogma-man voorop! - Maar in de lichtende handen dezer twee dichters, begint haar donkere
ziel juist nog donkerder uit te schijnen.
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schelijkheid, die aan het groeien was. Een eeuwig-blauwe hemel verveelt, een
altijd-mooi vrouwgezicht verveelt, zoo ook een oorloglooze regeering toenmaals.
Het bloedige avontuur heerschte. In de eeuw van Elisabeth klonk telkens kletterend
óp het slachtzwaard. En de giftbeker met helsch-pijnigend zuur ging nog rond, in
stillen wrok. Saam-zweringen van gemaskerden en moord-aanslagen troffen zelfs
een maagdelijke koningin. Maar de smartelijke pijnbank liet een Throgmanten kermen
en verraden, en de galgen kregen zwevende lijken te torsen van jezuiten en
saam-zweerders.
In deze mysterieus-donkerende en weer in oproer- en oorlogsvlammen uitlichtende
eeuw kon Shakespeare zich den blik scherpen aan alle menschelijke hartstochten.
Ook hij hoorde verhalen over de maagdelijke vorstin; maagdelijk, als de kweelende
gunsteling Leicester vóór Essex's beurt, althans niet te vurig zoenen van den
kuischelijken mond heeft weggesnoept en geen te erotisch spel heeft bedreven met
het zijïge goud van heur lokkende lokken.
In dien duister-gloeienden tijd, duister van geheimen en gloeiend van oproerigheid,
leefde Shakespeare; eeuw, waarin de beangstigende Tower, de Engelsche Bastille,
nog een reuzenhoek van Londen tot een mysterieus moord- en schimmenoord
maakte, donker omdrongen van ijzingwekkende spookverhalen.... toen dat
vreeselijksomber gevang daar hóóg boven het mistig-gelende Londen uitdreigde,
boven al de houten, spits bedakte huizen der donkere stad, besmoezeld en berookt,
en boven de enkele Italiaansch-gothische bouwselen met hun bemoste wallen en
schietgaten, als vereenzaamde middeneeuwsche gewrochten zich verstuggend
tegen het gewoel der steigerende tijden; de architectuur der becierde gewelf-bogen.
Van uit dit politieke doodenrijk klonk stenend gejammer door de muren en soms
zag het betooverde volk bloed achter de tralievensters uitspuiten. De Thessaalsche
heksen uit de oudheid keerden weer in vleermuizige, vlerkige vlucht en zwierden
om den Tower als nachtvogels. Het gemeen droomde van weerwolven en grijpgieren,
die met hun asem alléén al de menschengezichten havenden en lichamen ontzielden.
De gevloekte Tower-hoek bleef bron voor angstgebeuren en tegen deze
bewustzijns-verduistering van het in bijgeloof beklemde volk sloegen de alarmklokken
der godsdienststrijden hun bronzende oproerstemmen door de nachten, en
verstomde in ontsteltenis al gejammer en geraas.

Groot Nederland. Jaargang 9

226
In deze eeuw groeide het heimvolle genie van Shakespeare, om, na Elisabeth's
dood, in King Lear, Julius Caesar, Macbeth, Wintertale, tot nog hoogeren bloei uit
te leven. Toen kwam Shakespeare tot zijn rijpste karakter-heroiek. De, ietwat
uitgedord-duitsche, zonder beeldend woord schrijvende Shakespeare-biograaf
Gervinus heeft van dit karakter-heroïsme wel iets gevoeld, althans dieper besef
vertoond dan de ordinair-vlakke, latijnsch-logische Franschen met hun isegrimmige,
nooit-welgemutste oordeelvellingen over den machtigen Brit:
‘Befrage man sich nur bei dem Schauspieler: in allen Dramen aller neueren Dichter
gibt es flaue Rollen, die sich ein guter Spieler zu übernehmen sträubt; bei
Shakespeare ist dergleichen kaum überhaupt zu finden! Stelle men z.B. irgend eine
der Charakterschwäche, der Untreue, der schwankenden Neigung, den Proteus,
gegen die Clavigo, Weislinger, Ferdinand bei Göthe, und selbst der Weichling wird
ein starker Charakter; halte man den Antonius neben sie, und wir haben in dem
Schwächling einen Heros; diesz läszt sich in aller Dichtung nur mit Homer's
Charakteren vergleichen, hei dem auch Paris ein Held ist.’
Deze zwaarlijvige Duitscher, schoon hij de grondoorzaak van Shakespeare's
karakter-heroïek verkeerdelijk zoekt in diens hoogmoreelen schoonheids-drang,
ziet althans één grooten kant van den mensch-schepper goed. Daarnaast wordt het
luchtige keuvelen van Chateaubriand over Shakespeare kleurig hanen-gekakel, en
ook het woord van Taine een woesthatende aanval op den hoogsten geest van den
dichter. Het romaansche vernuft vermag slechts bij uitzondering de diepste eigenheid
van den germaanschen geest te doorvoelen en te begrijpen. En dan nog is het
meestal een moed-koeling, meer niet.
Het zinsgenot van Shakespeare's vrouwen is voor de romaansche
sexualiteits-begrippen onvatbaar, wijl het zwoelloos-germaansche doorgebloosd is
uit schroom en kuisch-schuwe, aangeboren sexeschaamte. Shakespeare dichtte
een vrouw-idealiseering van suprême heldhaftigheid. Geen koud-olympieke, maar
bloed-warme menschengestalte gaf hij haar. De Franschen, met hun
opera-bouffe-achtige zeden-karakteristiek en vaudevilles-knussige
moraalderij-scherts, voelden zich dra cynisch geprikkeld door den dauwseinen,
zoeten kweeltoon van een Miranda- of Julia-liefde. Ze belachen onmiddellijk
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zulke verhevenheden. Shakespeare's molen liep door de vang. Hij maalt zich met
zijn lyrische gezwollenheid in brand. Zijn wieken worden vuurspaken. Hij ijlt. Ze
verlangen zwier en lichtzinnige scherts ook in het liefde-woord, en de gracie van
den zin, de elegance van de taal, weegt hen zwaarder dan de psychische ernst van
een hartstochtelijk minnaar. De fransche geest blaast kouden en heeten adem uit
één mond, richt zich naar tijdgeest en succes; de germaansche, in Shakespeare,
wrokt zich vast op het leven, onverzoenbaar en leeft zich koen uit, zonder omzien.
De sexualiteit laat Shakespeare in zijn vrouwen leven, rustig-broeiend als een
vruchtdragende stamper in een bloemekelk. De zoete droom van de maagdschap
is hem heilig. En toch laat hij zijn heldinnen niet stillekens vrijen met ascese en
platonisch liefde-geblerk. Hij geeft ze brandend bloed mee en zoele zinsbegeerten,
maar door hun bruisend verlangen gaat een maagdelijke tempering, zachtgedonsd
als een blos, innig als de schrik en verbluffing van een kuisch meiske, dat voor 't
eerst in eenzaamheid gekust wordt.
Er is iets in het leven waartegen de somberste pessimist machteloos staat.... een
kinderlach. Dien kinderlach hebben de heldhaftige liefdesvrouwen van Shakespeare's
drama's. Ze wachten op den kus, de streeling, de hartstocht-koeling, maar 't wordt
nooit versmeltende erotomanie, een walm van lijfsliefde; ge ziet geen schokken van
hysterie, geen. plagerige, zenuwzieke grillen. En vooral is het geen kattig-speelsch,
nagels in- en uittrekkend, pervers zich-gevenin-de-terughouding, en
een-zich-terughouden in 't geven, als bij de fransche mondaine heldinnen. De liefde
van Miranda en Julia is van een zwaluw-zilverige zweeflijn. Ze scheeren met haar
smachtende ziel over het wezen van hun liefde rakeloos heen. Ze beroeren nauw
de lijflijkheid der minnarijen. En toch is voor hen bemachtiging van den man, dien
zij minnen, te lezen in het licht van hun smachtende oogen, te voelen in de rillingen
van hun zoetbegeerend lichaam. Die zachte bemachtiging van het koen-manlijke,
het fier-heerschende, is voor haar het heimvolste en zwijmelendste geluk op aarde.
Hun liefde wordt een roes van de ziel, nooit van de zinnen, al worden die in den
zielsroes meegesleept.
Er zijn gemakzuchtige lekkerbekken, ook onder de groote mannen, die nu al hun
bovenste broeksknoop voor buik-
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spanning loswroetelen, rekenend op een delicaat diner in het hiernamaals. De
fransche geest in compleetste dualiteit van materialistische genotzuchtigheid en
inleving van bovenzinlijkheidsgebeuren. Men zou zich kloek vergissen als men
meent, dat zulke barokke koppelingen van transcendentaal geloof en onmiddellijke
verstoffelijking van grof eet-begeeren door Shakespeare niet begrepen zijn. Juist
hij voelde den bizarren overslag van heiligheid naar cynisme en spot, met een
latijnsch bewustzijn. Maar ook die vermaagdelijke ras-eigenschap speurden de
romanen niet in zijn genie. Hun plagerige levendigheid stoeit met alle diepzinnige
problemen, 't wordt tijd, dat zij eens inzien hun eigene scheppers-beperktheid, en
de sentimenteele trek-harmonica van hun ras-casuistiek het zwijgen opleggen, na
de uitjanking van al hun klachten over anderen.
Ook het Shakespeare'sche vernuft is van een zeer bizonder soort. Er zijn vele
soorten van vernufts-vormen. Maar alle toch zijn terug te brengen tot twee
hoofdgroepen: gevoels- en gedachten-vernuft.
Het verstands-vernuft is decoratief, theatraal; 't werkt met kleurige steentjes en
fonkelende vercierselen, maar 't wordt ook zoo fluks manier, geaffecteerd,
koud-afgerekend op onthutsing. Het is wuft als een vlaggejonker. Het is de elegance
van den geest, het raffinement van den rondloerenden spot. Maar 't knarst als een
ongeolied katrol. Het is tartend, frivool, loslippig, barok, maar zielloos.... zonder hart.
Ge ziet het broze tintspel van schildpad,.... verguld. Ge ziet gestoei van kleine
amortjes; 't is keurig, in snit gesneden, als een commodetje Louis-Quinze; maar de
behaagzuchtige zinnelijkheid en 't zelf-ingenomene met eigen gecoquetteer wordt
troebele wijsneuzigheid en een klaterend bedrog van woord-handigheid. Zelfs de
sentimenteele truck van een Boucherpaneeltjes-elegie komt er bij te pas. Ontroering
met stroop, verontwaardiging met azijn gemengd.
Het gevoels-vernuft werpt zich geheel anders op het leven. Het kan simpel zijn
als een Noël-liedje en melancholiek als een serena van een rondzwervenden
speelman. Het gevoels-vernuft kent geen herderinnetjes in fluweel en zoete zijde;
geen gezochthedens, geen gejoedel van leutige pijpers en geen gekras van roerige
vedelaars, die de canzonen-stijl vooruitloopen, terwijl de rinkelbom nog
kermisachtig-luidruchtig de ooren indreunt. Het gevoels-vernuft is
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ingetogen, laat den moezelaar deunen, verdringt zijn smart in satyre. Het geeft liever
een plastisch-arm pastorelletje, dan een pompeus-virtuoos geschetter en geklinkel
aan allen kant. Het verstands-vernuft is van den bijteblauw, den zuurmuil,
valschjolijtelijk van kracht en verwe; het gevoels-vernuft is altijd uiting van een abele
ziel.
Zijn spot is open, natuurlijk, zijn beelding krachtig en diep.
Het verstands-vernuft ciseleert met ponsjes en peutert kleintjes relief in de taal,
de gevoels-stylist werkt in welige stroomingen van aandoeningen. Hij minacht het
kunstige, het uitgedachte, vernuftig-bijeengeperste, zooals een muziek-gevoelige
een orchestrion haat. Er is geen levend tremolo in 't woord. Het zijn registers, die
het levende geluid, de ziele-stem der spelers nabootsen.
Het gevoels-vernuft is veel weelderiger van sprudel en sprankelender van
gloed-uit-het-innerlijke ontschietend, dan het gedachten-vernuft. Het
gedachten-vernuft, vooral uit den Shakespearschen tijd, voert ons terug naar de
gekunsteld-bevallige, berekende en schijn-loszinnige, keuriglijk gestyleerde
geestigheden der vijftiende-eeuwsche italiaansche herder-romans, en
pronkerig-bepeuterde fijnigheidjes der erotische klinkdichten-school. Als een
fijnkundig handsmeedsel van woorden en woordekens worden de vernuftigheidjes
ineengewerkt, precies als het broze loofwerk met gouden inlegseltjes op wapentuig
of miniatuur-medaillons. Ge ziet een heel bevallige styleering van clematis en een
ranke dooreen-strengeling van bloem- en bladmotiefjes. Maar 't is uitgedacht-kunstig,
zonder verinnerlijking. Het is als 't fijnste goudsmidswerk, dat ge bedenken kunt.
Het subtielste geduld plooit, groeft, graveert, emailleert en snijdt vormpjes, het kleine
beeldwerk pronkt in cier.... Door ieder krulletje van het fijn-ingesneden loofwerk
adert de geestigheid lenig mee, en toch, toch is het spontane leven, het ziels-gevoel,
vreemd aan dit gedachten-spel.
Het is alles te kunstig saamgebracht; al het losse en z.g. grilligspontane er in werd
bestudeerd; het is de bizarrerie van overleg en overmoed. Het vernuft zèlf is niet
uit het hart-gevoelige ontsproten, maar uit de koude waarneming en de calculeerende
verstandelijkheid. Het gevoels-vernuft is plòts en rank als een koornbloem tusschen
gouden halmen. Het verstands-vernuft is knallerig en opschrikkend als de zweepslag
van een bazig pikeur. Het houdt dol van spoor-
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gekletter en luidruchtige aandacht-trekkerij. Het gevoels-vernuft is vol zoete bezinning
en èven prikkelend, als een verre wijngeur.
Vernuft is zelf een glanzend juweel, maar dat men zóó glinsterend kan beslijpen,
en zóó van alle facet-kanten kan doen aanfonkelen, dat de schittering eer verblindt
dan verrukt. Glans is mooi, maar een kruisgloed kan ons wel in bewondering brengen,
niet in ontroering verstommen.
Deze soort geestigheid had Shakespeare in zijn jeugd-werk, waarin hij de hoeken
van den driehoek met zijn vernuft òverspringt. Eerst is het een gekunstelde stijve
scherts, een aardigheids-schermutseling van zotskappen, die op den duur, gelijk
alle paradoxen, prikkelen en vervelen. Ge zoekt naar kruimige gedachten, en ge
hoort niets dan zetten, poetsbakkerijen, schelmsche rumoerigheden, en ge voelt u
aan allen kant 't gezicht beprikt als door boenders en bezems. Iedere nar heeft zijn
uithangbord. Ze dansen u allen met tartend geklapper van castagnetten een dans,
en ge luistert naar het gebof tegen 't perkament der tamboerijnen en het geklingel
der belletjes in de lucht, dan hoog, dan laag, dan boven, dan beneden u. Deze soort
gekunstelde geestigheid kunt ge in haar vlinder-gefladder niet grijpen. Ze speelt
met onze spanning en ergert ten slotte.
Eindelijk ontstaat er verbreeding van levens-inzicht. De zotskop strooit met
wijsgeerige diepzinnigheden rond, diepzinniger.... wijl een nar spreekt. Het vernuft
zet zich steeds in kleuriger tooi.
Toch blijft de paradoxale en sophistieke kronkelstijl, geslepen door een sluw
vernuft, overheerschen, die een wijsgeerige schijndiepzinnigheid aan allerlei strophen
en bedoelingen geeft. Drogreden en wonderspreuk verdansen een musette. De
spot wordt met lenigheid naar frivole woordspelingen toegebogen, en eindelijk rent
de barokke, doldrieste luim, dwars door de op-de-teentjes-loopende gekunstelde
gevatheidjes en stekelige vernuftigheidjes heen. Zooals de grillige luim bevallig en
erotisch de tarantella bij Boccaccio danst, zoo laat Shakespeare zijn dartelheid en
scherts door een grilligen glans van donker en licht heenstoeien. Bij Shakespeare
duikt de luim telkens weg achter iets woest en schennende schelmerijen. De klucht
bij hem speelt een spel van hooge, dolle kleuren, sarrend voor de oogen, en
verblindend tegen een onderglans van sarcasme, ironie en fellen hoon. Het
geschoolde vernuft laat den duivel vliegen kauwen en zet het sterkste stel longen
voor
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rook-benauwing. Het geschoolde vernuft, dat zich in eigen spotlustigheid objectiveert
en zelf-gebreken cynisch tentoonstelt, weet al zijn kittelingen te plaatsen, brengt in
ieder speelsch gescherpt woord een lachklaar geklank mee, en iedere zin, iedere
syllabe wordt aangespannen en geladen niet boert, scherts, zet en poets, zoodat
met één handbeweging aan alle kanten de geestigheden uitknallen.
Maar dat alles is nog uiting en vormspeling van het gedachtenvernuft; het klapwieken
van de verbeelding vóór de groote vlucht begint. Het is koel, scherp, en
weerhakig-ironisch, dat vernuft-soort. Het zoekt naar cynische afkoeling van al het
geestdriftige, opgewondene en ontroerde. Iedere trophee bespat het met zijn spot
en gram, iedere verhevenheid verschrompelt het met z'n zuur; een kerkje geeft 't
uitkijk op een speelhol; de vriendschap en onbaatzuchtigheid knelt het brandnetels
in de hand; nonnetjes laat het rond Lesbos zwerven, en de moderne helden schenkt
het een woning, ergens drie-hoog-achter. Gierigaards laat het sparen in potten
zonder bodem, en jockey's drukt het op hobbelpaarden. Zoo dartelt het cynische
vernuft rond, maar op hét groote ontroerings-moment verveelt en walgt zijn
verschijnen. Wie wil er altijd nieskruid snuiven of peperkorrels doorbijten? Lichtzinnige
aftakeling van veel goeds en ophemeling van veel lichtzinnigs, kan een wijle bekoren,
om 't gedurfde, 't overstouthartige.... ten slotte grijnst de weerzin tegen al dat
gesmokkel van onzuiver geestelijk goed. De ziél wil ook weer op adem komen,
zoodra al die boertige salto's van den spotgeest uitgeduikeld zijn. Een accoord, dat
nooit afgesloten wordt, klinkt niet meer als accoord, en een elegance, die nooit
eindigt, wordt een poenige plompheid. Zoo wordt verstandsvernuft, tegen zijn eigen
zin, een kin-strijkerij aan het beridiculiseerd-heroïsche.
Het barokke, ziedend-dwaze, avontuurlijk-vroolijke kan des vernuftelings geest
in stoeienden gang houden, - z'n bestaánsrhythmus, - het gevoels-vernuft, is van
veel dieper leven en innerlijkheid. Soms saamgekoppeld aan de overdenking, is 't
toch altijd veel meer de glanzende page van de ziel, het gemoed. Dat werkt niet
alleen met sectie-tafels, lancetten en felle spiegeltjes. De vernufts-spelingen van
het gevóel uitschietende, zijn niet loutere aardigheid òm de aardigheid. Maar 't is
de vlinder, die een bloem
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zoekt, omdat hij ergens in de lucht het zoete spoor van honig-geur geroken heeft.
Het gevoels-vernuft vibreert door ontroering, of door verdekte aandoeningen. Het
kent schroom en maat, en verafschuwt het valsche verguldsel der pronkende
gevatheid, in beeld en weerslag.
De dolle Napelsche geestigheid van een Boccaccio, met vossemelk die sluw smaakt
gevoed, zoo branderig-voluptueus en zoo verfijnd van snit, kan ook wel door het
gevoels-vernuft gebillijkt, maar deze zijne dartelheid is spontaner van geluid,
weelderiger en sappiger van kleur, losser en uitgelatener. Beeld op beeld, zet op
zet, sneer op sneer volgen elkaar op, maar al die geestigheden knetteren in de
warme omhulling van ziel, gevoel, ontroering, in een uitstrooming en brand van het
hart. Het gevoels-vernuft is nog iets méér dan vuurketsen van steen en zwam, van
spot tegen geest, waaruit de kwinkslag en de koude scherts vonken. Dat vernuft
steekt niet met honderd angels van zuur venijn, van wondenden spot in 't vleesch.
Wel gonst 't dreigend om je heen, als omzwierf je een bijenwolk. Maar dreigen is 't
gevoels-vernuft voldoende. Het grijpt veel guller naar het groote leven, het veracht
de gniepige piekjes der klein-stekeligheid. Het gevoels-vernuft is doorzwollen van
hartstocht, het is gestuwd dóór en kijkt altijd om náár de ziel. Het is sterk,
gezond-wrang, kernzuiver, manhaftig, koen van vinding, soms epigrammatisch-stug
en saamgedrongen van taal. Maar bijna immer van een onnabootsbare humoristieke
beeldenrijkheid. Er is niets aangleerds en systematisch in. Zijn kleur, zijn vorm, zijn
fonkeling is in den stijl van het ziels-innige geschapen. Zijn innerlijkste werking is
het ménschelijke en de verdoken smart. Terwijl het gedachten-vernuft eigen
kwellingen schijn-luchtig belacht met een zuren sneer op de lippen, schamper en
raspig, gaat het gevoels-vernuft in op het algemeene, zonder persoonlijke
gekrenktheid. Het blaast óók bolwerken van meel weg; 't verwijst ook branie-vulkanen
naar de water-en-vuur-toonbank; 't straft ook bigotten met vermolmde rozenkransen,
en 't geeft ook ijswafels in den winter te slikken. Maar 't breekt de illusies niet om
den wáárlijk zich gelukkig wanende. Het heeft eerbied voor den levens-droom.
(Wordt vervolgd).
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Iets over Speenhoff's voordrachtskunst
Door Dr. J.L. Walch
I
Ik moet nog eens iets zeggen over Speenhoff. Over Speenhoff als liedjesdichter en
liedjeszanger ditmaal. Hij is, naar men weet, ook: teekenaar en schilder - heel
wonderlijke, fijngetinte, sterk gestileerde landschappen en bloemen zag ik van hem.
Hij is ook tooneelschrijver, en éen van beteekenis! ‘De Voet’ mag wel, zoo klein als
't is, één van de best gecomponeerde en levenrijkste éénakters heeten. Kortom,
Speenhoff is een zeldzaamveelzijdig, een mild en krachtig artiest.
't Is meer gezegd. Maar het is geen levend besef geworden. Ik acht het zeer
waarschijnlijk, dat velen, als ze eens wat namen wilden noemen van menschen van
beteekenis in onze huidige Nederlandsche kunstwereld, den naam Speenhoff zouden
vergeten; en als die naam hun toevallig te binnen schoot, zouden aarzelen. Hoort
hij er wel bij? Och ja, hij wordt wel avond aan avond toegejuicht; maar door zoo'n
eigenaardig publiek! Publiek dat verder zúlke vreemde enthusiasmen heeft, dat we
aarzelen met hen in één schuitje te zitten. Publiek van variété's; van Scala's, Flora's,
Bioscope-theaters. En, nu ja, Speenhoff is dan toch ook een Variété-artiest. Een
Variété-artiest; dat is: zooiets als de jongleur, en de snelschilder en de degenslikker....
Hij is een ‘nummer’ op dezelfde programma's, waarop ook zij voorkomen....
Toe, zou ik u willen vragen, laat u nu eens niet door dat milieu van de wijs brengen!
Gaat hem eens hooren, Speenhoffan-sich, maak hem los in uw gedachte uit die
‘rijk gevariëerde’ programma's waarop ge hem ziet prijken, oordeelt eens
onbevangen; en ik wed dat ge met mij een andere conclusie zult trekken. Deze: wat
is hij hoog-onafhankelijk, die Speenhoff, die niks geeft
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om voornaam-artiesterige omgeving; die zúlke kunst maar mild om zich strooit Trouwens, die hem begrijpen, er zijn er overal; maar den minsten Anklang moet hij
nog wel vinden bij 'n modieus première-publiek. Hij, die is als zijn volksliedjes: vol
jolige snaakschheid, vol beweeglijken, springlevenden. maar o, geenszins ‘verfijnden’
humor; vol van 't sentiment, en ook van de zich-zelf honende sentimentaliteit, der
massa, wier ruw geuit, maar stérk leven hij in zich voelt en weet te uiten, zóó, dat
't ons verbaast en verrukt.
Van den zomer heb ik hem in den ‘Cabaret’ op Scheveningen gehoord. Daar is
zijn plaats. Dat is te zeggen: in een Cabaret; op een Scheveningen eigenlijk
allerminst. In een ‘Cabaret’: de plaats waar je los en vrij een liedje zingt, vrij van
fatsoendelijkhedens, als daar zijn handschoenen en nette omschrijvingen van onnette
dingen. Dát is de ‘Cabaret’ - of wás hij 't? Hebben de toekijkers naar 't
curieus-onbehoorlijk milieu, de aanvankelijk niet dan gedulden, hebben zij ook den
Cabaret niet al voor een deel verburgerlijkt; hem doortrokken met hun pomade-geur;
zijn wilde, donkere schoonheid verlicht met Waarenhaus-lampen en
beleefdheids-lachjes?
Ik hoorde hem dan in den ‘Cabaret.’ Hij zong er oude en nieuwe liedjes. Onder
de oude ook dat hééle oude: den ‘Brief van een Moeder aan haar Zoon in de Nor.’
En toen het ‘Antwoord’.
Dat ‘Antwoord’ kende ik nog niet. Wat heb ik ervan gesmuld!
Het ‘Antwoord’ met den brief samen, typeeren Speenhoff; de indrukken die we
erbij ondergaan, zijn de met niets anders vergelijkbare Speenhoff-indrukken. Van
den brief zelf behoef ik hier niets in herinnering te brengen; we kennen het, niet
waar, het verdriet van de moeder, èn haar nijdigheid tegen dat meisje, waar de
jongen voor de nor is ingegaan. - Moeder heeft nu voor hem 't oog op een beter
exemplaar:
.... jij mot 'n ander wijf,
Jij mot er een met voortgang in haar lijf;
Zooals Marie, je weet wel, met die tanden, -

Ze somt Marie d'r deugden op; en, nou, als ie nou uit de nor terugkomt, dan mot ie
maar naar z'n ouwen baas teruggaan, en
Al scheldt de buurt, daar moet je niet om malen,
We komen samen om je af te halen,
Marie en ik we wachten bij de poort,
Met 'r, schoon halfhempie en een staande boord.
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Dan koop ik voor een dubbeltje sigaren,
Je houten pijpie zal ik trouw bewaren,
En als je thuis komt is je potje gaar,
Dan staat er spek met kroten voor jou klaar.

Ik hoor nog, hoe Speenhoff dat zong! Na al 't pootige en vinnige, en genoeglijke,
dat vooraf was gegaan, vierde in dit couplet de sentimentaliteit - ik bedoel het niet
in de slechtste beteekenis! - hoogtij. Op de a van ‘sigaren’ was een allerlarmoyantste
circumflexus.... en niemand lachte.
Zie, dat is typeerend voor de indrukken, die Speenhoff je weet te doen ondergaan;
door zijn echtheid. Hoe komt het, dat we niet lachten? Hierdoor, doordat hij in dat
complex van wat ruw gezegde moederliefde, strijdlust tegen de meid die niet voor
d'r jongen deugt, verlangen dat 't verleden nou maar vergeten zal zijn, en ze weer
genoeglijk allemaal bij d'r thuis zullen zitten - doordat hij in dat alles met elkaar, ons
zóó sterk die vrouw met wie we hartelijk zijn gaan meevoelen voor oogen heeft
gezet, dat die sympathie met dat heele mensch zoo-als-'t-reilt-en-zeilt, èn: 't gevoel
van haar tegenwoordigheid ook, te krachtig in ons leeft, dan dat we haar zouden
kunnen uitlachen. We voelen in de sentimentaliteit de kern van waarachtige
gevoeligheid; we voelen eerbied daarvoor en sympathie, en: we hebben niet de
gewaarwording, dat iemand ons van de draagster dier gevoelens staat te vertellen
- maar, dat wie voor ons staat, deze gevoelens in zich heeft.
En dit laatste is volmaakt waar!
Het is ‘een ding’ voor een kunstenaar, deze gewaarwordingen in zijn gehoor te
kunnen opwekken! Inderdaad, hij moet zich wel heelemaal die vrouw hebben
gevoeld, toen hij dit schreef. Had hij wat minder klaar en helder haar bestaan beleefd;
was een enkel woord daardoor mis geworden bij 't schrijven; - of: een enkele intonatie
overdreven bij de voordracht, - het effect ware weg geweest! De voor den indruk
zoo allergevaarlijkste dingen die hij nu uitvoert, gelukkende, verdiepen onze emotie;
maar mislukt zoo iets, dan is 't kleine stapje du sublime au ridicule gezet!
En nu de brief van den zoon - 't Antwoord. Luister nu.
In de stemming van de moeder, de-moeder-zoo-als-ze-schreef, wachten we 't af.
En de verrassing - men doet al vijf-en-twintig jaar z'n best om 't ons te doen vergeten,
maar verrassingen behooren tot de krachtigste effectmiddelen der kunst - de ver-
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rassing is.... dat de zoon heelemáál niet meedoet aan de sentimenteelerigheid:
Zeg ouwe mensch ik heb jouw brief gelezen,
Jij hoeft voor mij niet overstuur te wezen,
Want jij snapt niet hoe hier 't leven is.
Je zit zoo fijn in de gevangenis.

O zoo!
Ik trof al daad'lijk vrienden en bekenden.
't Is hier een echte gladde jongensbende,
Ik heb m'n draai al zit ik in de nor,
Je most 's zien hoe dik als dat ik wor!

Voelt ge wel, als ge den zoon hoort, onmiddellijk na de moeder, hoe er in uzelf iets
is van háár smartelijke verbazing, waarmee zíj dien brief heeft moeten lezen?
En hoor nu verder; hoe ge.... neen, hóor maar:
En vader hoeft zoo'n herrie niet te schoppen,
Die ging voor jou toch vroeger ook wel kloppen,
't Is niks geen schande wat ik heb gedaan,
Omdat 'n ander met m'n meid wou gaan.
Ik heb geen spijt dat ik me heb gewroken,
Dat ik die knul 't hart heb afgestoken,
Wanneer die van m'n meid gebleven had,
Dan liep tie nou nog dronken door de stad.

Nu is 't gebeurd! De levende stevigheid van den jongen, en z'n oer-gezonde,
bij-den-neus-langschen humor heeft het bij ons gewonnen; en wij zeggen mee: Nou
ouwe mensch, wees nou maar niet zoo sikkeneurig! Hij hep toch werachtig wel gelijk
ook! En we hooren verder den rakker filosofeeren in zijn patois:
Maar van de liefde mot ik niks meer weten,
Die meid van mijn kan rottekruid gaan eten.
Als ik m'n heele straf heb afgedaan,
Kijk ik dat stuk venijn toch nooit meer aan.
En als ik bij m'n baas niet meer mag kommen,
Omdat ik hier 'n jaar heb zitten brommen,
Dan zeg ik nou saluut an allemaal,
Dan teeken ik maar voor koloniaal.

En machtig aardig is 't, hoe hij dan zich uit z'n genoeglijkheidzonder-schaamte zelfs
opheft tot.... beschermer van zijn moeder:
Ik zal mijn handgeld heelemaal bewaren,
Die centen zijn nou voor jouw grijze haren
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- de schooier heeft ook nog 'n likje van de conventioneele sentimentaliteit van zijn
klasse, bij al z'n oersterke levensjool....
Je zal 's zien hoe fijn of alles gâat
En hoe kedin of mijn dat pakkie staat.
Dan gaan we samen 's 'n hoekie loopen

- Ja, met 'n wandeling met zóó'n ‘kedinne’ jongen zal moeder worden begunstigd!!
De wijsjes van Speenhoff's liedjes zijn ééntonig; en zijn voordracht is 't schijnbaar
ook. Hij zingt met zachte stem, hij zingt in snel tempo, als had hij haast, en er is
weinig verschil in toonhoogte. Het dadelijk gevolg hiervan is, dat we scherp
toehooren. En dan, als hij ons hééft, aan 't strak gespannen teugeltje van zijn stem,
in welker weeke, au-fond ook weer: sentimenteele eentonigheid, iets van
onverschilligen, berustend doenden wrevel schijnt te liggen - typisch voor den
cabaret-artiest - als hij ons hééft.... dan voelen we 'n klein trekje aan dien teugel, 'n
klein oogenblik van ingehoudenheid, scherp; zooals we scherper getroffen worden
door een zacht geluid in de stilte, dan door een harder klank te midden van een
groot rumoer.
Iets sentimenteels - hoe vaak heeft dat woord zich bij deze kenschetsing al niet
bij mij opgedrongen - iets sentimenteels dan ligt er in 't hééle optreden van Speenhoff.
Iets berustends; iets slachtoffer-achtigs. Hij weet wel, dat hij in die houding ons
den meest effectvollen achtergrond geeft waarvoor zijn volkskunst - zijn liedjes van
volksjool, volksvreugde, volksleed, zijn liedjes ook over alles-en-nog-wat, maar altijd:
dat alles-en-nog-wat gezien met 't oog van den man-uit-het-volk - het best uitkomt.
En die houding zelf is ook typisch ‘volkstümlich.’ Maar ik vraag u: waar kunnen onze
zenuwen en onze gedachten zich zóó kostelijk verfrisschen na het uitmergelend en
verheetend raffinement onzer overbeschaving, als hier?

II
Hebt ge, deftige lezer, hebt ge wel eens een paar stevige Jordaansche jongens, en
een paar struische Jordaansche meiden -
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kenbaar aan den kloeken bouw, en, wat de meiden betreft, aan de witte schortjes
en de allerkeurigste kapsels - hebt ge wel eens een paar exemplaren van die
pret-rijkste soort Nederlanders zien dansen bij een orgel?
Ja, nietwaar - maar ge zijt snel doorgeloopen; want ge hadt een hoogen hoed op,
en je weet nooit wat dat opgeschoten straatpubliek je in zijn uitgelatenheid lappen
kan.... Zet een volgende maal een dopje op als ge den kant van 't Haarlemmer Plein
uitkomt, en.... blijf dan eens staan kijken. Ge zult u vermeien; in den nooit stootenden,
altijd lenig zwenkenden en even-zwevenden zwier. Ge zult ze zien bewegen sierlijk
- maar zonder eenige ‘pose’; ge zult ze sprongen zien maken onverwachter,
origineeler dan ge ooit bij balletten ziet. Ge zult ze ten slotte zien ophouden met
een vreemde plotselinge verstarring na den meest fantastischen draai.
Zóó is de zwier van Speenhoff's versjes. Zóó is ook de zwier van zijn prentjes.
Dezélfde levendigheid; dezélfde soort joligheid - hetgeen óók wil zeggen: er zijn
geen routine, geen conventie, geen ongevoelde mouvementen in zijn dans. Niets
om maten vol, of rijmen sluitend te maken. Geen bijvulsels om te komen tot een
behoorlijke lengte. Heeft hij geuit wat hij uiten wou, dan scheidt hij, met een
treffendsten neer-zwier ineens uit.
Dat bijzonder treffende slot heeft hij niet in al zijn genres. Wel in 't ernstige; denk
maar aan ‘'t Broekie van Jantje’; ‘Opoe’; ‘Hun eenigste Klant’ - om een paar bekende
te noemen; maar in het komische genre is wel vaak het beste kruit het eerst
verschoten. Toch, niet altijd, natuurlijk! Kent ge dat kostelijke liedje op ‘De jaloersche
Vrouwen’, dat Speenhoff ook zoo kostelijk met gedempte in-leuke eentonigheid
voordraagt? Daar is 't slot zeker níet 't minst!
Als ze in z'n vestjeszakken
Soms 'n wit papiertje vindt,
Heeft ze n't bewijs te pakken
Dat ie 'n and're vrouw bemint.
Jij wou briefjes an d'r schrijven,
Schandelijke apekop.
Dat papiertje steekt wat achter,
Anders stond er wel wat op.

Pling!

III
Gedempt-eentonig heb ik Speenhoff's voordracht vaak genoemd;
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toch is hij dat niet altijd, Bij wijlen slaat hij een toon aan van joligheid of vervoering....
Dan houdt hij je pas stevig voor den gek!
Toch, jolig en grappig - zijn woorden zijn 't altijd méér dan zijn stem. Dáárin blijft
iets gedempts, iets ernstigs; iets wrevelig berustends, iets van tot
beleefdheid-gedwongen minachting - maar dat bij de vroolijke verzen door hun
helder opklinken tot iets bitter-verwijtends wordt versterkt. In versjes die alleen maar
jolig zijn, - b.v. ‘De hooge Hoed’ - geeft die toon een bijsmaak, die ze, door Speenhoff
zelf voorgedragen, niet recht genietbaar doet zijn. Maar de satirische winnen er bij:
den

worden er door gewet! Ik denk aan ‘Ons Hollandsch Ideaal’ - Dat uit 4
den

voor het hevig nationalistische van den 5

bundel;

bundel voel ik weinig. Ik meen dit:

Netjes op de wereld komen
Met 'n scheiding in je haar;
Netjes thuis bezorgd te worden
Door een nette ooievaar.
Als je Moe door 'n visite
Jammer niet de deur uit mag;
En je Pa niet naar kantoor moet
Op een Beursvacantiedag.
Juist op tijd geboren worden,
Niet te vroeg en niet te laat,
Net precies op je verjaardag,
Anders spreekt de wereld kwaad,
Dat wenschen wij ons allemaal,
Dat is ons Hollandsch Ideaal.

Onbetaalbaar is ineens de heerlijk-spottende vervoering, door Speenhoff met den
grootsten ernst, ja, niet iets week-aangedaans in zijn stem voorgedragen, welke de
melodie van 't referein ópheft, na de eentonig-duffe opsomming van al 't kostelijke
dat voorafgaat.
Heel fel hatelijk wordt Speenhoff nooit. Daarvoor voelt hij te ruim, te algemeen;
daarvoor bewaart hem zijn in-gezonde kijk-op-de-dingen van volksjongen - meer
nog door neiging dan door positie! Maar waar hij echt, hartgrondig 't land aan heeft,
dat is aan wat populair heet: ‘flauwe kul’; vegetarische, socialerige, vrijevrouwige,
dwepige slappiteiten; 't gewurm in 't naastenlieverige, van menschen zonder fut en
zonder begeerten; menschen die den raad van De Genestèt ‘Durf te leven’ noodig
hebben.
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Dat hij veel dingen éénzijdig ziet, of liever: afgestooten door één zijde, ze eigenlijk
heelemáál niet meer ziet, kan men hem niet kwalijk nemen - 't is zijn kracht en zijn
temperament; en de in die verzen gehoonden zullen - of liever: zouden -wijs doen,
wanneer ze niet de ‘bekrompenheid’ gering schatten van wie hen hoonde, maar,
tot zichzelf inkeerend, erkenden dat hij zuiver voelde wat hun ontbreekt; een gebrek
dat één van de factoren is die hen maakt zooals ze zijn.
Zoo zien we Speenhoff staan tegenover meer stroomingen. Op allervermakelijkste
wijze hoont hij Kollewijn, een man, die hem, als hij òf zijn persoon, òf zijn streven
kende, ongetwijfeld héél sympathiek zou wezen. Maar zie eens een zeventig
letterkundigen, die je liefhebt en bewondert, met krasse woorden optrekken tegen
zoo'n Kollewijn; en zie dan een eindelooze stoet van eenige honderden
schoolmeesters daar plechtig protest tegen aanteekenen - naar welken kant drijf je
1)
dan, spontaan, je hart? )

IV
Ten slotte: Zeg nu gerust dat Speenhoff een heele massa heeft geschreven, waar
ge niet veel voor voelt. Ik ben het dadelijk met u eens. Als ik de vijf bundels
doorblader, nu, neen, géén bladzijde kom ik tegen, waarop niet althans een enkele
tinteling van den eigenaardigen Speenhoffiaanschen geest - Maar toch, menige
bladzij, menig liedje kan, mijns inziens, wel worden vergeten. Voor andere is de
vlotte actualiteit een voldoende argument voor zijn, overigens nu niet ‘volschoon’
bestaan. Maar wat u lezend niet bevalt, zult ge nog genieten als Speenhoft's
voordracht er uit haalt wat er uit te halen is; terwijl een honderdtal van zijn beste
liedjes, door hem voorgedragen, een zeer bijzonder genot geven, dat geen ander
chansonnier me zóó gaf: geheel Hollandsch, èn geheel ‘cabaret’ -....
Waarlijk, de ‘rusticité parfumée’ van den hier zoo onstuimig gevierden Botrel is
een duf goedkoop odeurtje bij de frissche rivierbries die opstijgt uit de liedjes van
onzen zanger uit de Maasstad!

1)

Om misverstand te voorkomen, wil ik hier dadelijk bijvoegen dat ik, daartoe aangezocht, met
volle overtuiging het adres van de honderden ‘filologen’ mee heb onderteekend.

Groot Nederland. Jaargang 9

241

Dramatische kunst.
You never can tell, - bij De Hagespelers.
Kinderen, - bij Het Nederl. Tooneel.
Beschuit met muisjes, - bij de Nederl. Tooneelvereeniging.
Als men dat uiterst barokke, paradoxale, brutaal gedurfde en vervaarlijk geestige
You never can tell gelezen heeft, zou men nooit gelooven, dat daar zoo een aardige
vertooning van komen kon. Het lijkt dan hartstochtelijk bitter en zoo schril en scheef
verwrongen van voorstelling, dat men er schele hoofdpijn van krijgt. En het lijkt dan
heel niet vroolijk.
Maar de opvoering - ook de onvolkomenheid der opvoering - dempt het al te
schelle en schrille heilzaam af en laat de goedgehumeurde dwaasheid bestaan,
zoodat men tot het verrassend inzicht komt, dat You never can tell eigenlijk minder
kwaadaardig is dan Man and Superman.
Toch is het eenzelfde gevoel, dat tot beide verbeeldingen drong en dat, zoover
ik zien kan, geenszins de behoefte is, om grappige situaties voor het publiek te
brengen. Maar Shaw vindt de wereld niet gewichtig genoeg om er tragedies van te
maken, reeds wijl hij de tragedies zelf ook humbug acht. Aldus worden er dan
noodzakelijk malligheden van, waarin Shaw zijn eigen leedgevoel bespot en
belacht.... dat intusschen soms wat erg schrijnen kan. In Man und Superman, dunkt
mij, hoort men het gekreun soms boven het lachen uit en is de spot, waarmee de
kunstenaar de wereld vervolgt, haast nog pijnlijker voor hem zelf dan voor zijn
evennaasten. Maar in dit tooneelstuk gaat 't gemoedelijker toe, waar Shaw toch ook
zelf zoon drommels plezier blijkt te hebben in zijn eigen caricaturen, zeker niet het
minst, omdat zij de groote menigte wel verbijsteren moeten in hun
onderstbovenkeeren van de gansche, tot nog toe ongeveer rechtstaande, zedelijke
wereld.
Dat ligt reeds in den titel en de geheele cynisch-dolle moraal van de historie. ‘Men
kan 't nooit weten, meneer’, zegt die verwonderlijk wereldwijze kelner, maar
intusschen kan men héél zeker weten, dat 't roekelooze dwaasheid is, dit huwelijk
van die twee zoo ongelijksoortige
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jongelui. En ook de schrijver weet dat ook wel, en bedoelt het juist als een hoon
zijner medemenschen, als hij zijn schepsels redeloos en hulpeloos, onder dezen
leus, hun droevig noodlot tegemoet laat gaan.
Dat droevig lot is nl. het huwelijk van den held, of wel zijn neârlaag in het Duel
der Geslachten, gelijk Shaw zoo goed is den lezer in te lichten. Men kan 't nooit
zeker weten, maar haast zeker voorspellen, hoe dat altijd afloopt, meent Shaw, als
men gezien heeft hoeveel sterker de vrouwelijke dan de mannelijke sexe tot dat
‘duel’ gewapend is, omdat de gansche natuurdrift tot instandhouding van de soort
in het individu medestrijdt. Want de vrouw wil niet den man, maar het kind. De man
mag het verwekken en vervolgens onderhouden. Hoe hij zelf daarbij varen zal, komt
er volstrekt niet op aan, gelijk ook de vrouw, als moeder, alleen is ter verzorging
van het kind. Zoo wil het de natuur, zegt Shaw, en hij schijnt het ditmaal heel erg
te meenen. Hetgeen dan onmiddellijk insluit, dat hij vrouwenbeweging en emancipatie
een piramidale dwaasheid acht en er in dit stuk zeer treffend, maar ook zeer oprecht,
den draak mee steekt. Mrs. Clandon, de Vrije Vrouw eener vorige generatie, is hem
in haar afkeer van het zinlijke en passioneele dan ook nauwlijks een Vrouw, en dus
een zeer incom-pleet mensch. De figuur lijkt treffend geobserveerd en geteekend,
en had volstrekt niet noodig gewijzigd te worden ten bate der Shaw-sche theorie,
omdat zij die juist schitterend bevestigde. Wat gij een hooger soort vrouw noemt,
kon de schrijver door haar beelding zeggen, is heelemaal geen vrouw meer, maar
een, desnoods zeer gedistingueerd, praat- en debatteertoestel.
Maar Gloria, de veelbelovende dochter, is wèl een vrouw, een wezen, waarin de
Shaw-sche natuurkrachten gisten en werken en daarom ook geducht weerbaar. Zij
voelt het alleen maar niet. Haar moeder maakte haar weerloos door de
moderne-vrouwen-theorieën, die juist haar sterkte moesten zijn. Doch let nu eens
op, zegt Shaw, wat gebeurt, als zij zich bewust wordt van de waardeloosheid harer
intellectualiteit in het onderhoud met den ‘veroveraar’ Valentine. Dan wordt de
geleerde en geëmancipeerde, de ‘moderne’ vrouw in haar, subiet overwonnen, met
het gevolg dat de natuurlijke alle recht en macht herneemt. En dan is, in het spel
van slangenlistigheid en coquetterie, alras de man een overwonnen gevangene,
die nu voortaan in het huwelijksjuk zal hebben te gaan, zonder vreugd, zonder wil,
zonder eigen bestemming, enkel in dienst der soort.
Ziehier het eerste slachtoffer gevallen. Maar het blijft er niet bij. Indien gij meeven
mocht, arme manlijke lezer, dat enkel jonge mannen, wier roeklooze zelfoverschatting
hen zelf den ondergang hunner individualiteit tegemoet voert, dit lot treft, zoo zal
Shaw u aan Crampton, den jachtbouwer
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toonen, dat niemand voor de Vrouw veilig is. Want Crampton is een oude man,
vroeger ternauwernood, en niet zonder blijvende schade aan zijn geestelijk ik, den
dans des huwelijks ontsprongen en nu vol schuwheid en wantrouwen tegen al wat
vrouw is. Maar het baat hem geenszins. Zijn tegenstand en afkeer worden overhoop
geloopen, zijn karakter tot pulver gemalen door zijn kinderen op verschillende wijzen
en met zeer afwijkende middelen, en wanneer hij in het laatste bedrijf met seniel
gegrinnik achter zijn egoïste spruiten aanloopt, terwijl de overwonnen held Valentine,
juist alsof hij al lang getrouwd was, verwaarloosd en verlaten achterblijft, dan zien
wij de beide offers te zamen op leerzame en tevens vermakelijke wijze. Wat den
eerzamen Finch betreft, die mag oppassen en hopen dat 't Dolly geen ernst worde
met haar huwelijksplannen, want dan is ook hij een verloren man, trots zijn deftigheid
en langdurig coelibaat.
Zie daar wat Shaw ons hier, in dolle joligheid, maar niet zonder zelf het eenigzins
te meenen, opdringt. Dat hij daarnevens nog de vrouwenbeweging, het socialisme,
de kinderlijkheid en de maatschappelijke standen bespot en onderst boven zet,
nemen wij aan als aardig toegift, door den schrijver er min of meer expresselijk
bijgevoegd. Hij weet wel, dat het caricatuur is en het raakt zijn eigen fundamenteele
overtuiging van de geslachtsverhoudingen niet, waarom het ten slotte te doen blijkt
in dit werk, zoowel als in Man and Superman, als in The Philanderer, als in De
Salonsocialist, als in misschien nog andere....
Hier is dan toch allicht iets van ernst en persoonlijke overtuiging in dezen
gruwzamen spotter en betwijfelaar der hedendaagsche wereld, iets dat hij niet kalm
objectief aan kan zien, dat hem geen rust laat en hem in allerlaatste instantie toont
als een verbeten zwaarmoedige, die al dat levensgedoe pessimistisch aanziet, als
het drijven van blinde machten, zonder een aasje redelijkheid. Mij dunkt, een zeer
nuttig standpunt voor een dramaturg, vruchtbaar en vol van de merkwaardigste
verrassingen, al behoeft niemand, die niet wil, het met hem eens te zijn.
Eindelijk is You never can tell nog merkwaardig, behalve om den voortreflijk
tooneelmatigen bouw, om die kelnerfiguur van eenige en kostlijke vinding. Daar is
iets Shakespeareaansch in dien zachtmoedigen practischen philisoof, dat aan
gewone kelners maar zeer zelden eigen schijnt en heel erg aan Shaw behoort. Het
bijzonder merkwaardige is nu, dat wij dien kelner tegelijk zeer levend en onmogelijk
achten, dat wij hem onvoorwaardelijk als een werkelijk levend persoon erkennen
en toch heel zeker weten, dat zulk een in de werkelijkheid niet voorkomt of tenminste
een uitzondering op tienduizenden zou zijn. Wat dan beteekent, dat Shaw's
werkelijkheid van geest en verbeelding hier voor ons waar ge-
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maakt is en wij aldus een bewijs hebben van het ijdele dat men realisme noemt. Of
iets als werkelijk aandoet, leeren wij aan dit voorbeeld, hangt daar van af, of de
kunstenaar het u als werkelijk weet op. te dringen, of zijn suggestieve macht groot
genoeg is, en dit schijnt weer alleen dan mogelijk, indien ook in hem de verbeeldingen
zoo sterk leven, dat hij er zelf aan gelooft.
Er blijkt hier dus primo, dat Shaw een ongemeen krachtig kunstenaar is,
vervolgens, dat hij voor ons de werkelijkheid vormen en omvormen kan, bijna zooals
hij wil, en ten derde, dat realisme in kunst eigenlijk zeggen wil artistieke verbeelding....
wat men niet zoo onmiddellijk achter het woord zoeken zou.
Als ik nu, sprekende van de opvoering, zeg, dat het gezelschap-Verkade mij altijd
een beetje aan een goed dilettanten-tooneel denken doet, dan bedoel ik daar zoo
weinig kwaads of kleineerends mee, dat ik dit zelfs als een contrast tegenover routine
en onverschillige zelfgenoegzaamheid meen te stellen. Er zijn bij Verkade geen
groote krachten, vooralsnog, maar er is distinctie, frischheid en.... nieuwheid, altemaal
pleizierige eigenschappen, die zeer verdraagzaam maken tegenover tekortkomingen.
Zooals de vertooning was, ook uiterlijk zeer verzorgd, deed zij bizonder fleurig aan.
Het stuk draagt trouwens in hooge mate de spelers en zelfs een middelmatig goede,
een zeer verdienstelijke, maar niet superieure vertolking van de kelnerrol is voldoende
die figuur voortdurend boeiend te maken. De eenige, dien ik wel wat minder
blijspel-uitbundig had ge-wenscht, was eigenlijk de heer Schwab, waarschijnlijk juist
een der beste acteurskrachten van de troep. Hem echter, als een der ouderen, zal
het wellicht moeilijk vallen zich steeds te herinneren, dat de nuchterste, gewoonste
natuurlijkheid hier precies het hoogst comische uitmaakt en alle opzet schaadt.
Vertooningen als deze echter zijn in 't algemeen van het beste, dat men, dunkt
mij, tegenwoordig op het Hollandsch tooneel zien kan.
De geheele Duitsche en Hollandsche pers heeft het al gezegd, dat Hermann
Bahr's nieuwste blijspel voornamelijk om den dialoog verdienste heeft en overigens
zelfs vrij zwak is.
Kinderen, noemde hij het, maar het blijkt niet goed, waarom het niet liever Vaders
gedoopt werd. De intrige is nl. ongeveer die ueberbrettlaardigheid van de twee
vrienden en geburen, wier vrouwen tegelijkertijd bevallen van kinders, die beiden
in den ‘vriend’ hun respectieve onechte vaders hebben. Wanneer dan die kinderen
later op elkaar verliefd worden, trachten beide vaders, die elk maar van hun eigen
vroeger wangedrag bewust zijn, natuurlijk een huwelijk tusschen broêr en zuster te
be-
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letten. Tot het zich opheldert, dat alle tweede kinderen eigenlijk ‘onecht’ zijn en dus
niets hun huwelijk in den weg staat.
Daar gelaten nu de uiterste onwaarschijnlijkheid van zoo'n geval, valt ons deze
oplossing al te rauw op het lijf, nu wij twee bedrijven hebben aangezien, die op heel
wat anders schenen uitte loopen en waarvan vooral het tweede zeer ernstige
droefheid mee te lijden gaf. Dat nu verdraagt de tooneellogica niet goed, die eischt
dat alle gebeurtenissen en personages op het tooneel, als van een cirkelomtrek uit,
zich op één centraal punt betrekken en niet enkel om zelfswil gegeven worden. Wij
beseffen nu achteraf, dat die tooneelen van liefdeleed, geen dieper zin en verband
hadden en ergeren ons, dat wij dit niet wisten en om ons meegevoel, als 't ware,
bekocht zijn. Ook de zonderling-incidenteele visite van den onbekenden zoon des
professors ergert ons nu, om dezelfde reden. Wij hadden nl. verwacht, dat hij tot de
hoofdhandeling in eenige betrekking stond en gaven hem daarom onze
belangstelling. Nu hij blijkt zoo maar een intermezzo zonder beteekenis te zijn,
voelen wij ons alweer bedrogen.
Dat Hermann Bahr, die niet van gisteren dateert als tooneelschrijver en deze
dingen minstens zoo goed weet als wij, toch zulke fouten begaat, bewijst de
moeilijkheid van slagen en zelfcritiek, bijzonderlijk in deze kunst. Als novelle verwerkt,
zal het geval dadelijk veel beter voldoen, omdat hier de strenge eenheidsdwang
niet bestaat, die het tooneel eischen moet. Onze verbeelding toch weigert aan te
nemen, dat het zeer particuliere en bijzondere geval daar op de planken zoo maar
in 't algemeen en zonder verdere beteekenis ‘een geval’ van het leven zou zijn. Wij,
nieuwe menschen, weigeren geenszins ook zulke onverschillige gevallen ons voor
te stellen, als een schrijver dat begeert, doch als men hen, van
verbeeldings-mogelijkheid, op het tooneel tot realiteit maakt, dan krijgen zij daardoor
onmiddellijk oneindig grooter beteekenis, dan wil het iets zeggen, iets méér dan
hun uiterlijk, dat zij daar voor ons worden gesteld en verwachten wij terstond een
algemeener geestelijk verband. Reden waarom het naturalisme op het theater steeds
maar matig voldaan heeft.
De vertooning van het geval (dat ik ergens Bahre onzin hoorde noemen) was
lang niet onbevredigend.
Herman Heijermans is met wat men zijn jaarlijksche kerstgave zou kunnen noemen,
weer uit de dichterlijke verten eener ideale gerechtigheid tot het zeer gelijkvloersche
realisme teruggekeerd.
Beschuit mei Muisjes, ‘een familiegebeurtenis in 3 bedrijven’, is een erfenishistorie
in een kleinburgerlijk gezin. Een om zijn vreemde wezen en verblijf buitenslands
steeds gewantrouwde man komt na ruim dertig
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jaar zijn familie bezoeken en sterft een plotselingen dood. De broer, de oom, de
neef, met hun diverse verwanten, vinden dat sterfgeval eerst een alleronaangenaamst
akkevietje, want geen van allen ‘zit er goed bij’. Doch als het blijkt, dat de overledene
nogal in bonis was, ontstaat plots een wilde vreugd.... die bijna in wanhoop verkeert
op 't bericht, dat er ook een ‘vrouw’, namelijk een wettige, komt opdagen. En nog
wel eene, die de overledene eerst een week tevoren huwde, al is het blijkbaar, dat
het paar al geruimen tijd samenleefde.... Maar de hoop herleeft in de harten, wanneer
de vrouw, voorzichtig uitgehoord, blijkt niets te weten, noch van haar gestorven
mans fortuin, noch van haar eigen rechten, welke, daar zij met huwelijksche
voorwaarden trouwde, enkel berusten op het feit harer zwangerschap. Daar echter
de lieve familie van dit laatste geen kennis draagt, openen die onverwachte
huwelijksche voorwaarden (de vrouw was vroeger insolvent verklaard en wilde nu
haar man op deze wijze vrijwaren voor overlast van mogelijke latere vervolgingen)
hun opnieuw de poorten des hemels, d.w.z. naar de nalatenschap. Tot de vrouw,
beter ingelicht, al haar nieuwe verwanten ten tweede male en nu, schijnt het,
voorgoed uit die zalige hoogten neerploft. Want er is niets aan te verhelpen of te
veranderen. Het ongeboren kind wordt als reeds geboren aangemerkt, indien zijn
belang ‘zulks’ vordert en het later levend ter wereld komt, zegt klaarlijk de wet.... al
vindt de heele familie dit afzetterij en een ongehoord schandaal.
Dan evenwel komt onverwacht, en men zou haast zeggen: onverdiend, de
Voorzienigheid hun ter hulpe.... De aanstaande moeder, die wel wat beter op zichzelf
en haar kind had mogen passen en reeds veel te lang bij deze zachtzinnige familie
resideert, kan niet nalaten, geprikkeld en verzwakt door emotie als zij is, zich tot
een klaterende ruzie met die andere beminlijke menschen in te laten en.... krijgt een
miskraam. Zoo zullen Prosper Bien-aimé en zijn neef, Baptiste Bien-aimé, dan toch.
nog hun halve ton (minstens) erven en.... er naar menschelijke berekening niet lang
pleizier van hebben.
Herman Heijermans heeft dit geval met al zijn zwenkingen en rijzingen en dalingen
gedramatiseerd, zoo goed als hij het hier in Holland alleen kan. En volkomen
‘werkelijk’.... gelijk men dat noemt, van een Amsterdamsch Pijpsche werkelijkheid,
die waarlijk niets verhevens heeft, dan, soms, de étage waarop zij thuis is.
Het is gansch de oude Heijermans van Het Zevende Gebod en De Meid, die wij
hier in onverminderde kracht terug vinden. Geen is er van de vrij talrijke personages
in zijn stuk, die wij niet ‘morgen aan den dag’ in diezelfde Pijpsche dreven zouden
kunnen tegen komen. Van de afgetobde, halfversufte pensionhoudster af, tot de
leuterige tante, de ‘krengerig’
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nieuwsgierige ‘groomoe’, het eigenzinnige, verwende dochtertje en de meer dan
brutale meid toe, kennen wij hen allen, ten deele door Heijermans zelf en misschien
ook door ons zelven, als iemand zich zulke vulgaire connecties zou durven bekennen.
Zoo leven zij, als 't ware, dubbel sterk. Eens vanwege onze eigen kennis, en nog
eens vanwege den schrijver, die deze tamelijk bekende figuren ons zoo bijzonder
‘naar het leven’ voor oogen stelt, dat wij eerder aan het eigen bestaan, dan aan het
hunne zouden twijfelen....
Men voege daarbij, dat het stuk ditmaal zeer goed gecomponeerd lijkt, wat
verwikkeling, hoogtepunt en verrassend slot aangaat, dat men dus kunst en leven
hier harmonisch bijeen treft en de vertooning werkelijk zéér verdienstelijk door
werkelijkheidsillusie kan genoemd worden.... en verklare dan het onomstootelijk
feit, dat de heele zaak vervelend en onbelangrijk aandeed.
Dat deed zij inderdaad. In de eerste en tweede bedrijven vooral waren onduldbare
gerektheden en voelde men telkens zijn aandacht onhoudbaar wegslippen van het
tooneel naar allerlei onbelangrijks in de zaal. Kwam dit misschien, wijl de auteur
zijn geval zoo ondiep had opgevat, of zijn spel zoo weinig comisch bood en eigenlijk
zelden hooger steeg dan zekere ‘zuurheid’ en wrok? Er waren, zoo scheen mij,
maar twee momenten van ietwat hoogere comiek en die waarlijk de zaal deden
schateren. Toen, op het eind van het tweede bedrijf, de ruzie achter de gesloten
deuren losbrak en allen, ook de nieuw binnenkomenden, magisch getrokken werden
naar dat stemmentumult, om er - altijd bewerende ter interventie - hartig aan deel
te nemen, toen was er inderdaad iets van zware, vettige, maar levende en zeer
menschelijke dwaasheid te genieten. En evenzoo, toen de ongelukkige vrouw op
het laatst van de derde acte weggebracht werd en zich weer achter die gesloten
deuren een pijnlijke gebeurtenis ging afspelen, toen bleek er iets volkomen
humoristisch in de verwachtingsvolle, halfschuldige verlegenheid van de drie mannen,
die in de kamer achterbleven en in hun binnenste haastig protest aanteekenden
tegen mogelijke beschuldiging van medeplichtigheid aan hetgeen zij.... hoopten dat
gebeuren ging.
Dat was nieuw, frisch, echt en als iets spontaan-levends gevonden, in tegenstelling
met veel andere uitingen van erfgenamenvalschheid, die zoo erg bekend en versleten
klonken, al wil men geenszins ontkennen, dat het leven hen zoo geeft.
En hier zijn wij op een belangrijk punt. Er is niets tegen, dat een dramaturg de
dwaasheden en laagheden van erfgenamen ten tooneele brengt. Ook niet, dat hij
deze erven tot abjecte Hollandsche kleinburgers maakt. Maar dan dient het droevig,
vreeselijk, vroolijk, schokkend, of
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humoristisch te gebeuren en nooit kleurloos of vervelend. Er is geen voldoende
satire van dit geval geworden en wij gevoelen voortdurend den realist, die reeds
voldaan is, als hij zijn, lang niet ongewone visie der werkelijkheid, duidelijk en
onvervalscht in beeld heeft gebracht. Dat moet ons genoeg zijn, gelijk het hem
genoeg is, meent hij.
En, vreemd, het was ons ook eens genoeg! Dat lage, verworden, maar zoo
krachtige leven te zien nageschapen en na-gebeeld, was eens, een jaar of twintig
geleden, onze hoogste vreugd. Wij noemden dat toen het leven, met volkomen
miskenning aller relativiteit en subjectiviteit. En wie dat beschreef of schilderde, de
speciale levensvisie dus van den zéér gewonen mensch, noemden wij een realist
en zijn schildering een algemeenheid, omdat er zooveel gewone menschen waren,
die hetzelfde zagen.
Maar was er toch ook nog niet wat anders en beters in ons realisme?
Was die levensvisie wel zoo banaal? Was er toch niet een element van
bijzonder-zien van het banale in en een niet te verwerpen lust aan het zinlijke leven
en een toch wel ongemeene begeerte naar het monsterachtig-verwordene?
Ik weet het eigenlijk niet precies meer. Ik weet enkel, dat verschillende scènes,
zoowel van Het Zevende Gebod als van Schakels ons zoo innig voldeden, omdat
zij comisch èn werkelijk, maar vooral, omdat zij werkelijk waren van onze eigen
werkelijkheid.
Maar bij dit stuk van Heijermans, zooveel jaar later, heb ik, op die genoemde
tafreelen en nog eenige andere gelukkige momenten na, enkel de droogheid en dat
vervelend vaak-geziene in 't werkelijke gevonden, waarvan ik duidelijk gevoel dat
het mij niet meer schelen kan en de emotie niet verder gaat dan hetgeen men
ondervindt, als er op ‘drie hoog’ ruzie is en men op ‘een hoog’ staat te luisteren. Al
heel gauw, zoo er daarboven geen climax komt, zegt men: nu wordt 't vervelend,
en gaat naar binnen en in volkomen kalmte tot iets anders over. Zoo ongeveer doet
het aan, als een niet zeer belangwekkend ‘standje’, als het leven zelf, dat ons vaak
en langdurig vervelen kan.
Zijn wij dan waarlijk van onze roemruchte vaderen ontaard, die in de ‘Kleinmalerei’
hun hoogste voldoening vonden, of ligt het toch aan Heijermans, die bij zijn groot
en vast beeldend talend hier een zoo weinig kostbaren levenskijk vertoont? Het is
ongetwijfeld prettiger voor ons gevoel tot het laatste alternatief te besluiten en het
is zeker waar, dat Heijermans' blik wel eens zeer onverheven is. Maar even zeker,
dat hij geestig en fijngevoelig-ongemeen de wereld zien kan, gelijk in De Groote
Vlucht en in dien sterrendroom van het stervend jongetje voldingend bewezen is.
Mij dunkt echter, dat hij in dit laatste werk alleen zijn minachting losliet tegen deze
soort menschen, die hij zoo
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goed heeft gekend en tegelijk meende aldus een publiek-welgevallig realistisch
schouwspel te scheppen. Aldus ontstond echter iets arms en ondieps, met maar
enkele betere momenten, dat in zijn wrange vulgairheid tot zelfs de bovenrangen
nauwelijks voldeed, omdat het noch comisch, noch tragisch, noch zoo vet en ‘lekker’
als vroeger ‘realistisch’ was.
En misschien is toch ook het publiek een weinig veranderd in de jaren. Of moeten
wij zeggen: weer tot zich zelf teruggekeerd? Was misschien voor de groote massa
het zg. realisme enkel een voorbijgaande verwondering en een bekoring van het
nieuwe? Is het niet zoo, dat, tot ver in de burgerij, men eigenlijk nog immer het
romantische aanhangt, als het eenige, dat in kunst het leven smakelijk maakt? Was
het zelfs wellicht niet dat romantische in Heijermans' eigen stukken (Ghetto, Zevende
Gebod, Op Hoop van Zegen, Allerzielen,) dat hun ook het onmiskenbaar reëele zoo
gereedelijk aanvaarden deed? Het realisme in de de kunst heeft toch, meen ik, nooit
meer dan de eenigermate litteraire kringen bevredigd. De groote massa stond er
buiten en werd er eerst langzaam toe opgevoed. Dat die opvoeding echter ooit tot
gelijke waardeeringen met de literairen kwam, gelooft men nauwelijks en veeleer,
dat het volks-realisme er tenslotte toch weer vrij romantisch uitzag, de gruwbaarheid
en 't rauwe van ‘werkelijkheids-schildering’ overdreef, om opnieuw tot zeer ongewone
effecten te geraken.
Heijermans heeft een tijdlang dit ongewone in 't gewone vermogen te geven en
daarmee een groot publiek gewonnen. Toen hij echter het ongewone gaf, zonder
't gewone, wilde men niet meer, omdat de phantaisie bij de toeschouwers maar
schaarsch aanwezig was en de nuchtere tijd vooral niet kinderachtig wilde zijn. Ook
wel een weinig, omdat op een tooneel zulke subtiele dingen als droomen zich niet
goed neerhalen laten, zoodat men aldus een zeer hybridische, onbedoeld zotte
wereld te aanschouwen krijgt....
En eindelijk, nu hij het gewone zonder alle ongewoonheid voor ons verbeeldt,
omdat in zijn lateren levenskijk die twee niet te vereenigen zijn, wendt de publieke
gunst zich af, wijl de meesten er volstrekt niet voor voelen de duffe werkelijkheid
van hun eigen leven nog eens op het tooneel voorgesteld te zien, als zij er niet
tegelijk een mooie of tenminste belangwekkende rol in spelen of bulderend om
lachen kunnen. Het liefste echter zien zij het schijnbaar gewone leven inderdaad
verfraaid tot iets ongemeens, geheimzinnig-aanlokkelijks, en met zeer veel
goedkoope moraal gelardeerd.
Het beteekent dus nog geen fijngevoeligheid bij het publiek, als het een
onfijngevoelig stuk van Heijermans toont niet te waardeeren. Het
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beteekent echter dat Heijermans en allicht ook het publiek, beiden niet meer zijn,
wat zij vroeger waren en dus ook hun verhouding gewijzigd is. Het publiek keerde
tot zijn oude geliefde terug en Heijermans heeft een stuk geschreven, waarin hij wel
al zijn techniek en ervaring, maar geenszins zijn kunstenaarsgemoed en phantaisie
heeft neergelegd.
En waar op deze wijze beiden toch niet tot elkander schijnen te komen, ware het
wenschelijk, als tenminste Heijermans zich geen zacht geweld meer aandeed en
maar voluit zei, wat hij volkomen meende. De kans op succes wordt er niet merkbaar
door verminderd en het werk en de kunst zullen er bij winnen.
FRANS COENEN.
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Literatuur.
Joannes Reddingius, Cynthio, Valkhoff & Co., Amersfoort.
Het boek Cynthio is van een plechtstatig gewicht en ziels-sublimiteit, die jonge
dames van de Rein-Leven-beweging kan bedwelmen en extasieeren, den meer
aardschen lezer tot wanhoop en verbittering voeren en den kritikus, zoo hij eenige
wijsgeerige gemoedsrust bezit, verbazen. De personen die er in optreden zijn voor
het meerendeel edele of zeer boosaardige jonge mannen, witgebaarde grijsaards,
misleide en mishandelde of wel hoogst bizondere vrouwen. Er wordt doorloopend
gesproken en verhandeld over ‘de schoonheid, die onsterfelijk is’, ‘het mysterie, dat
is’, ‘de groote werkelijkheid, die is’, ‘het geluk, dat vrede is’. Men gaat er in ‘tot de
heerlijkheid, die is’; men vertrouwt er ‘op het Hooge, dat is’. En het is met schroom,
met een lichtelijk-pijnigende twijfel aan eigen appreciatie-vermogen voor het
Verhevene, dat men het waagt te bekennen bij dat alles tamelijk nuchter te zijn
gebleven.
Als ik u, oningewijde lezer, met grooter gerustheid durf toe te vertrouwen, dat het
verhaal mij voorkomt eenigszins vreemd te zijn, geschiedt dit, omdat ik voor deze
bewering vrijwel op de instemming van den auteur mag rekenen. Zijn inleiding zegt
het in van Eeden'sch taal-eigen: ‘'k Zal u een verhaal vertellen, een vreemd verhaal;
't zal u dikwerf voorkomen alsof gij reeds wist de dingen, die ik u vertel; dat zou mij
veel genoegen doen, want dan kan ik dadelijk een vriend voor u zijn; begrijpt gij mij
niet, dan is het veel moeilijker. - Het is een vreemd verhaal, maar het allervreemdst
is wel, dat alles werkelijk zoo gebeurd is; dit toch heeft Cynthio, die mij deelgenoot
maakte van verschillende gebeurtenissen uit zijn leven, mij verzekerd en Cynthio
liegt niet’. Dus waarlijk zoo gebeurd? Nu, wij willen Cynthio op gezag van den
schrijver geloof schenken en opmerken, dat dit misschien veel van het vreemde
verklaren kan. Want is het juist niet in het Leven zelf dat het onwaarschijnlijkste en
wonderlijkste tot werkelijkheid wordt?
Hoe dit ook zij, wat Cynthio overkomt is op zich zelf niet buitengewoon te noemen,
het is zelfs ‘eine alte Geschichte’: Novela, de vrouw die hij
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liefheeft, gaat er met een ander, een natuurlijk minderwaardig individu, van door.
Het buitengewone is meer te vinden in de serie van verheven avonturen en situaties,
die hij doormaakt tijdens zijn zoeken naar resignatie. Welke poging hem overigens
op den duur wonderwel gelukt: hij verlaat zijn kinderen, leeft den eersten tijd in de
eenzaamheid van een houten bosch-huis met een oud handschrift en slijt den tijd
met wandelen en peinzen; er bezoekt hem daar een eerbiedwaardig grijsaard, dien
hij als een groot Wijze vereert en die hem o.a. deze woorden toevoegt: ‘Het is mij
gegeven u te zeggen: wiens mond geest is, is wijs. Eén met Het zult gij wezen, één
met Alles. Dit gezegd hebbende (zoo vertelt Cynthio verder) uitte de oude met sterke
stem een woord, waarvan de klank mij doorsidderde. Ik dacht niet meer, maar
deinde, zweefde, één met een machtige kracht. Ik leefde in een heerlijkheid
ongekend, ik was reiner, lichter, blijder dan ooit’ - en, al mogen wij 't betreuren, dat
de klank van het tooverwoord voor ons verborgen blijft, de resultaten van het bezoek
zijn er niet minder om; wonderbaar gesterkt doorleeft hij velerlei gebeurtenissen,
wordt zeldzaam getroost door de liefde-vriendschap of vriendschap-liefde (hoe
zullen wij 't noemen?) van Liduïne, de edele vrouwe.... en dat alles, gevoegd bij den
invloed van een aantal hoogstwijze gesprekken en overpeinzingen, helpt hem zoo
aardig op weg, dat wij aan het eind van het boek volkomen gerustgesteld afscheid
van hem nemen en, wat meer is, in het volste vertrouwen verkeeren, dat Novela,
dank zij de ongewone hoogte waartoe haar echtgenoot 't gebracht heeft in het
mystisch uitzenden van liefde-gedachten, tot hem zal wederkeeren.
De stijl van het werk is natuurlijk in overeenstemming met het vele mooie en
gewichtige, dat er in voorvalt. Het spijt mij dat ik u het meeste daarvan hier niet kan
toonen: een enkele afgeschreven overpeinzing, een enkel détail van een der vele
gesprekken mogen volstaan om u iets nader te brengen tot de sfeer van dit boek.
Een staaltje van levens- en natuur-filosofie:
‘De meisjes waren gegaan en ik zat bij 't vuur en wachtte, nadenkend over de
dingen, die gebeurden.
Ik had mijn prachtkind lief met een teederheid zoo groot dat ik wel eens dacht te
zullen sterven als zij stierf. Ik voelde mij leven als een ik op zichzelf. 'k Hield van
planten en bloemen; grootsch was de zee en de zon vond ik een wonder van licht
(!); de wolken vervormden zich en de metalen leefden op hun wijze. Ik had Novela
lief, maar lief ook waren mij de sterren (!). Daar was in mij iets dat naar de sterren
verlangde....
Ik begreep dat ik leefde in Het, en dat Het leefde in mij. Nu denkend aan Novela
was het mij duidelijk dat ook in haar de Goddelijke vonk was besloten.’
Een exempel van origineele liefde-gevoelens:
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‘Novela was mijn prachtkind, zij hield haar hoofd zoo mooi omhoog en haar tred
was zoo licht en haar mond zoo rood; heur haren waren zoo tintel-fijn blond en lief
was mij haar komen.... Ik kende de tik van heur hart....’ (hierna gaat het verder over
een ander onderwerp!)
Een voorbeeld van plechtigheid en schalksheid ondereen:
‘Stil in haar stoel zat onze vriendin; fluisterend zeide ik tegen Novela:
- Liefste, zie je Rivarda wel?
- Ja, Cynthio, wat is ze mooi, hé?
- Daarop vleide zij haar hoofd tegen mijn knie.
- Cynthio, dag....
Na die woorden werd het stil, 't vuur brandde voort, mijn hand gleed over haar
blonde haren en streelde haar zachte wang. De stilte was zoo mooi, ik voelde mijn
oogen zoo zacht; diep haalde ik adem, blij, omdat ik leefde. Ik dacht aan al ons
geluk en de gedachte kwam in mij op, dat wij eens moesten sterven; ik had Rivarda
wel willen vragen of zij ons het raadsel van den dood kon verklaren, maar ik wist
dat ik ten antwoord zou krijgen:
- Cynthio, wij menschen staan altijd voor het groote raadsel. 't Is voldoende dat
te voelen; leef en doe leven, maak gelukkig en wees blij, heb lief en wees trouw.
Vroeger had ik haar eens over vragen gesproken, die mijn ziel verontrustten;
wondere dingen van wijsheid had zij gezegd en ook over den dood had zij gesproken.
Novela was toen angstig geworden en had gezegd:
- Nu ophouden, want ik word bang, het is hier zoo vreemd, Rivarda's oogen zijn
zoo groot en Cynthio luistert heel niet naar zijn kleine vrouwtje.’
Er komen ook passages in dit boek voor, die niet bepaald apart-mooi of gewichtig
te noemen zijn; ook daarvan wil ik u er een afschrijven:
‘Zwijgend reed ik naast Liduïne, die met Edo eenige dagen bij mij had
doorgebracht. Nu vergezelden zij mij een eind op mijn tocht. Ik had geluisterd naar
't gestap der paarden, die langzaam-aan bergop gingen en toen weder gekeken
naar de zon en de wouden, daar heel ver. In een weiveld graasde koeien, traag
stappend, de koppen laag bij den grond. Tegen een boom zat een jongen op een
fluit te spelen. Tot aan het avondwonden zou hij met hen leven in den lichten dag,
tevreden met een stuk brood en teug water uit een beek; hoe weinig heeft een
mensch maar noodig om blij te zijn en te zingen een zelfgevonden lied. Hoe
vertrouwd met de natuur moest hij zijn, die melodieën vond op wier maten zijn leven
zich bewoog....’
En als ge zoo iets leest, voelt ge u geneigd vele verheven bladzijden voor een
paar van dit soort cadeau te geven.
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Leo Balet, James. C.A.J. van Dishoeck, Bussum.
Dit boek van den ex-kapelaan Balet is in gegeven en uitwerking van een bijzondere
onwaarschijnlijkheid.
Het verhaalt van een jongen priester, die zich ongelukkig voelt in het geestelijk
ambt, dat hij indertijd uit wanhoop, en deels er toe gedrongen door een bigotte
moeder, gekozen heeft; hij had musicus willen worden, doch zijn vader, een
ritmeester met stands-vooroordeelen, gedoogde dit niet. Eenmaal priester, haalt hij
zijn schaê in; als de roman begint, zien wij hem om gezondheidsredenen als rector
van een nonnenklooster te Katwijk geplaatst en hij profiteert er vol-op van zijn
betrekkelijke vrijheid: het grootste gedeelte van den dag brengt hij voor de piano
door, spelend en componeerend, en voor 't overige zich maar luttel om zijn kerkelijke
plichten bekommerend. Een krante-berichtje uit de rubriek ‘Letteren en Kunst’ dient
den schrijver als pretentie-looze voorbode van de groote komende conflicten: James
leest in de N.R.C., dat de jonge zangeres Lize Marion voor het winterseizoen
geëngageerd is aan de Parijsche Opera, doch eerst nog in den maand September
te Scheveningen en Amsterdam zal komen concerteeren. De tijding grijpt hem zeer
aan: hij heeft haar, in de dagen toen hij nog de lessen volgde aan het Haagsche
conservatorium, gekend en kinderlijk verliefd hebben ze samen wandelingetjes
gemaakt in het Bosch. Hij wil haar weerzien, informeert naar het hotel, waar ze in
Scheveningen zal logeeren, en zendt haar daar een brief.
Dit alles is, gerekend de omstandigheden waarin hij verkeert, niet zoo wonderlijk;
vreemder is wat komen gaat. In stede van een door James verwachten - en door
den lezer (gezien de manieren van operazangeressen in 't algemeen) niet
waarschijnlijk geachten - antwoordsbrief komt Lize Marion zelve in haar auto
aangereden; voelt zich blijkbaar niet in 't minste gegeneerd hem zoo heel anders
als vroeger weer te zien, zegt terloops iets van ‘'t staat je niet erg dat eerwaarderige
pakje’, en steekt na enkele oogenblikken op de joviaalste wijze van wal met een
biecht over haar vroeger leven. ‘En dan.... denk eens even na.... die
allerverschrikkelijkste toestand.... gedwongen te zijn!.... want hoe had 'k anders....
tot nu toe rond kunnen komen?.... m'n juwelen?.... m'n toiletten?.... Daar kan je als
aktrice niet buiten.... En geld had 'k niet.... Is je dat gravekroontje.... op die auto....
niet opgevallen?.... Ach God! ach God! ach God! 'k Ben dat leven zo beu, zo
ontzettend ben.... 'k Zou zoo graag weer dat kind van vroeger zijn....’ In lichtelijke
verbazing over zooveel tusschen naïef én pervers zwevende vrijmoedigheid,
verwacht men misschien een nieuwe
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caprice van deze zangeres te zullen zien; maar een volgende bladzijde licht u
daarover heel anders in: ‘Toen ze van middag naar 'm toeging, wist ze wel, dat ie
erg naar 'r verlangde, - dat had ze uit de hele toon van z'n brief wel begrepen, maar dat z'n verlangen naar haar even sterk zou zijn als haar verlangen naar hem,
dat had ze niet kunnen vermoeden’; en de situatie wordt er, achteraf bezien, zeker
niet minder wonderlijk om. Door de avonturen van haar geprostitueerd artiste-leven
heen heeft zij altijd zoo naar hem verlangd: fraai is 't zeker, maar heel aannemelijk
is dit en haar wijze van optreden, hiermede in verband, stellig niet.
Het verhaal gaat voort met een zelfde onwaarschijnlijkheid in tal van détails en
episoden. De jonge geestelijke begeleidt haar op den terugrit naar Scheveningen,
in een roes van ‘luisterrike visioenen.’ ‘'n Klok die aan 't beieren slaat, 't gebimbam
zwaait van alle kanten de galmgaten uit, 't drijft zwaar rond: hoor! 't stoot 'n andere
klok wakker, weer een, nog een.... Ze luien 't hoogfeest van z'n leven in, z'n nieuwe
leven van vrijheid, van kunst, van liefde. En zij, de hoge vrouwe, die als 'n
sprookjes-prinses eindelik, eindelik, na lang en bang uitzien tot 'm was gezweefd,
en zich met 'n lieve lach over z'n schamelheid had neergebogen, en 'm aan de hand
had binnengeleid de tovertuinen en toverpaleizen van wonder geluk, ze zou nu
voortaan 'n koninginne voor 'm zijn, nimmer meer zou ze van 'm heengaan, en z'n
nieuwe leven zou worden.... één.... lange.... zalige.... eindeloze.... eindeloze....
droom!’ Intusschen, hij keert 's avonds voorloopig naar zijn post weer; hij komponeert
in de gauwigheid een groot symphonisch werk (zoo maar, trots Beethoven's en
Wagner's schetsboeken, direct in de volledige partituur neergepend); ‘voor zìjn part’
mag dit opus op het concert, dat Lize Marion te Amsterdam geeft, wel worden
uitgevoerd; de dirigent, die het werk onmiddellijk na toezending doorneemt (mirabile
dictu!) is natuurlijk ‘enthousiast’ (een algemeen-bekende eigenschap van muzieken theater-directeuren, waar het werk van jonge talenten geldt); grootsche uitvoering,
ovatie's van het publiek, verrukklng van de pers (altemaal bekende zaken in hetzelfde
verband); schitterende aanbiedingen uit het buitenland, gelukszwijmel, etcaetera,
etc.....
Het slot der geschiedenis spant de kroon. Lize gaat naar Parijs; James zal haar
nareizen en ze zullen er samen leven voor hun kunst. Om succes geeft zij niet meer,
ze zegt zich, dat het beste is ‘te leven in innerlijke rust, vrede met je eigen’. ‘En dat
alles was alleen nog maar mogelijk, wanneer hij haar liefhad, hij haar achtte, en hij
haar op die manier dat schrikkelike verleden deed vergeten.’ Tijdens haar verblijf
in Holland heeft ze hem duchtig aangemoedigd zijn priesterlijken schroom den bons
te geven; en als hij nu, in Parijs gekomen een
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nacht van intiemst samenzijn met haar doorbrengt.... schrijft ze hem den volgenden
morgen een briefje, dat ze: ‘O God, o God’ wel weet een prostituée te zijn, dat er
nu geen redding meer mogelijk is, dat hij zich maar niets verwijten moet - ‘aan 'n
hoer is immers niets verloren’ - en voortaan zijn eigen weg moet gaan!
De lezer wrijft zich de oogen uit van verbazing, vraagt zich af, of er dan heel en
al geen onderscheid was tusschen het een.... en het ander....; maar de arme James
ligt er absoluut (en zelfs letterlijk) van tegen de vlakte, en het laatste wat wij over
hem te hooren krijgen is de doctorale diagnose: ‘die leeft geen jaar meer.’ Het
tragisch einde van een wonderlijk verhaal!
H. VAN DER WAL.
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De vroolijke tocht
door Cyriel Buysse.
De groote chemineau.
De auto vliegt door 't land. Bergen, dalen, steden, dorpen, akkers, bosschen en
rivieren, alles ruischt in snel tempo voorbij, als de flits-vizioenen van een
cinematograaf. Het zou de moeite niet loonen die in zich op te nemen en weer uit
te beelden, als de auto was gelijk een trein, die slechts op enkele vaste plaatsen
stilhoudt, of als een cinematograaf, die razend-snel zijn plaatjes na elkaar ontwikkelt.
Maar de auto is een vrije vogel, die kan vliegen en kan zitten, een fantaisist of een
fantast, een renner of een droomer, een poëet of een zwoeger, in trouwe
overeenstemming met den wil of met de fantaisie van hem die hem bestuurt.
Alle wegen, of bijna alle wegen, liggen verlokkend voor hem open. Nooit is hij aan
de geometrisch-rechte lijn van twee rails gebonden. De streek is mooi: laat ons
zacht-snorren, bewonderen genieten, droomen. De weg is lang, het landschap
kleurloos, eentonig, vervelend: laat ons in volle vaart dat eind verslinden, en toch
ook weer genieten, genieten van de snelheid óm de snelheid zelve, met de kleine
siddering van angst en van gevaar, welke er aan verbonden zijn.
De groote, gróóte gave van de auto is, dat men er mee komt in plaatsen, waar
men anders nooit aan denken zou. Wie zal zich de moeite getroosten drie kwart
van een dag in een kruipend locaal-treintje te verboemelen om ergens een streek
of stadje te bezoeken, waar misschien wel een aardig, pittoresk gezicht, maar
misschien ook een saaie teleurstelling wacht? De auto vindt die
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plekjes op zijn weg; zij komen vanzelf naar hem toe; en, vindt hij ze niet aardig, hij
hoeft er niet te blijven, niet te wachten op een of ander tragen, problematischen
spoortrein: een draaitje aan den slinger en weg is hij, naar betere oorden.
De auto is als 't ware de sterkere, vluggere broer van den landlooper, de echte,
groote, snelle en forsche ‘chemineau’ van 't fransche land, met zijn breede, schoone
wegen. Maar, evenals zijn zwakkere broer, betaalt hij soms zijn prachtige
onafhankelijkheid met scherpe beproevingen. Niet steeds blijken zijn krachten
toereikend voor de te lange of te lastige reis, en wel eens slaapt hij langs de baan,
in een vunzigen stal onder een half verrot stroodak, of zelfs, op een dood-eenzamen
weg, om den hoek van een bosch, als een poëet, onder den fluweelen sterrenmantel
van den nachtelijken hemel.
Maar dat hoort zoo bij zijn avontuurlijk leven. Dat is er een der vele verrassingen,
die hij in zijn geheimzinnige kracht verborgen houdt. Hij wil immers geen trein zijn,
die juist op uur vertrekt en juist op uur aankomt. Hij is de vrije, aan tijd noch ruimte
gebonden fantast, die heel laat mag vertrekken en toch heel vroeg kan aankomen,
of omgekeerd heel vroeg vertrekt en heel laat, of zelfs in 't geheel niet, aankomt.
Hij is de groote ‘chemineau’ der breede, vrije ruimten....

Op reis!
Per auto op reis, als heer alleen met drie dames, rondom Frankrijk en zonder
chauffeur, het is voorwaar geen kleinigheid!
Drie dames, drie koffers, en mijn eigen klein koffertje, een stapel mantels, jassen,
plaids en capes, neen, er is geen hoekje plaats meer over voor den kleinen ‘mécano’,
dien ik gehoopt had mee te kunnen nemen.
Ik zal alles zelf en heel alleen moeten doen: naphte, olie, water bijvullen, banden
opleggen of banden oppompen, smeren, poetsen, schuren.... en sturen. Elken
ochtend, een uur vóór 't vertrek, terwijl mijn dames nog rustig te bed liggen, zal ik
reeds aan 't werk zijn; elken avond, een uur na aankomst, terwijl mijn dames zich
aan 't opfrisschen en aan 't verkleeden zijn, zal men mij nog aan den wagen bezig
vinden.
Zal het gaan....? Laat het ons maar probeeren!
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De wagen is kant en klaar. Dat is hij al sinds dagen. Alles, àlles wat kòn worden
nagezien, ìs nagezien. Wat nu nog kan gebeuren, hangt alleen van onze goede of
kwade kans af. De bagages zijn opgeladen, mijn dames zijn ingeladen, zij zitten
met frissche wangen en blijde oogen te glimlachen en ik moet ook glimlachen, omdat
ze zoo goed bij elkaar in de auto passen: de dames en hunne bagages. Men kan
zich de eene zonder de andere niet goed voorstellen, ze completeeren elkaar,
maken één geheel uit.
Vooraan, op den wagen, rechts en links op de acetyleenlantarens, zijn twee
vlaggetjes geplant: rechts, de zwarte leeuw op gouden veld, de Vlaamsche vlag;
links de Hollandsche driekleur, met het oranje wimpeltje in top. Dat staat wel aardig.
Het zal vooral heel aardig staan als ze straks, onder het rijden, levendig gaan
wapperen. Hun frissche, helle kleuren geven wat fleur aan den langen, open wagen,
die eentonig grijs van tint is, dè tint van een reiswagen.
De vlaggetjes wapperen....!
Gent, het groote, drukke, vuile en toch imposante Gent, de donkere, viriele oude
stad met de forsche gebouwen, ligt al een eind achter den rug, en wij hossen en
schudden en dansen over de hobbelige keiwegen. O, die schrikkelijke vlaamsche
en brabantsche keien! Kinderhoofden! zeggen de hollandsche chauffeurs. Maar wij
noemen ze: doodshoofden. Zullen we wel ooit te Brussel geraken? Zal de wagen
niet tot splinters uit elkaar vliegen? Wij tellen de dorpen als zooveel lijdensstaties
van een folterweg. Hoe is 't Gods mogelijk om in zoo'n land auto te rijden? Wie zijn
de sombere barbaren, de oer-negers, de menschenhaters en de menscheneters,
die zulke bestrating ooit verzonnen? Wij schokken en springen door een stadje:
Dendermonde; af en toe kijk ik om of mijn dames en mijn bagage nog steeds in den
wagen zitten; wij hobbelen door dorpen met een bevolking, die bijna uitsluitend uit
kleine kinderen schijnt te bestaan; risten, dozijnen, krioelingen van kinderen, op de
straat, in de moddergreppels, vóór, achter en langs de huizen; (o, vruchtbaar
Vlaanderen, wat wordt er met liefde aan uw toekomst gedacht!) wij komen in een
streek van hondenkarren, geen andere gespannen dan hijgende, blaffende, brullende
en sjokkende hondenkarren; even krijgen wij
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een mooien, zachten grintweg (o, welke verademing! wat een zaligen voorsmaak
van wat ons verder op de reis te wachten staat!) om trouwens spoedig weer over
de doodshoofden door elkaar geslingerd en geschokt te worden; en eindelijk doemt
Brussel in de verte op.
Komaan! We zijn er toch werkelijk levend aangeland. Het overige zal nu maar
kinderspel meer zijn.

Een vriend.
Een goede, mooie weg is als een vaste, trouwe vriend, die den chauffeur overal
begeleidt.
Je hebt hem eensklaps gevonden, je nooit-genoeg-te-waardeeren vriend, toen
je moe en lam gehobbeld was over de slechte keien, hij was daar ineens, onverwacht
en ongehoopt, om den hoek van een bosch, buiten de kom van een dorpje, als
geduldig op je wachtend; hij lag daar, zachtblond over het groene land, als een reus
die op zijn rug ligt uit te rusten, en hij voerde je dadelijk, geruischloos en in
zacht-wiegende snelheid mee, en 't was een verrassing, een verrukking, die je al
het akelige deed vergeten.
Je dacht niet dat hij je nog kon verlaten, hij was zoo groot, zoo breed, zoo veilig;
hij strekte zich zoo eindeloos ver, in zijn gladde blondheid, over de golvende
landouwen uit, je hadt je maar te laten gaan en te genieten, het was een droom,
een verwezenlijkte illuzie,.... tot het eensklaps uit was, uit zooals het was gekomen,
plotseling en onverwacht, om den hoek van een bosch of in de kom van een dorpje.
Waar is hij heen, de mooie weg? Vergaan? Onder den grond verdwenen? Waarom
moeten we weer zoo akelig schokken, hossen, hobbelen? Ach, ontrouwe, dien ik
trouw en krachtig waande! Was hij maar nooit gekomen! Had hij ons maar zoo bitter
niet gefopt!
En je treurt in jezelf om de broosheid en vergankelijkheid van het goede in deze
droeve wereld, je denkt niet meer aan den ontrouwe, den verrader; je bent hem al
vergeten,.... als hij daar plotseling weer is, om den hoek van een bosch, buiten de
kom van een dorpje: zacht-effen-blond en heerlijk-kalm over de groene velden
uitgestrekt, om je weer in verrukking verder mee te voeren.
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En nu heb je vertrouwen gekregen, nu wéét je....
Laat hem maar kalm opnieuw vergaan, onder den grond verdwijnen, in hobbelige
doodskoppen veranderen: je wéét, je weet dat je hem ginder buiten 't dorp terug
zult vinden, je weet dat hij daar zalig-rustend op je ligt te wachten, en dat hij reeds
lang, reeds héél lang aangekomen is waar jij naartoe moet en waar hij je trouw en
zacht en veilig, ondanks zijn grillige gedaantewisselingen, brengen zal.
Zulk een vriend, de eerste echte vriend op onze lange baan, was de weg tusschen
Brussel en Namen.

Trompet-dilemma.
Wat zal je doen, chauffeur, als iets, iets dat je niet absoluut onontbeerlijk is, uit je
wagen weggestolen wordt?
Zal je de rustige philosophie hebben in jezelf te denken: ‘Ach, 't is niet de moeite
waard me daarvoor op te houden, een heele boel tijd te verliezen en daarna te
moeten jagen om den verloren tijd weer in te halen.’ Of zal je zeggen: ‘Dáár loopt
de man, die mij het voorwerp heeft ontstolen; ik ren hem na, ik wil en zal mijn
eigendom terug krijgen!’
Ik koos het laatste; 't besef van het eigendomsrecht overweldigde in mij de
philosophische berusting. Maar, was het opnieuw te beginnen, ik zou wel anders
kiezen.
Het voorwerp, dat, terwijl wij lunchten, uit mijn wagen werd gestolen, was een vrij
eenvoudig, koperen trompetje. Zoo'n soort van jachthorentje, waarop je scherp en
luid kunt blazen, wanneer de gewone auto-signalen geen uitwerking hebben.
Een man van de straat kwam mij in het restaurant waarschuwen:
- M'sieu, un homme vient de voler une trompette dans votre automobile. Il s' est
enfui avec!
Ik was juist begonnen met een ordentelijke entrecôte béarnaise te verorberen. Ik
erken onbewimpeld, dat ik meer lust had het onderhoud met de entrecôte voort te
zetten, dan den dief te achtervolgen. Maar mijn dames keken mij veelbeteekenend
aan, ik kreeg mijn plichtsgevoel te pakken, en, na een korte aarzeling, lei ik mijn
servet neer en stond op.
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Er was drukte om mijn auto vóór 't hótel. Vingers strekten zich uit in de richting waar
de dief met de trompet verdwenen was en een politie-agent kwam vlug en
gezagvoerend aanstappen.
De man van de straat, die mij gewaarschuwd had, werd ondervraagd. Ginds liep
de dief, beweerde hij, je kon hem nog zien.
- Haal hem in! beval de agent.
De man rende heen.
Ondertusschen werd ik door den agent ondervraagd, verzocht mijn naam, adres
en kwaliteit aan te geven.
Dat duurde een poosje.
Toen zagen wij den man uit de straat terugkomen, vergezeld door een anderen
man, een kleine dikkerd, in zwarte pet en blauw boezeroen.
- C'est lui qui a volé la trompette! riep van verre de man uit de straat.
- C'est pas vrai, godfèrdom! antwoordde de kleine, met een nijdigen schuinblik.
- Je te l'ai godfèrdom vu voler! beweerde krachtig de man van de straat.
't Klonk allergekst de twee Walen voortdurend dien vlaamschen vloek te hooren
gebruiken. Ik had moeite om er mijn ernst bij te behouden. De agent kwam in 't
midden.
- Vot' nom? vroeg hij den kleine.
- Pour vous servir, m'sieu, antwoordde deze zonder schroom, een smerig boekje
met papieren uit zijn boezeroen-zak halend en meteen zijn vettig-zwart petje
afnemend.
Een bulderlach ging onder de menigte op. De kleine dikkerd had geen enkel
haartje meer op zijn hoofd. Nog nooit heb ik een zóó absoluut kalen kop gezien, en,
daar hij ook heelemaal glad geschoren was, leek zijn gansche hoofd één bolle
vetblaas met gaten van mond en neus en oogen erin.
- C'est vous qui avaz volé la trompette à m'sieu, begon de agent.
- C'est pas vrai, godfèrdom! herhaalde nijdig de dikkerd.
- Mais cet homme l'a vu, godfèrdom! riep de agent, op zijn beurt den vlaamschen
vloek gebruikend en naar den man van de straat wijzend.
Ik vond het dol om 't standje aan te hooren. Alleen 't idee der
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entrecôte temperde eenigszins mijn pret. Ik wierp een blik in de heldere ramen van
het restaurant, waar de lunchers, gezellig om de witte tafeltjes gezeten, eventjes
mes en vork hadden neergelegd, door het schouwspel geïnteresseerd.
- Allons, au bureau de police, godfèrdom! beval eensklaps de agent, die er geen
kans aan zag, om daar, op straat, het spel in 't klare te trekken.
Ik werd verzocht om er hem met mijn wagen heen te brengen. Ik trok een zuur
gezicht. Mijn entrecôte, helaas....! Maar er was niets aan te doen, ik maakte een
wanhopig gebaar met de armen naar mijn dames aan 't gezellig tafeltje en zette
mijn motor in gang. De agent en de dikkerd namen plaats op de achterbank, de
man van de straat kwam naast mij zitten en zoo reden wij naar het politie-bureau.
Daar werd de dikkerd opnieuw ondervraagd en afgetast. De trompet werd niet
op hem gevonden. Maar de politie-commissaris, verveeld en geprikkeld, en overtuigd
dat hij wel degelijk den dief te pakken had, beval den agent hem in de gevangenis
te stoppen.
Nauwelijks had de kleine dikkerd dat bevel gehoord, of hij begon eensklaps als
een kind te huilen.
- Eh ben, oui, c'est-vrai, je l'ai pris! snikte hij.
- Haha! riep triomfant de commissaris.
De dief bekende: hij had de trompet gestolen, was er mee weggevlucht, had hem
achter een loods, bij station, verstopt.
- Pardon, m'sieu, kwijlde hij met smeekend-gevouwen handen naar mij toe; pardon,
ça ne m'arrivera plus.
- Allez! beval de commissaris onverbiddelijk. En de snikkende dikkerd werd
weggebracht, terwijl een agent de trompet ging halen.
Reeds lang was mijn hart vermurwd en had ik de misdaad vergeven. Ik dacht er
nu alleen maar aan om spoedig weg te komen. De dagen waren kort, het werd reeds
laat, (half drie) ik had nog ruim een honderd kilometers af te rijden om te Bouillon,
einddoel van dien eersten dag te komen, en mijn entrecôte.... helaas....! helaas!....
Ik keek verlegen naar den commissaris, die nijdig zat te schrijven, en, na een korte
aarzeling, dorst ik het wagen:
- Ach, meneer de commissaris, zouden we nu dat zaakje maar niet verder op zijn
beloop kunnen laten?
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- Hoe bedoelt u, meneer? zei de politie-dienaar, verbaasd zijn pen neerleggend.
- Ja, kijk eens, ik krijg nu toch mijn trompet terug; ik heb nog niet gedejeuneerd
en moet nog meer dan honderd kilometer wegs afleggen. Als we nu eens kalmpjes
'n lekkere sigaar daarop rookten, en verder.... anders moet ik immers nog wachten,
uw proces-verbaal onderteekenen en....
- En dan later als aanklager op de zitting van het kantongerecht komen, glimlachte
hij.
- Als 't u belieft, meneer de commissaris, zei ik, haast smeekende, met bevende
hand mijn fijnste sigaren aanbiedend. En ook aan den agent, die met de trompet
terug kwam, bood ik ze aan.
Een reeds lange en veelvoudige ondervinding heeft mij geleerd, aan de almacht
der Sigaar, als algemeen verzoeningsmiddel, vast te gelooven. Er gaat een
onweerstaanbare bekoringsmacht uit van een ongekend, gracieuselijk-aangeboden
merk. Nooit heb ik daarmee gefaald en ook in dit geval niet. De commissaris schoof
zijn half-beschreven blad papier op zij, de agent boog naar mijn koker, putte en
sloeg aan in militaire houding en bevel werd gegeven om den dief weer uit zijn hok
te halen.
- Il doit au moins vous faire des excuses, demander pardon, zei beslist de
commissaris.
De man werd voorgeduwd.
Ik zie niet graag het schouwspel van een mensch die zich vernedert; en ik begrijp
niet hoe het komt, want 't is een zonderlinge contradictie, maar iemand die mij
vergiffenis voor iets vraagt, voel ik al dadelijk als mijn meerdere. 't Komt feitelijk
hierop neer, dat ik terstond en onweerstaanbaar de behoefte voel, mij zelf bij zoo
iemand te excuzeeren, dàt ik excuses van hem verg, wat voor onmiddellijk gevolg
heeft den misdadiger een intens verongelijkt gevoel te geven. Ook hier weer. Ik
begon met 'k weet niet welke gekke zinnen uit te stotteren, zóó, dat de man niet
eens 'n woord hoefde te spreken; en 't zou beslist vernederend voor mij afgeloopen
zijn, als niet de commissaris zelf hem onder handen had genomen, op een manier,
zooals politie-commissarissen dat kunnen en gewend zijn.
Eindelijk was ik vrij, ‘c'est le cas de le dire’. Met een zeer onvoldane gewaarwording
over mijzelven nam ik afscheid en reed
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haastig terug naar het hotel. Mijn dames waren reeds een heele poos wachtend-klaar
en begonnen zich ongerust over mij te maken. De entrecôte was warm gehouden
en werd weer opgehaald. Had ik nu maar een vijf minuutjes alleen kunnen zijn!
Doch ik moest eten en vertellen te gelijker tijd: ik alleen, vóór mijn half verorberde,
weerbarstig-taai geworden entrecôte, met die verzadigde dames rondom mij die
wachtend klaar zaten, met auto-hoeden, handschoenen en mantels aan, om zoo
spoedig mogelijk te vertrekken.
- Die trompet moet nu toch eerst en vooral gedesinfecteerd worden, vóór wij ze
verder gebruiken, zei een van mijn dames.
Ik maakte een wanhopig gebaar, den mond vol, niet kunnende spreken.
- Hij ziet er aller-griezeligst uit, meende mijn tweede dame, met gedegouteerd
gezicht de trompet bekijkend.
Ik hoofdknikte, steeds zwijgend, met smeekende oogen.
- Was het een vieze man? vroeg mijn derde dame.
- Nee, gelukkig heel frisch, hijgde ik: keurig gladgeschoren en zijn haar
gemillimeterd.
Ik was klaar en wij konden vertrekken.
Een gebeurtenis staat niet op zichzelf. Een gebeurtenis is slechts een schakel in
de ketting der gebeurtenissen. Was de man van de straat mij niet komen zeggen,
dat mijn trompet gestolen was, dan zou ik het hoogst waarschijnlijk niet zoo dadelijk
gemerkt hebben. Ik zou kalm geluncht hebben, met een lekkere, zachtgare, in plaats
van een weerbarstig-taaie entrecôte-bearnaise; en goed op tijd met mijn dames
weer vertrokken en nog vóór donker in Bouillon aangekomen zijn. 't Is waar: ik had
er de trompet bij ingeschoten; maar nu wil ik hier dadelijk aanstippen, dat wij de
trompet gedurende de gansche reis geen enkele maal gebruikt hebben; hij heeft
geen klank gegeven, is herhaaldelijk onder de voeten geraakt, telkens weer verloren
en teruggevonden, hij heeft ons aldoor verveeld en gehinderd, zoodat het niets
geschaad zou hebben, wel integendeel, was hij maar van in 't begin onvoorwaardelijk
uit de baan geweest. Hoe dan ook, de verloren tijd moest worden ingehaald, en,
nauwelijks buiten Namen, over de mooie, effen-gladde wegen, liet ik den wagen
maar in volle vaart snorren.
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Het moest, helaas! mij gauw genoeg berouwen! Eensklaps: pan!.... en daar stonden
wij met een gesprongen band!
Een springende band, - de portemonnaie-kwestie daargelaten - is 't spreken niet
waard.... als je maar rustig den tijd hebt om je Stepney-wiel aan te schroeven of
een anderen band op te leggen. Maar 't moet al laat zijn, je moet je haasten,
zenuwachtig worden, even je dames doen opstaan om iets van onder hun zitbank
te halen: het een komt op het andere, je vergeet een schroefje, legt iets uit je hand
wat je niet terug kunt vinden, gooit je boel onderste boven, trapt de dingen door
elkaar; kortom een ellende waarbij je van ergernis en razernij om je eigen stommiteit
zoudt kunnen huilen.
Enfin! eindelijk kom je klaar. Je eindigt altijd met min of meer klaar te komen in
de auto. Met vuile handen zit je weer aan je stuur, hijgend en zweetend nog van 't
zwoegen, en met bezorgd gezicht staar je naar de lucht en naar den hemel, die
reeds zijn avondkleur begint te krijgen.
't Is mooi, zoo'n oranjeroode avondlucht over de donkerwordende rivier en de
weg-blauwende bergen. De dames zijn verrukt, genieten. Dames bezitten trouwens
een bizonder groote vatbaarheid voor het genieten. Maar de vertraagde,
verantwoordelijke chauffeur kan heusch niet meegenieten. Hij denkt aan de vele
kilometers die nog af te leggen zijn op onbekende wegen, en ieder lichtje dat zich
in de watervlakte komt weerspiegelen en dat de dames zoo poëtisch en zoo aardig
vinden, is hem als een vuurpriem in de oogen. Een of andere straatjongen, die hem
in 't voorbijrennen naroept: vos lanternes! doet hem beseffen, dat het nù reeds te
laat is om zonder licht te rijden; en eindelijk moet hij er wel aan gelooven: opnieuw
stilhouden, de acetyleenlichten doen branden en in aanzienlijk vertraagd tempo
verder rijden.
Waren we maar voor die ellendige trompet niet opgehouden! Hij zou lachen in
zichzelf, de kleine dikkerd met zijn kale bol, die mijn zijn excuses, of liever: aan wien
ik mijn excuses maakte, als hij ons nu kon zien sukkelen, geen namen op de
weg-bordjes meer onderscheidend, telkens weer stilhoudend om onzen weg te
vragen! Neen, 't heeft niets geen aardigheid, dat avondrijden in een onbekende
streek. Hier, bij voorbeeld, op dat kruispunt midden in de bosschen! Welken kant
moeten wij uit? Weer opge-
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houden, afgestapt, lucifers aangestreken, getracht de namen op de bordjes te lezen.
Zijn we goed? Zijn we mis? Onzekerheid en twijfel! En als er nu nog eens een band
springt, of iets aan den motor hapert, wat dan? In die dood-eenzame groote bosschen
overnachten? Weldra komt de mist er nog bij. Ik zie geen tien meters ver vóór mij
uit. 't Wordt vijftien per uur rijden, minder nog, want ik zie letterlijk niets meer, ik
hang drie kwart uit den wagen en onderscheid nog nauwelijks wat weg, of gras, of
sloot, of boom is. 't Is of de wagen door wegdrijvende watten reed.
Eensklaps, midden in die grijs-duistere eenzaamheid, twee zwakke lichtjes in de
verte. Lieve lichtjes, waar je ook rijdt of staat, wees welkom! Jullie zijn het glanzend
bewijs dat er nog iets van leven is in die verlaten en verloren streek.
Twee lichtjes, drie lichtjes, vier lichtjes, eensklaps een hoop van lichtjes! O! zouden
we toch eindelijk veilig aangekomen zijn! Ik zie beweging, menschen op den weg;
ik meen muziek en zang te hooren. Jawel, zoo is het. We vallen daar ergens midden
in een kermis, met dans in herbergen, muziek en kramen langs den weg.
- Bouillon? vraag ik onder het zeer langzaam rijden, denkend dat wij in het stadje
zijn.
- Tout droit, vingt kilomètres! antwoordt een harde stem.
Vingt kilomètres! O, hemel, wat 'n slag! 't Is om te huilen!
De lichtjes zijn verdwenen, we zitten weer in 't wattig-grijze duister, en de weg
schijnt te stijgen, want ik moet al spoedig van versnelling veranderen. En 't sukkelen
herbegint!
Wat is het lang, lang, eindeloos lang, twintig kilometers, als men niets ziet en
ontzaglijk-voorzichtig moet rijden over een onbekende baan! Ik voel mijn wagen als
een schip in volle, grijze zee, verre van alle havens of kusten. Hij schijnt ter plaats
te dobberen; niets duidt me aan, dat we maar eenigszins vorderen. Ik spreek geen
enkel woord meer, al mijn aandacht op 't sturen gespannen en ook mijn dames
zitten stil en zwijgend, 't is of zij in de auto niet meer waren. Ik weet niet of ze nu
nog wel genieten, maar ik denk dat ze 't in elk geval huiverig hebben en, zonder ze
te zien, stel ik ze mij voor, roerloos, als marmotten, onder plaids en mantels geduffeld.
Die lievelingen! Ik kan ze maar knuffelen in gedachte en hopen dat ze 't straks goed
en gezellig zullen hebben, in 't hotel. Maar komen we nog wel ooit aan een hotel?
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We schijnen toch wel in de buurt van ‘iets’ te komen. De weg waarop wij rijden daalt
nu merkbaar, en rechts en links komt het mij vagelijk voor alsof er hier en daar een
hek was, met aanleg van tuinen en half-zichtbare gebouwen in den achtergrond. Ik
twijfel nog, ik durf haast niet meer hopen dat wij nog in een levend oord zullen
aanlanden, tot zich plotseling iets duidelijks openbaart dat geen de minste
onzekerheid meer overlaat: een soldaat, teer-omarmd met zijn lief, langs een voetpad
met boomen.
- Dames, zeg ik, mij omkeerend, we zijn te Bouillon.
Vage stemmen, die als 't ware van heel diep en verre, uit de plaids en mantels
komen, geven een heroplevend antwoord.
- Waar? waar is het? vragen zij.
Een korte, plotselinge bocht en daar is 't antwoord: een straat, winkels, huizen,
meiden, militairen en op een vijftig meters a?stand, achter een pleintje, flink verlicht,
't hotelletje:

Hôtel des Postes!
Nog nooit hebben de vergulde letters van een hotel mij zoo vriendelijk toegelachen,
nog nooit heb ik zooveel echten, gullen welkom gelezen als op het vet gezicht van
den gezetten eigenaar, die ons voor de stoep kwam begroeten.
Of we kamers konden krijgen? Zeker!
Of het nog niet te laat was om te dineeren? Absoluut niet!
Mijn bagages en mijn dames werden afgeladen, ik borg den wagen in de garage,
en even later zaten wij alle vier, trotsch en gelukkig als na een roemrijke overwinning,
om een gezellig tafeltje, in de helderlichte eetzaal.
Het is toch eigenaardig hoe een impressie, - en nog wel zoo 'n onnoozel impressie
- halsstarrig-blijvend zich kan opdringen!
Bouillon is een pittoresk en aardig gelegen stadje, met een mooi riviertje en de
indrukwekkende ruïne van een prachtig oud slot; het is mooi van omstreken en kleur
en alleszins de moeite waard om te bekijken; en toch, als ik nu weer aan Bouillon
denk, is het telkens, tot sarrens toe, fataal en onverjaagbaar, een onnoozele
impressie van gansch anderen aard, die zich aan mij komt opdringen:
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Ik zie van Bouillon alleen de lichte eetzaal van 't hotel waar ik gezellig met mijn
dames zat: ons tafeltje in een hoek en, vlak daarvoor, een ander tafeltje, waaraan
drie personen, twee dames en een heer gezeten waren.
De heer, van iets meer dan middelbaren leeftijd, was slank en mager en had een
vrij gedistingeerd uiterlijk, maar een tamelijk bête expressie over zijn gezicht. Een
der dames was groot, zwaar, zwart, massief, met een bolrond gelaat, waarin de
groote, donkere oogen als van onverholen nieuwsgierigheid blonken, terwijl haar
groote mond met glinsterwitte, valsche tanden aldoor van verbazing of bewondering
scheen te lachen. De andere was kort en klein, maar goed gevuld van vormen ook,
met een bleek gezicht vol rimpels om den mond en om de oogen, die haar een
uitdrukking van gefolterde consternatie gaven.
De heer, nu, die een buitengewoon onaangenaam-klinkend orgaan bezat, praatte,
praatte, praatte, onbedaarlijk en onophoudend, zooals ik wel meer gemerkt heb van
menschen met een bizonder-akeligen stemklank. Hij praatte, als een drassige bron
die eindeloos brobbelt en de beide dames zaten te luisteren in verstarde houding,
de groote met haar stralende verbazing en bewondering, de kleine bleeke met haar
folterrimpels van verslagenheid, beide roer- en- machteloos in verschillende
gevoelens, als voor een niet te stelpen, alles-overweldigend natuurverschijnsel. Er
was geen begin bij en er kwam geen eind aan; wij vonden ze zoo en wij hebben ze
zoo gelaten; en ik kan me niet anders voorstellen als dat ze daar nòg zoo zitten: de
man babbelend, babbelend, babbelend; de beide vrouwen
stom-en-roerloos-luisterend, de eene met een juichgezicht, de andere als het beeld
der consternatie, beide als gepetrifieerd in hun diverse, alles-overweldigende
gewaarwordingen.
Het is toch gek en ergerlijk dat dàt nu voor mij de impressie van Bouillon moet
blijven.

Bazeilles.
Het geeft mij altijd eenige emotie wanneer ik, over een grens, van een land in een
ander kom. Er is wel niets gebeurd, niets veranderd, de streek ziet er hier precies
uit zooals ginds waar je vandaan komt, 't is als het eene jaar dat, op Silvester-avond,
in
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het andere versmelt, en toch er is ‘iets’, het gevoel, dat je in een ander land, bij een
ander volk gekomen bent.
Wij zijn op den weg van Bouillon naar Sedan. Langs dezen weg, die zich golvend
uitstrekt over groene heuvelen, was het, dat, juist veertig jaar geleden, een gedeelte
van het verslagen, gansch ontredderd Fransche leger, in uiterste wanorde naar de
Belgische grens kwam gevlucht. Hier werden geweren, sabels, uitrustingen als
nutteloozen overlast in slooten en struiken weggegooid, en ongelukkige, als wilde
beesten nagezeten menschen: bloedend, bestoven, hun uniformen aan flarden,
afgemat van vermoeidheid en uitgeput van dorst en honger, sleepten zich
strompelend, in verwilderden doodsangst voort, om misschien nog hun ellendig
leven te redden.
Het fransch-militair uniform, zoo onpraktisch voor den hedendaagschen oorlog,
heeft wel de echte, wreede oorlogskleur. Wij zijn er traditioneel aan gewend geraakt
door panoramavoorstellingen en door schilderijen. Die roode broeken en roode
petten hebben de bloedkleur van de slagvelden. De automatische duitsche soldaat
geeft volstrekt niet dien indruk; dat is een operette-soldaat. De engelsche, ondanks
zijn bloedroode jas, evenmin; die blijft een parade-knecht. Ik weet eigenlijk niet waar
het hem in zit, maar het gewoonste fransch infanteristje doet je dadelijk aan 't
slagveld, aan de vermoeienis der afmattende tochten, aan het stormen der paarden,
aan het schitteren der blanke wapens, aan het gedonder der kanonnen, aan den
rook van het kruit, aan het wapperen der vlaggen en het sterven der gewonden
denken.
Sedan....! Men ziet de kleine stad daar in het Maasdal liggen, grijs-grauw,
onbeduidend, zonder karakter. Men houdt er niet op, 't is maar een naam, en die
naam klinkt te groot en te wreed voor de thans nuchter-waarneembare werkelijkheid.
Men keert links om, over een breeden, rechten weg: de weg naar Bazeilles!
Dáár is 't gebeurd! Dáár heeft de wreede strijd in zijn allerhevigste razernij gewoed.
Daar staat, links van den weg, recht tegenover het pad dat naar het dorp leidt ‘la
maison des dernières cartouches’ en een eind verder, zijlings van het dorpspad, in
de diepte, ligt het kerkhof, met de ‘Ossuaire’.
Het was een mooie, heete zomerdag. 1 September 1870!.... Zoo kwamen ze, de
Beierschen, in drommen uit de vallei naar de hoogte, schuilend achter ieder struikje,
boompje, muurtje, en
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zoo werden ze door de verborgen opgestelde Franschen neergeschoten. Hoeveel
vielen er onder de kogels der in het huis ‘des dernières cartouches’ verscholen
vijanden? Het veld lag donker van de lijken. Maar steeds kwamen er andere....
andere ten aanval opdagen, ook de verdedigers slonken tot een handvol dapperen
en eindelijk, na een strijd die meer dan zeven uren duurde, moest de witte vlag der
overgave op het moordend huis geheschen worden.
Nu liggen zij daar allen samen op het kerkhof, in den afzonderlijk voor hen
gebouwden ‘Ossuaire’, de Franschen rechts, de Duitschers links, met een
middengang tusschen hen beiden.
De Franschen zijn door matte, kleine buitenramen met een geelachtig licht
beschenen; de Duitschers liggen gansch in 't donker. Maar 't is precies hetzelfde:
de Dood heeft dat alles eender gemaakt.
Die ontelbare schedels en beenderen hebben een aparte, eigenaardige kleur. Of
liever: 't is een aparte, mysterieuze atmosfeer die er omheen hangt. 't Is die stilte,
die als 't ware voelbare en zichtbare doodsche roerloosheid en stilte, gepaard aan
de herinnering van zooveel strijd en lijden. 't Is de immensiteit van zooveel smart
en foltering, in een zoo klein bestek opeengehoopt.... En de vraag rijst,
onbedwingbaar: waarom....? Waarom moest dat zoo?....? De vraag rijst: Moest dat
nu werkelijk zoo, onfeilbaar, onvermijdelijk?.... Was het niet mogelijk dat al die flinke,
sterke jongelui, waarvan de een de ander niet eens kende, in plaats van elkaar
zonder reden dood te schieten, elk in zijn eigen land en huisgezin gelukkig bleven
leven?
Neen, neen, dat hoefde zoo niet. Geen hoogere macht heeft het aldus bevolen.
't Is menschenwerk, laf, gemeen, verachtelijk menschenwerk dat daar ligt!

Het Maas-departement.
Iemand heeft mij eens gezegd, of ik heb het ergens gelezen, dat het
Maas-departement een der aller-achterlijkste, vuilste en armoedigste van Frankrijk
is.
'k Geloof het werkelijk. Nog nooit heb ik iets zóó vuils gezien als deze dorpen. De
huizen, - ellendige krotten - hebben er geen kleur meer; stinkende mesthoopen
liggen voor elke deur
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en de straten zijn gier- en modderpoelen. Maar het is pittoreskvuil. Het is zóó absoluut
en definitief vuil, dat men de mensch en zijn leven daarin vergeet en met verbaasde
nieuwsgierigheid staart naar die onnoemelijke krioeling van kippen, eenden, koeien,
paarden, varkens, ganzen, alles in en door elkaar met enkele gore, menschelijke
wezens in en om de mest- en- modderpoelen op de straat. Weinig of geen kinderen.
Dat valt dadelijk op, zoodra men over de grens is. Geen luidruchtige spelen, geen
stoei- en kwâjongens-partijen. De enkele kleuters die men ziet lijken reeds ernstige
en eenzame menschjes, stil en als verdwaald onder de grootere menschen. O, die
armzalige dorpen! Waar woont hier de dokter, de pastoor, de notaris, en hoe leven
die in zulk milieu? Daar staat het kerkje. 't Is als een stal of schuur, evenals ieder
huis omringd door vee en gier- en- modderpoelen. Zijn het de beesten soms die
hier ter kerk gaan?

Sandwicheswee.
Mijn dames hebben voor de lunch gezorgd. Zij hebben te Bouillon, in het hôtel,
sandwiches besteld, en die zullen wij nu ergens, op een mooi plekje, langs den weg
gebruiken. Dat was 'n uitstekend idee; want hier iets te gebruiken, in die mest- en
modderdorpen, brrr....!
De wagen staat in een heerlijk zonneplekje, bij een helling, voor een mooi
vergezicht van bosch en heuvelen stil, en er wordt uitgepakt.
Lieve hemel, wat 'n lijvig pak! Wat mag daar al inzitten?
- Niets dan zestien sandwiches, voor ieder van ons vier, verzekeren mijn dames.
Sandwiches! Zijn dàt sandwiches! Ik pak uit: een, twee, drie, vier dikke hompen
brood, met reuzenplakken ham er tusschen. Zestien zijn er zoo, genoeg om den
honger van een escadron cavalerie te stillen!
Mijn dames zijn verontwaardigd. Zij hadden toch immers sandwiches, sándwiches
besteld! Weten die domme lui in Bouillon dan nog niet wat sandwiches zijn?
Ik heb van morgen nog al haastig in 't hôtel de rekening betaald, zonder naar 't
détail te kijken. Ik vond het alleen wat
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duur. Nu ben ik toch benieuwd wat ze voor die.... sandwiches gerekend hebben.
‘Pain et jambon 14 francs,’ staat er op de rekening.
Mijn dames zijn geconsterneerd, en ik niet minder. We hadden 't ook nog wel
gedeeltelijk uit zuinigheid gedaan! Wie moet dat nu opeten? Waren er hier maar
enkele kinderen? Maar er zijn immers geen kinderen in Frankrijk! Dan ergens op
zij van den weg neerleggen? Neen, niemand zal 't willen; iedereen zal denken dat
er iets vies aan gedaan is.
Achter in de kap van den wagen dan maar, bij de overtollige rommel, waar de
trompet, de beruchte trompet van 't kale bolletje ook al zijn plaats gevonden heeft,
wachtend op een desinfectie-beurt.

Spijkertjeswee.
Nu wij de Duitsche grens beginnen te naderen, is het opvallend hoeveel fransche
soldaten zich ten allen kant bewegen. Wij zijn hier in de zone van de grensvestingen,
met hun formidabele garnizoenen. Infanteristen, kavalaristen, artilleristen, 't ziet er
rood en blauw van! Voortdurend moeten wij voor gansche regimenten op zij, en 't
geeft wel nu en dan een aardige afwisseling; men denkt, men vergelijkt met andere
troepen, men vraagt zich af hoe deze het in een nieuwen oorlog tegen Duitschland
zouden volhouden. Gevaarlijk zijn ze althans op dit oogenblik niet.... behalve voor
den ongelukkigen automobilist, die op 't fataal idee kwam door hun streek te rijden
en niet dan te laat vermoedde welk geduchte wapen zij onzichtbaar tegen hem
verborgen hielden.
Al de schoenen van die flink-marcheerende soldaatjes hebben hun zolen met
spijkertjes beslagen. Die spijkertjes laten onder het marcheeren wel eens los, zij
blijven liggen langs den weg en de auto die er achteraan komt rijden, raapt ze zonder
falen met zijn banden op.
Spijkertjeswee....! Het schijnt dat ik nog van geluk mocht spreken. Het duurde
een heele poos vóór ik merkte dat mijn wagen vertraagde en een onoverwinnelijke
neiging toonde om steeds naar rechts te loopen. Eindelijk hield ik stil en merkte dat
mijn rechtervoorband plat stond.
- Et de deux! dacht ik philosophisch, uit mijn wagen stijgend
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om het Stepney aan te leggen. Gisteren pan! vandaag een spijker! zou dat elken
dag zoo gaan?
Helaas! het ongeluk wilde, dat ik ook in mijn linker-voorband een spijkertje zag
zitten. Had ik het maar niet gezien! Maar ik zag het wèl en voelde de behoefte het
er uit te halen.
Had ik het er althans maar niet uitgehaald! Maar ik haalde het wèl uit; ik spande
mij in om het er uit te krijgen, gebruikte zelfs daarvoor een nijptang,.... met het
noodlottig gevolg, dat mijn band, waarvan het spijkertje de wonde dichthield, na de
verwijdering van 't spijkertje, in een aanhoudend sissend zuchtje zijn vluchtig zieltje
begon weg te blazen. Zoo stierf Epaminondas, toen hij de werpspies uit zijn wonde
had getrokken! De herinnering aan dat heldhaftig voorbeeld, was echter slechts een
zwakke troost voor mij; en misschien had Epaminondas zelf nog wel genoeg gezond
verstand gehad om, voorloopig althans, den spijker in zijn band te laten. Nu stond
ik daar met twee platte voorbanden te gelijk en mocht weer flink aan 't zwoegen.
De soldaatjes hadden ons spoedig ingehaald en schenen niet weinig pret te
hebben om mijn ongeval. Zij keken naar onze slap-hangende vlaggetjes en een
was er die riep:
- Ce sont des Japonais!
- Pas vrai, ce sont des Russes, zei een ander.
Dat was om 't vlaamsch geel vlaggetje, met den zwarten leeuw. Zij confondeerden
in elk geval Japansch met Chinees, en 't ander vlaggetje: de driekleur, hielden zij
zeker voor een Fransch.
En ik zwoegde....! Eindelijk waren we weer klaar, en vooruit! Maar het is
ongeloofelijk hoe je na zulk een ongeval wantrouwen in je banden krijgt. Je hebt
het gevoel of ze nu voortdurend weer zouden plat-loopen; 'n gevoel alsof je over
scheermessen reed.
Gelukkig was de pech voor dien dag over. Ik had het genoegen mijn marcheerende
soldaatjes nog weer in te halen en lang vóór hen, in de groote vesting onzer en
hunner bestemming, veilig aan te komen.

Nancy.
Nancy is een prachtige, nobele stad. Haar place Stanislas, haar magnifieke hekken
en fonteinen, haar heerlijk park en monumentale place de la Carrière, 't is alles van
de mooiste,
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fijnste, verhevenste aristocratie. 't Is levend Louis XV. Maar behalve haar groote,
indrukwekkende schoonheid, schijnt zij ook te getuigen van een gansch zelfstandig
leven. Men krijgt hier heelemaal niet, als in veel andere, groote, fransche steden,
den indruk van provinciestad, met nabootsing van het alleen en
overalles-heerschende Parijs. Neen; Nancy geeft de impressie van een gansch
afzonderlijke capitale. Nancy schijnt mij het levend bewijs eener mogelijke, fransche
decentralisatie, iets, waaraan vele Franschen nog steeds blijven wanhopen.
Nancy is de schoone oude stad van grijs en goud, een nobel, fijn juweel in den
prachtgordel van haar groene parken. Er hangt een deftige, rijke rust over, en 't is
of de bevolking zelve iets van dien stempel van voornaamheid droeg. Geen holle
drukte, geen joelend lawaai hier op straat: kalmte, stemming, ernst, die bijna een
ietsje zwaarmoedig aandoet, alsof de menschen daar nog meer in 't stil-glanzend
verleden dan in den hedendaagschen ‘struggle’ leefden.
In die mooie stad, - het spreekt van zelf - hadden wij ook een prachthôtel, met al
den nieuwst-modernen ‘comfort’. En mijn dames, die verwend, en wel een beetje
vies zijn uitgevallen, toonen zich uiterst verrukt daarover. Zij beschouwen het hier
als de eerste gelegenheid sinds ons vertrek, waar men zich eens goed en flink kan
wasschen, en in hun kamers zijn de waterkraantjes druk aan 't vloeien. Zij nemen
een bad, en, aangezien men niet weet in welk soort van hotel men morgen zal
aanlanden, nauwelijks afgedroogd, nóg een bad, als provisie voor later. 't Lijkt wel
verrukkelijk. Een echt buitenkansje! Heerlijk om nu zoo frisch aan tafel te gaan.
Maar waar blijft toch de tweede onzer dames? Wij zitten al een heele poos,
wachtend, in de mooie, lichte, wit- en- gouden eetzaal, en zij komt maar niet te
voorschijn. Zou ze soms een dèrde bad genomen hebben?
Ah! daar is ze....! Maar wat ziet ze 'r vreemd uit, rood, stuiplachend, gevolgd door
een maître-d'hôtel, die zich stijf en deftig poogt te houden, doch blijkbaar ook alle
moeite heeft om niet in een lachbui uit te barsten.
- Wat is er toch gebeurd? vragen wij met verbazing.
Ach, niets zoo bizonders, maar onze dame, die wel eens aan
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distractie lijdt, heeft er weer eentje begaan. Na de bad- en kleedpartij beneden
komend, is zij maar, op goed geluk af, een gang en een deur ingegaan, om te
dineeren. Zoo is ze in een zaal gekomen waar werkelijk menschen - en nog wel
bizonder vroolijke, zaten te eten.
- C'est bien pour la salle des courriers, mademoiselle? had een kellner op den
drempel haar gevraagd. En mijn dame, in mooi avondtoilet, had maar kordaat ‘oui
oui’ geantwoord en was kalm aan een tafeltje gaan zitten, op ons wachtend.
't Publiek leek haar daar wel niet zoo buitengewoon gedistingeerd, maar vroolijk,
echt vroolijk, meestal vrij jonge mannen en vrouwen aan één lange tafel bij elkaar
gezeten. Enkele van die mannen hadden donkergrijze jassen aan met koperen
knoopen en een paar jonge meisjes droegen witte mutsjes met lange linten. Aan
een kapstok hingen drie vier petten, met koper omrand.
Toch scheen de entree van mijn dame daar een vage stoornis te hebben verwekt.
Het ging er dadelijk iets minder lustig toe en een soort beraadslaging werd heimelijk
in een hoek onder de kellners gehouden. Eindelijk kwam er een schoorvoetend naar
mijn dame toe en vroeg haar, stil-vertrouwelijk:
- Vous savez, mademoiselle, que vous êtes ici avec les chauffeurs et les femmes
de chambre?...........
Het was er werkelijk een gezellig hotel en 't diner was heel lekker.
Als ik me niet vergis hebben we dien avond champagne gedronken.

Landkaart en wegen.
Veronderstel een kalmen Nederlander, slenterend voor zijn boodschappen, voor
zijn pleizier of zijn gezondheid op het Spui of in de Veenestraat. Een auto met
vlaggetjes, waarin vreemdelingen zitten, komt hem achterop gereden, de chauffeur
houdt even stil, groet zoo beleefd als hij kan en vraagt aan den Nederlander den
weg naar Leeuwarden!
Het is begrijpelijk dat de Nederlander daarbij een verbaasd gezicht zet. De weg
naar Leeuwarden! Ja, hoe zal hij dat uitleggen? Hij ziet er blijkbaar geen kant aan
en eindigt met zich te excuseeren dat hij 't niet weet. De chauffeur, geërgerd, noemt
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in zichzelf den Nederlander een stommerik, die den weg in zijn eigen land niet kent,
en rijdt zoekend verder. Hij komt niet op het idee dat hij zelf, en niet de Nederlander,
in dit geval de stommerik is.
Zoo zaten wij te sukkelen in Nancy, om den weg naar Dijon te vinden. Op de
fransche landkaart leek het toch zoo'n heel klein eindje: een paar vingertjes breedte
maar; doch een paar vingertjes, die een afstand van ongeveer twee honderd vijftig
kilometers beteekenden. Nog al begrijpelijk dat de verbaasde Nancyërs hetzelfde
gezicht zetten als de Spuistraat-Hagenaar aan wien men den weg naar Leeuwarden
vroeg.
Doch alles komt terecht, zooals in de verstandig-geschreven romans en weldra
reden wij weer over bergen en door dalen, als over een eindelooze roetschbaan.
't Is een animeerende, bijna opwindende manier van rijden, althans wanneer de
weg goed is en er geen hindernissen voorkomen. Niet zonder eenige inspanning is
de sterke auto boven op den berg gekomen; maar hij is er en mag nu even uitblazen.
't Kontakt wordt afgezet, de motor uitgeschakeld en de wagen vliegt op zijn eigen
zwaartekracht de helling af, in een heerlijkzacht gesuis en veerende beweging. Maar
ginds verder rijst alweer een muur-steile berg, de vaart mag niet vertragen, wel
integendeel, de wagen moet zijn aanloop nemen en op de laatste paar honderd
meters der daling wordt 't kontakt weer aangezet en volle gas gegeven, en als een
razende snort de donderende auto den berg op. 't Is wonderbaar hoe die helling,
die daar als een rotswand stond, als een gewone effen vlakte wordt verslonden; en
men moet even omkijken, en nu de helling waar men afdaalde, als een muur achter
zich zien verrijzen, om te beseffen welk waagstuk men heeft aangevangen.
De wegen zelf zijn er, helaas! in Frankrijk niet op vooruitgegaan. Wat is er
geworden van die heerlijke blauwe glijbanen, zooals ik ze vond, vijf jaar geleden,
toen ik met Maeterlinck door Frankrijk toerde? Twee jaar van bijna onophoudende
regens hebben er putten en kuilen in gegraven, die haast niet meer te dempen zijn.
Wel vindt men hier en daar nog een eind als vroeger, maar weinig, en 't zijn altijd
slechts betrekkelijk korte eindjes, die dan weer in hobbelgaten uitloopen. De klachten
zijn groot, algemeen, en de herstellingsonkosten zullen schrikwekkend
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zijn. In sommige departementen vraagt de bevolking zelfs keien, in plaats van
grintwegen.
Die bevolking vermoedt zeker niet wat haar in dat geval boven 't hoofd hangt, of,
veel juister uitgedrukt, wat haar alsdan voor en onder de voeten zal worden
geworpen:
Kinderhoofden, doodshoofden, zooals wij die in Vlaanderen hebben!
Laat de bevolking toch verstandig en voorzichtig zijn

Van Dijon naar Lyon.
Dijon is de eerste, echte, aanzienlijke Fransche provinciestad, die wij op onzen weg
ontmoeten: levendig in haar voornaamste straten, dood zoodra men in een zijstraat
komt; groote winkels, drukke, helder-verlichte café's en geverfde cocottes, alles
‘genre Paris’.
Ik begrijp dat de verstandige en ontwikkelde Franschen in zulke steden aan de
zoo noodige nationale decentralisatie wanhopen. 't Is toch ellendig dat er in zulke
groote steden, en in nog veel grootere, als Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse,
feitelijk geen zelfstandig leven bestaat. Dat daar geen boek wordt gedrukt, dat er
geen courant verschijnt, waarvan men den titel of den naam onthoudt. Alles moet
alleen en uitsluitend van Parijs komen, moet op Parijs gelijken, aan Parijs herinneren,
om in den smaak te vallen. Rue de Paris, boulevard de Paris, place de Paris, 't is
overal, in elke groote Fransche stad hetzelfde!
En toch, wat zijn ze interessant en mooi, zoo vol van eigen schoon en van eigen
traditie, de meeste Fransche steden! Zie maar Nancy, dat zich eindelijk aan den
band schijnt te ontknellen, en ook Dijon, buiten zijn Parijsche winkels en Parijsche
straten, in de oude, stille buurten waar de vreemdeling veel te weinig en de inboorling
bijna nooit komt. Wat is er grootscher, imposanter, ontroerender, om maar één stuk
te noemen, als die oude, formidabele kathedraal van Dijon, zooals ze daar eenzaam
staat, oprijzend als een forteres boven de kleine plaatsjes en vergeten straatjes van
haar slaperige omgeving?
En toch.... er is de laatste jaren veel veranderd. De mooie Fransche ‘province’
begint gekend en gewaardeerd te worden, tot haar recht te komen, dank aan de
automobiel.

Groot Nederland. Jaargang 9

279
Daar waar de rijke toerist, die benevens geld ook over tijd beschikt, vroeger nooit
kwam (en wat spreek ik van toerist: hij bestond niet eens) is hij nu vanzelf
genoodzaakt zich althans een poosje op te houden. Zoo'n toerist heeft behoefte
aan een modern, comfortabel ingericht hotel, en het hotel is er gekomen. Zoo'n
toerist heeft enkele uren tijd te besteden, hij gaat de merkwaardigheden van de stad
bekijken, is meestal verwonderd en verrukt als bij een onverwachte openbaring, en
spreekt er vol geestdrift over met zijn vrienden, die het op hun beurt willen zien.
Die fransche hotels in de provinciesteden! Men moet daarover hooren door
reizigers van een twintigtal jaren her, en dan eens ervaren wat ze nu geworden zijn!
Het was om zoo te zeggen niet mogelijk eertijds in de fransche ‘province’ te reizen.
De meeste hotels waren te walgelijk vuil. Nu, zelfs in de kleinste stadjes, vindt men
overal nette kamers, een frissche keuken en eetzaal en een behoorlijke
lavatory-inrichting. Dat heeft het modern toerisme, voornamelijk het auto-toerisme,
door de alom vertakte Touring Club de France gesteund, weten te bewerken. Maar
dring dan ook als reiziger niet verder door, dan in die afdeelingen, waar je als reiziger
hoort te komen. Zoodra je ook maar even buiten die grenzen treedt, stuit je dadelijk,
zelfs in de beste en meest modern ingerichte hotels, op den onnoemelijken,
ouderwetschen rommel en de aarts-grondige vuilheid der Franschen. Alles wat uit
de nu helder- en frischgeworden vertrekken werd weggeruimd: gescheurde kleeden
en bezoedelde lappen, verroeste kastrollen, bebloede kippeveeren, verzuurd,
beschimmeld eten, gebroken flesschen, afval van groenten, álles heeft zijn
stapelplaats gevonden in de achterhokken en vormt er een vuilnishoop, die alle
beschrijving tart. Dat ìs eenvoudig niet meer op te ruimen en de toerist moet het
dan ook maar beschouwen als ‘la part du feu’ zooals de Franschen zeggen en zich
tevreden houden met het heel veel goede dat hij eindelijk toch verkregen heeft.
Tusschen Dijon en Lyon rijdt men uren lang, meestal over breede prachtwegen,
door de weelderige wijnstreek van Bourgogne. De fijne-wijn-liefhebbers kunnen
hier, in verbeelding, ‘genieten’. Nuits, Chambertin, Beaune, Clos Vougeot, 't is om
er van te lekkerbekken! En overal, rechts en links, over de
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wijngaarden heen, die prachtkasteelen, waar de heerlijke ‘crûs’ geborgen liggen!
Men denkt aan dikke, roode heeren met gloeiende nekken, aan óver-welgedane
pastoors en bisschoppen, met stralende gezichten om een reuzendisch gezeten,
den vol-glanzenden beker in de hand. Men denkt ook aan het ‘pootje’, aan 't
vreeslijke, aan 't pijnlijke, aan 't pootje dat jammerend doet om water schreeuwen,
na al dien overdaad van zwaren wijn. Er is werkelijk tè veel wijn en tè weinig water
in die streek. Het is er te rijk, te pléthorisch. Je voelt je 'n indigestie krijgen met er
enkel door te rijden.
Als iemand mij vroeg: ‘wat zie je nu eigenlijk van 't land en wat voor soort van
landschap is het, tusschen Dijon en Lyon, dan zou ik eventjes mijn oogen moeten
sluiten en denken.
Ja, wat is het? Wat was het? Welke vorm? welke kleur, welke afwisseling?
Het is, eenmaal buiten de rijke wijnstreek, eentonig, zooals het veelal is in Frankrijk,
evenals in andere landen: een eindelooslange, blonde weg, stijgend en dalend,
tusschen verlaten landerijen, van een vale herfstkleur. Weinig boomen, tenzij hier
en daar een donker bosch; weinig huizen, behalve nu en dan een armzalig
grauw-steenen krot, weinig beweging, weinig menschen, en bijna geen kinderen;
en aldoor het gevoel dat er aan dat landschap iets ontbreekt, iets waaraan je gewend
was en dat je overal zoekt zonder precies te weten wàt je zoekt, tot je 't plotseling,
als bij intuïtie, ontdekt: 't totaal gemis van de bekende windmolens, die zoo aardig,
overal, ons noorderland stoffeeren!
De zeer zeldzame, vaalkleurige dorpjes, de doorgaans pittoreske, kleine, vale
stadjes, met hun oude wallen en hun slapend water, geven af en toe wel wat
afwisseling aan die eentonigheid; maar 't wordt toch dadelijk weer hetzelfde, dezelfde
troostelooze, vale uitgestrektheid, dat vale over huizen, menschen, landerijen, dat
vale over alles, als de doodskleur zelve van die eindelooze, doodsche streek.

(Wordt vervolgd.)
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Antiek toerisme
of De reis door Egypte
door Louis Couperus.
XV.
De reizigers hadden Saïs verlaten, na in den tempel van Athene het graf bezocht
te hebben van Psammeticus, zoon van Nechao, stichter van de zes-en-twintigste
Dynastie, een der twaalf vorsten van de Dodekarchie, die Egypte na Setho's dood
onder zich hadden verdeeld (671 v. Chr.). Psammeticus, door orakels ingelicht,
versloeg en verjaagde zijn elf medekoningen, en heerschte alleen, te Memfis, later
te Saïs. Zijn graf was er heilig: er was een orakel bij en Lucius had dat geraadpleegd.
Lucius had daarna geraadpleegd het MANTEUM of orakel van Latone te Buto, op
een eiland, in het meer. Hij had daarna bezocht Xoïs, Hermopolis, Lykopolis, Mendes
en geheel de Sebennytische NOME, waar tallooze orakels en heiligdommen waren.
Te Mendes vereerde men den god Pan en was een orakel door middel van de fluit
van den god. De bok was er gewijd en werd geëerediend door priesteressen in
dionyzische razernij. Diospolis en Leontopolis daarna bezochten de reizigers, Busiris
en Kunopolis; geheel de Busiritische NOME.
Alle deze steden, met tal van dorpen er tusschen, bedekten de eilanden der
overvloeide Delta, dicht bevolkt, weelderig van landbouw. De groote hoeven en
landhuizen schakelden zich langs de kanalen, die tot den boord toe hoog stonden
vol van de vloeiende
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wateren. De korenaren zwollen langs de oevers van rijpheid en de runderen glommen
en glansden, grazende in het hooggrassige weiland. De vettige landouwen geurden
in deze laatste dagen der zomermaand Epifi van den vreemden, vochtigen geur,
als van steeds in dauw gedrenkte, niet te noemen bloemen. De zon was warm,
maar gloeide niet, of zoo vele wateren met hunne damp àllen gloed temperden; de
felle stralen schroeiden niet, of zij steeds dronken de overmatige vochtigheid. En
uit de moerassen, die de Nijl in meeren herschapen had, steeg geen miasme, maar
de aroom der waterbloemen: der lotos, nymfea en nenufar.
De regens schenen ge-eindigd. Het maximum peil in de nilometers scheen te zijn
bereikt; alleen de morgendauw was vaak overvloedig, als regen. Maar de dagen
gleden af in een vlekkelooze glorie van, door vochtdamp getemperden, zonneglans,
het weelderige, geurende land zich breidende onder effene hemelen, die van
morgenroze werden middagblauw en avondgoud, in een geleidelijke versmelting
dier tinten, zonder wolken. Er was nauwlijks des avonds een bries: de atmosfeer
behield een ideale bereiktheid van paradijsachtige, koele warmte: deze zomerwarmte
was frisch en koel.
De thalamegus gleed den Nijl op. De rivier was breed als een zee; overal, in de
middagzon, glinsterden de plassen der wateren tusschen de hoeven, de huizen, de
heiligdommen. Aan de horizonnen wemelden in het vochtige nevellicht de silhouetten
der steden, met de naalden der obelisken. Telkens baldakijnden, bijna regelmatig,
de dichte groepen der palmboomen, of de sycomoren, langs de rivier, vormden een
laan, of de tamarisken wemelden en hunne takken doezelden fijne schaduwen neêr,
als blauwachtig gestreep over goud.
Daar lagen de Athribitische NOME en de Prozopitische NOME, wier hoofdstad is
Afroditepolis. Lucius ging er aan wal met groot gevolg: de stad, aan Afrodite gewijd,
is alleen bevolkt door hierodulen: priesters en priesteressen van de godin. Hij
raadpleegde er het orakel.
Den volgenden morgen, na de orgie, lag Lucius onder het driedubbele velum van
den thalamegus, die steeds hooger den vloed opgleed. Om hem heen waren wanden
van gevlochten, doorzichtig riet, met bloemen doorweven. Thrasyllus zat aan zijn
zijde.
- Nenu-Fa zeide mij, sprak Thrasyllus; dat zoo wel Plato
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als Pythagoras jaren en jaren hadden verwijld op de trappen der tempel van Isis,
voor dat zij waardig werden geoordeeld éen woord der Hermetische Wijsheid te
vernemen. Wel, ik had nooit gemeend, dat Nenu-Fa mij de Hermetische Wijsheid
ontsluiten zoû. Maar wel had ik gehoopt wellicht éen enkel heilig woord te vernemen,
waarmede ik, met eigene gedachte verder peinzende, zoû hebben kunnen ontsluiten
het geheimenis, Lucius, van je geluk. Maar Nenu-Fa zeide mij niet dat woord. En
toch, kind, moest ik hem duur betalen de eer in zijn heiligdom te zijn toe gelaten.
Het doet mij leed, dat ik je geld verspilde.
Lucius glimlachte en zeide:
- Toch zeggen de orakels, ook al voldoen zij den vrager nooit geheel, vreemde,
vreemde dingen, die indruk maken, Thrasyllus. Wil ik je iets bekennen? Ik heb zeker
hoop, dat ik eenmaal zal weten, wie Ilia mij heeft ontroofd. En als ik het weet, zal ik
niet rusten voor ik hem in marteling duizend dooden heb doen sterven.
- Het zijn de zeeroovers geweest, Lucius, zeide afwendend Thrasyllus; zoo Ilia
niet is verdronken.
- Het is éen roover geweest, Thrasyllus, zeide Lucius. Nù.... spreken alle orakels
niet anders dan van éen roover. En het wordt mij.... als of ik hem voor mij zie! De
ellendeling!!
De thalamegus gleed tusschen Latopolis rechts; links, verder van den vloed,
nevelde Heliopolis. Zij naderden Babylon, maar de reizigers zouden doorgaan tot
Memfis.
- Zie, zeide Thrasyllus, opschrikkend, verrukt. De Pyramiden!
Lucius wendde zich, vol belang. Ginds, aan den einder, als een immense, mystieke
meetkunde, driehoekten tegen de morgenrozige lucht de pyramiden, die Memfis
aankondigden. Het waren als eeuwige lijnen, door goden getrokken, van de aarde
tot naar den hemel.
- De Pyramiden! herhaalde Lucius, als bevangen door een mystieken indruk.
Ter andere zijde teekende zich Heliopolis duidelijker, hoog, op een heuvel, met
het heiligdom van den stier Mnevis. Babylon, voorstad van Memfis, wemelde aan
den oever van de rivier, door een laan van sycomoren zichtbaar met de kanteelende
lijn harer forten. En plotseling, na een palmenwoud, rees Memfis....
- Memfis! riep Thrasyllus uit, en oom Catullus, die uit zijne hut verscheen,
herhaalde en wees:
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- Memfis!
De oude, Egyptische hoofdstad breidde zich uit cyklopiesch, mastodontiesch,
met zware lijnen van plompe, grauwende heiligdommen, aan de rivier een portiek
van reuzepylonen. Achter die eeuwenoude massiviteit van gebouwen verijsden de
schimmen der pyramiden.
Thrasyllus richtte zijn lange, kristallen kijkglazen naar den einder.
- Dáar.... zeide hij, sidderend. Het allerheiligste beeld van Egypte! De groote Sfinx,
de immense Neith, de altijd zwijgende Wijsheid! Ter zijde van de tweede Pyramide,
die vage vorm van een reusachtig, stil Dier!
De bark lag stil, werd gemeerd. En Kaleb stelde voor aan wal te gaan.
Hier, aan de kaden, heerschte reeds niet meer de weelderige drukte van landbouw
en handelsbedrijf. Onder de palmen was niet het wereldsteedsche gedrang en
gewoel van Alexandrië, wereldmarktplaats en wereldemporium. Slechts enkele
oofthandelaren hurkten hier neêr bij hunne waar, en slaakten hun kreet nu zij
vreemdelingen zagen, en boden opgesneden meloenen en het water van kokosnoten
aan. Hier en daar droomde een Egyptenaar, met lange, gespleten oogen, gehurkt.
De kaden waren oud, grauw, wijd en verlaten. Zelfs deze bark van vreemdelingen
wekte weinig nieuwsgierigheid. Eenige spelende kinderen verzamelden zich, toen
de twee draagstoelen van boord werden gedragen.
Kaleb had reeds moeite twee kameelen te huren, voor hem en voor Thrasyllus,
maar hij slaagde. De stoet zette zich in beweging: Kalebs gewapende wachten, want eskorte hier was noodig om de roovers van de woestijn - omringden de
draagstoelen. En langs de kaden, onder de palmen, begaven de vreemdelingen
zich in de stad. Kaleb reed voor, want hij kende den weg, ende stad.
De stad was somber, immens en leêg, maar Lucius, gevoelig voor indrukken,
onderging de betoovering van dit Verleden. Want Memfis was het eeuwen-oude
Verleden. Deze stad had eenmaal zeshonderd-duizend inwoners geteld. Zij telde
er nu wellicht enkele duizenden: de ijle voorbijgangers verloren zich door de wijde
straten. Aan de open gekierde, menie-roode luiken van grauwe, groote, vervallen
huizen, piepte een vrouwegezicht soms uit.
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Goden, welke afmetingen! Welke lijnen, welke ruimten van pleinen, verlaten, welke
hemelhooge pylonenrijen!.....! Het Serapeum daar ginds, aan het eindelooze einde
eener allee van zeshonderd sfinxen, zes rijen van honderd sfinxen, de altijd zwijgende
Wijsheden, de leeuwevrouwen, die waren de wijsheid van Neith! Welke kolossen
van beelden, uit éen steen gehouwen, en torenende naar den hemel, met de
pschent-kroonen der diadeemen! En overal de stilte, de doodschheid, en onder de
voeten der Libysche dragers het stof der eeuwen, dat stuivelde omhoog, in dichte
wolk bij dichte wolk!
Kaleb reed voor, langs de sfinxen van de allee. Zij rijden zich, de wijze leeuwinnen
met starre vrouwengezichten, als de eeuwige behoedsters van het Geheim.
Sommigen, in de zandigheid van den grond, verzonken reeds, verdwenen met de
uitgestrekte voorpooten. Anderen helden schuin, omver gedrukt door der eeuwen
drang. Hier waren de Farao's zelve in heilige optochten langs gegaan! Hier was
Mozes langs getreden en Hermes Trismegistus; hier had de droomenverklarer Jozef
gedwaald; hier was eindelijk Cambyzes met zijne Perzische horden heiligschennend
langs heen getrokken! Dit was Memfis, drie malen heilig Memfis, en reeds eeuwen
geleden geschonden, en nu dood, en verzinkende, - zinkende in de verslindende
zanden van de woestijnen, die naderden van het Westen, daar ginds! Deze stad
zoû in de zanden verzinken! Dit Verleden zoû terug zinken in den schoot van de
aarde!
Plotseling omhuiverde Lucius de heilige vrees voor Wat Is Geweest. En kwam
hem klein voor zijn eigen leven en leed....
Zij naderden het heiligdom. Het rees, als een immense schaduw. En uit alle deuren
zwermden dienpriesters van Serapis, lagere priesters en deurwachters - omdat zij
de vreemdelingen zagen. Zij rijden zich voor de ingang en wachtten af.
Kaleb zeide:
- Dit zijn voorname, Latijnsche, vorstelijke heeren, neven van den goddelijken
keizer van Rome, Tiberius, gezegend zijn naam. Zij wenschen den heiligen Stier te
zien....
- Apis, zeide de oudste priester.
- Hij, die Osiris is, in den gewijden vorm des Stiers, herhaalden andere priesters,
en weêr anderen orakelden:
- En die den Ploeg heeft getrokken door de velden van heilig
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Egypte, toen hij met de andere goden zich vermomde in gedaanten van dieren....
- Voor het oog van Jupiter-Ammon, die wilde heerschen alleen...
- De zelfde, zeide Kaleb, en slingerde zich van zijn kemel.
De priesters stelden zich in optocht, terwijl de reizigers uitstegen en ook Thrasyllus
van zijn kemel gleed. En zij zongen de hymne van Apis, zoo als zij altijd waren
gewend als er vreemdelingen kwamen kijken. Want in de doode, immense stad van
Memfis, nauwlijks bewoond door enkele duizenden, die zich verloren in de ruimten
der oude, mystieke hoofdplaats van oud, heilig Aegyptus, werd de Apis-dienst
eigenlijk alleen nog in eere gehouden, omdat alle reizigers den goddelijken stier
kwamen zien. Der reizigers fooi aan de priesters was de voornaamste inkomste van
hun broederschap. De tempel verviel: de immense pylonen schenen te wankelen,
de reusachtige architraven helden voorover; de kolossen vervormeloosden door de
regens en braken af, of het de eeuwen zelve waren die hen verminkten; de sfinxen,
in het zand, verzonken. Maar toch werd de dienst van den Stier Apis in eere
gehouden, om de vreemdelingen en de fooi.
Een jonge priester, die wat Latijn sprak, werd den reizigers toegevoegd en hij
voegde zich aan Lucius' zijde eerbiedig.
- Het is jammer, zeide de jonge priester - hij glimlachte en zeide het vroolijk - dat
Serapis u niet een maand eerder in Memfis heeft gevoerd. Want dan hadt gij, edele
heer, bijgewoond den dood van Memfis, en zijne herleving.
- Hoe zijn die dan? vroeg Lucius.
- De incarnatie des gods in den gewijden stier, verklaarde de jonge, aardige,
glimlachende priester: heeft een duur van een kwart eeuw. Na vijf-en-twintig jaren
in den stier te zijn ge-incarneerd, verdwijnt de god uit den stier en de stier wordt ten
doode gewijd. De priesters verdrinken hem in statie in den Nijl en balsemen zijn
heilig lijk en vieren zijn uitvaart met bizondere plechtigheden.... Hoe jammer, heer,
dat gij te laat zijt! Na de uitvaart, zoeken zij den jongen Apis, zoeken zij hem door
heel heilig Aegyptus. Zij vinden hem meestal dadelijk, want de godheid incarneert
zich dadelijk weêr in een nieuw geboren stier, en zoo zij dit nalaat, is het een onheil,
zóo groot, dat de rouw in het land algemeen is, en voorspelt deze ramp hongersnood
en vreeslijke plagen.
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Maar Serapis-Osiris bemint zijn Egypte en slechts zelden talmt hij met die nieuwe
incarnatie. Wij mochten dit maal, na den uitvaart van Apis, dadelijk vieren zijn
gezegende invaart....
- En waar werd Apis gevonden? vroeg Lucius.
- Op de hoeve mijns vaders, die landbouwer is, antwoordde de aardige, jonge
priester en hij glimlachte guitig. Ik ben een landbouwerszoon en toen Apis in onze
stallen geboren werd, wijdde mijn vader mij aan Osiris, opdat ik den god zoû
verzorgen. Ik ben met hem hier heen gekomen. Ik ben hier nauwlijks een maand;
met Apis ben ik meê gekomen.
En hij glimlachte, blijde, jong en gelukkig; hij had nog den brand van de zon over
zijn donzige wangen, en zijn armen en handen waren stevig als van een jeugdigen
boer en een herder.
De zingende priesters schaarden zich voor een sêcos, vierkant grasperk tusschen
zuilen.
- Edele heeren, zei de aardige priester: dit is de sêcos van de Moeder van Apis,
en wij zullen u haar vertoonen....
- Zij komt dus ook al van de hoeve uws vaders? vroeg oom Catullus.
- Zeer zeker, heer, antwoordde de guitige priester.
- Dat sprak ook als een boek, verklaarde oom Catullus.
De jeugdige priester opende de poort der sêcos. Aan het einde was de heilige
stal, als een wijde tempelruimte. De priester verdween in de schaduw.
En toen hij te voorschijn trad, geleidde hij, alleen met den druk van zijn hand aan
haar sneeuwblanke flank, een schoone, glanzende koe.
Hij geleidde haar voor de vreemdelingen. Zij glom, verzorgd en gevoed. Zij had
stille oogen van blauwachtig goud, lief, groot, zacht en vrouwelijk, de oogen van
Hera zelve. Hare hoornen waren verguld en hare hoeven waren rood geschilderd.
De aardige priester geleidde haar voor de vreemdelingen, en hij was blijde en
gelukkig, omdat Apis' moeder zoo mooi was.
- Is zij niet mooi? vroeg hij trotsch.
De vreemdelingen, glimlachend, erkenden, dat zij héel mooi was, en de priester,
eerbiedig gemeenzaam, streelde hare sneeuwblanke flank, en wees, dat zij éen
zwarte poot had. Toen kuste hij haar, lief en eerbiedig, op hare vochtige snuit en
geleidde haar weêr naar den tempelstal, met den druk van zijne hand. Zij
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ging, statig, als bewust van hare hooge, heilige waardigheid, die alleen was om de
vreemdelingen en om hunne fooi.
De priester, glimlachend, kwam terug, en de andere priesters zongen de hymne.
En om des priesters aardige manier, meende Lucius te merken, dat hij betalen
moest.
Hij wenkte Kaleb, en er was onderlinge, glimlachende, guitige onderhandeling
tusschen Kaleb en den aardigen priester. Want Kaleb poogde altijd de fooien, die
hij uitdeelde in Lucius' naam, iets minder mild te betalen, dan hij op de lange
papyrusrol zijner rekening schreef - en meestal slaagde hij wel.
Maar de aardige priester was zoo wel guitig, als heel slim en beleefd en de
onderhandeling, fluisterend geheimzinnig en grappig, duurde.... Zoo dat Lucius,
ongeduldig, toch glimlachend, zeide:
- En mogen wij nu den Apis zelven zien?
Zoo dat Kaleb, ontevreden, betaalde. Maar de aardige priester bleef altijd aardig,
en de andere priesters zongen, terwijl zij de vreemdelingen voort leiden naar den
sêcos van Apis zelven.
Dit heiligdom was nog wijder en indrukwekkender dan dat van de blanke
stiermoeder. Er was een plein voor met obelisken, en tusschen twee sfinxen ging
de aardige priester binnen. Maar de zuilen, de obelisken, de sfinxen schenen te
wankelen, te hellen, te barsten van oudheid.
De priesters zongen de hymne en plots.... als een wervelwind draafde een jeugdige
stier uit den tempelstal naar voren over het grasperk. Het was de Apis en de priesters
hieven de handen en baden zingende aan.
Maar was zijne moeder statig en hare waardigheid bewust geweest, Apis zelve
droeg zijne goddelijkheid met de onbesuisdheid zijner woeste jeugd. Hij rende over
het grasperk, blij den stal ontkomen te zijn, en de aardige priester, lachende, rende
hem achterna. Maar hij kon hem niet grijpen bij zijn goudene halsband, en buiten
adem, zeide het priestertje, trotsch:
- Is hij niet mooi en dartel? Is hij niet allerliefst, onze Apis?
Hij was mooi en dartel en allerliefst, de vreemdelingen gaven het toe. Hij was een
prachtig stierkalf; glanzende zwart als git zijn huid, was hij geteekend, volgens de
heilige aanwijzing zonder welke de incarnatie niet is: een witte maan, als een
sneeuwig kruintje, sikkelde tusschen zijn vergulde hoornen, en twee andere
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witte kruintjes kruivelden hem ter zijden boven de voorpooten. Zijne oogen brandden
als karbonkelen, waar achter een licht zoû ontstoken zijn en onder zijn kroezig
voorhoofd keek hij bijna met een menschelijken blik. Zijn nek plooide al zwaar en
forsch, zijn borst was breed en zijn staart zwiepte als een geesel. Zijn hoeven waren
menie-rood. En hij draafde over zijn perk in het rond en hij stiet met zijn hoornen de
graszoden uit en hij krabde met de roode hoeven. Nu naderde hem lachend de
aardige priester en greep hem, eerbiedig en toch vàst, aan den gouden halsband,
en praatte tegen hem en lachte, en de Apis schudde zich en steigerde en het was
of zij te zamen speelden als kinderen, de god en zijn herder-priester. Want de sterke
handen van het priestertje lieten niet los en de Apis schudde en de priester lachte,
en nu lachten alle de priesters en de vreemdelingen lachten en Kaleb schaterde,
en oom Catullus hield zijn buik vast. Ja, Lucius moest lachen en Thrasyllus moest
lachen: ze lachten allemaal om den Apis, omdat hij zoo een allerliefst aardig, mooi
dartel stierkalf was, net een vroolijke jongen, met zijn menschelijke oogen, die je
aan zagen ondeugend en loerend en schalks.... tot hij zich ten éenen male los rukte
van zijn priestertje en draafde, draafde, draafde als een wervelwind, dat de kluiten
aarde stuivelden in het rond.
- Hij is zóo mooi en dartel! zei het priestertje, naïf blij en gelukkig, toen hij hijgende
terug kwam na het stiertje weêr te hebben in het heiligdom opgesloten. Maar hij is
wild, hij is heél wild: meestal laten wij hem alleen zien door de ramen van zijn sêcos,
maar als er zoo heel aanzienlijke vreemdelingen hem komen kijken, dan laten we
hem wel eens draven.... Ja, dan mag hij wel eens draven! En zelve vindt hij het ook
een pleizier, eens voor de vreemdelingen te draven....
En toen naderde het aardige priestertje Kaleb, die nog altijd schàterde, omdat de
Apis zoo een alleraardigst stiertje was!
En was er een langdurige onderhandeling, geheimzinnig, grappig en toch
gewichtig....
Want Kaleb was bejoegd, maar ook het priestertje wist wat het kostte, den Apis
zoo aardig draven te doen voor de heel aanzienlijke vreemdelingen.
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XVI.
Buiten de stad, in een hoeve, bij een kanaal, onder een groep palmenboomen, werd
op landelijke wijze het maal genomen, waarvoor Kaleb had gezorgd. Er waren geen
fijne gerechten, er waren geen inktdikke en topaaskleurige wijnen, maar er was
eierenstruif en CESTREUS-visch; de zeevisch, die in sommige maanden den Nijl
opzwemt, welke visch in de olie der CICI-vrucht gebakken wel een volksgerecht is,
maar toch smakelijk voor reizigers, die honger hebben, en in het gras middagmalen.
Er was schuimend bier en hydromel of honigwater en verwende oom Catullus vond
het eenvoudige maal toch niet verwerpelijk, en meende, dat zulk een idylle wel eens
de maag ten goede kwam.
Lucius wees Kaleb aan met hen samen te middagmalen en Kaleb, om zoo veel
eer, maakte verontschuldigingen en salamaleks, maar hurkte neêr, en kruiste de
beenen onder elkander en at met smaak, en lachte nog na om het aardige Apisje,
dat voor de vreemdelingen, zoo zij rijkelijk betaalden, rond draafde door zijn sêcos.
De reizigers zouden onder de palmen rusten en de middaghitte voorbij doen gaan,
voor zij zich ter pyramiden op zouden maken. Want Kaleb had de draagstoelen
terug naar de thalamegus gezonden, en had nu in de hoeve vier goede kameelen
gehuurd, twee zelfs met gemakkelijke zadels van bonte zakken tapijtwerk, voor de
twee vorstelijke heeren.
De landlieden van de hoeve, boer en boerin, blijde om het geld aanbrengende
bezoek, spanden zeilen uit, waar onder de reizigers den middagslaap konden
genieten, spreidde matten en oom Catullus vroeg een vliegensluier, dien hij zich
plooide over het hoofd. En terwijl hij weldra sliep, en ook Kaleb de oogen sloot, zag
Lucius, Thrasyllus aan zijn zijde, naar de onwaarschijnlijke, goddelijk meetkunstige
lijnen daar ginds: de ijle driehoeken tegen den middaggouden hemel.
- De bazis is vierkant, zeide Thrasyllus; en de top is vierkant, maar schijnt een
punt....
- Zij zijn mij geheimzinnige, vreemde reusachtigheden, zeide Lucius; wat zijn zij
eigenlijk?
- Wij weten niet alles.... antwoordde Thrasyllus. Sommige pyramiden waren
sepulkers van koningen en heilige dieren. Dat zijn de pyramiden van Cheops of
Choufon, van Chefren, van
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Mencheres, en binnen die pyramiden zullen wij de Koningkamers zien. Zij werden
opgericht twintig, dertig eeuwen misschien geleden. Herodotos vermeldt, dat aan
de pyramide van Cheops, de grootste, dáar, dertig jaren gebouwd is met
honderdduizend slaven, die iedere drie maanden werden verwisseld. De naam komt
van PYR, vuur, omdat als een vlam de pyramide eindt in een punt. Maar zeer zeker
dienden niet alle pyramiden voor graven. Velen dienden voor voorraadschuren in
de lange, op een volgende jaren van hongerssnood, anderen waren dijken tegen
de zanden van de woestijn, die aanwaaiden naar Memfis en de stad dreigen te
bedekken, in een verloop van eeuwen. Vele pyramiden verzonken reeds in de
zanden....
- Wat zijn die vervallen paleizen daar ginds, zeide Lucius: hij wees naar
verbrokkelde pylonenrijen en zuilen, waarover barstende architraven: indrukwekkende
ruïnes, die aan den zoom van de stad op een heuvel verrezen en, als het ware,
neêr tuimelden naar den Nijl....
- De oude paleizen der Farao's, zeide Thrasyllus. Zij waren tien in getal. De
Joodsche droomuitlegger Jozef was een machtig landvoogd onder éen van hen;
Mozes, die Hermes Trismegistus kende en van hem leerde de occulte wijsheid, àlle
wijsheid, die kan geweten worden, werd gered, als zuigeling, door de dochter van
een Farao, waar hij in een biezen korf door zijne zuster werd te vondeling gelegd
ter plaatse waar de prinses gewoon was te baden; zij was de dochter van Amenofis
III, die zijn volk door tien plagen zag getroffen, gezonden door den God der Joden,
Jahve, over Egypte, omdat de Farao niet duldde, dat zij het land verlieten. Deze
Farao verdronk in de Roode Zee en was de vader van Sesostris.... In deze rollen
heb ik geschreven alles wat belangwekkend was, met de bizonderheden....
En Thrasyllus, blijde, dat Lucius' belang was opgewekt, bood hem de rollen.
Lucius las.
- Dat alles is hièr gebeurd, zeide hij, ontdaan, geboeid; dat alles is.... het Verleden!
Het eeuwen-, eeuwen-oude Verleden.... dat wèg is.... dat verzonken is onder deze
zanden.... reeds duizende jaren geleden.... Wat zijn wij klein, als wij het Verleden
in blikken.... en als wij in de eeuwen staren.... de eeuwen, die diep, diep zijn
weggezonken....
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- Mijn kind, zei de oude paedagoog; ik ben zoo dankbaar, dat je geest weêr vatbaar
wordt voor zulke indrukken.... Want de schoonheid van het Verleden is een troost
voor het Heden, en de zieke ziel geneest in die schoonheid, wanneer zij begrijpt,
dat haar eigen smart slechts een zandkorrel is van een woestijn, die opwaait, en
alles bedekt....
Lucius antwoordde niet meer, geboeid om wat hij las, van Jozef en Mozes, van
Jahve en den Farao Amenofis, die de vader was geweest van Sesostris....

XVII.
De middaggouden lucht bleekte; de verblindende topaaskleur der hemelen verzoette
in een honigblondheid en de zanden van de woestijn strekten zich uit wijd, ver,
oneindig, tot den nog even schitterenden einderstreep, aan welken de zon was
gezonken. Achter de groep van de reizigers - vier kameelen te midden van een
groep drijvers en wachters, Arabieren en Libyers -, tusschen de donkerende palmen,
schaduwde mastodontiesch de immense stad, Memfis, en de brokkelende
koningspaleizen helden den heuvel af, tuimelden als naar den Nijl toe, hunne ruïnes
spiegelend over het klare saffier van den vloed, waar de plassen rozigden en
goudden tusschen het hooge riet en de op het water zich sluitende lotos. De laatste,
gestorte zuilen lagen, rond en reuzig, neêr in het welige gras, tusschen een
woekering van scharlakene klaprozen en bloedroode papavers. Geheimzinnig
gebeeldhouwd met hiëroglyf, waren zij gevelde titanen van nòg rozig graniet, en
drukten zij zwaar op den bodem, waarin zij verzonken. Zij waren van een
weemoedige koninklijkheid, de immense, omver gevallene zuilen, die geschraagd
hadden de gouden daken boven de macht der Farao's.
Kaleb, zwierig, bereed zijn kameel als hadde hij zijn Sabaëesche merrie bereden.
Hij drukte den kemel de hiel in de flank en het verschrikte beest ijlebeende en hinnikte
en huilde en Kaleb schaterde er om van pleizier. De Libyers, reuzig en sterk, waren
zwijgzaam; de Arabische drijvers schreeuwden en krijschten.
Veertig stadiën van Memfis af verhief zich als een heuvelende, breede dijk, waarop
de pyramiden rezen. En Kaleb, die, als gids, ook het zijne wist, riep:
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- Heer, twee van de pyramiden daar ginds, de grootste, behooren tot de zeven
wereldwonderen! Zij zijn éen stadium hoog en de lengte van hunne zijden is gelijk
aan hunne hoogte.... Zij zijn de twee graven der Farao's, maar de kleinere pyramide,
op de hoogere punt van den heuvel, en als u ziet, geheel van zwarten steen
opgericht, is de kostbaarste pyramide geweest....
En hij draafde met zijn verschrikt kemelebeest om de andere kameelen en riep:
- Meester Thrasyllus zal het niet tegen spreken, hoe geleerd hij ook is!
Thrasyllus glimlachte en Kaleb, blijde dat hij mocht spreken, vervolgde:
- Die zwarte steen komt uit Zuid-Ethiopië, en is zoo zwaar als geen steen is, en
zoo hard ook! Daarom kost de pyramide zoo duur. Maar zij werd ook opgericht door
àl de minnaars van de koningin Kleopatra, en zij is het, die er begraven ligt!
- Kaleb, riep meester Thrasyllus; wat je van den zwarten steen vertelde, neem ik
aan, maar Kleopatra, die te Alexandrië stierf, werd niet te Memfis begraven....
- Kleopatra, Kleopatra, hield energiesch Kaleb vol, maar holde daarna op zijn
rampzaligen kemel vooruit, omdat hij den priester-bewaker der pyramiden
waarschuwen wilde, dat er vorstelijke heeren in aantocht waren.
- Kaleb vergist zich, zeide meester Thrasyllus; - de drie kameelen stapten bezadigd
voort, tusschen de reuzige Libyers en krijschende Arabieren, terwijl Kaleb
fantastiesch voort ijlde over de zanden; de zwarte pyramide, daarginds, is waarlijk
niet het graf van Kleopatra. De historie-schrijvers spreken van Doricha, een hetaere,
die de beroemde Saffo, de dichteres en MELOGRAAF, vermeldt als de minnares van
haar broeder Charaxus, die wijnhandelaar was te Lesbos en over en weêr reisde
naar Naucratis voor zijne zaken. Deze Doricha, jong gestorven, zouden hare
minnaars deze kostbare, zwarte tombe hebben gesticht....
De stoet was genaderd; de kemelen, op des drijvers bevel, hurkten neêr, de
reizigers gleden af. En Kaleb kwam hen reeds te gemoet, glimlachend aan het hoofd
van zes priester-bewakers, wier taak was het inwendige der pyramiden te
onderhouden en de heiligdommen den vreemdelingen te toonen.
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- Komen hier véel vreemdelingen? vroeg oom Catullus den oudsten priester.
- Er gaat in deze maand geen week voorbij, dat er geen vreemdelingen de heilige
Pyramiden komen bewonderen, zeide de oude priester. Gij zijt Latijnen, maar wij
ontvangen ook het bezoek van Grieksche heeren, van Perzen, van Indiërs. Als de
Nijl echter gedaald is tot zijn laagste peil, als de herfstwinden waaien, en de zanden
stuivelen, komen er geen vreemdelingen meer.... Want uit de woestijn waait dan de
Dood en de Verdelging, als de orkanen des Noodlots, die met een wade van zand
eenmaal Memfis zullen bedekken. Zie deze enkele sfinxen, wier koppen alleen nog
steken uit deze duinen.... Zij waren eenmaal honderden, en tusschen hare
stilzwijgendheid strekte zich een laan naar de Pyramiden.... Maar het Noodlot
verzwolg haar, de orkanen overstuivelden haar, de zandwade overdekte de wijsheid
van Neith.... Eenmaal zal de wade geheel Egypte overdekken en geheel hare
wijsheid omsluieren. Wat geweten werd, zal niet meer worden geweten. Dat zal de
straf zijn der goden, voltrokken aan de onwaardige menschheid, die verzonken zal
zijn in een nacht van onwetendheid en de beestelijkheid der lagere instinkten.
Wentelen zullen de eeuwen!
Dienpriesters hadden met een enkelen druk van de hand een zware monoliethdeur
doen draaien aan de grootste pyramide. Zij staken fakkels aan, en gingen voor door
de SYRINX; een kronkelende galerij, beschilderd met reusachtige godenfiguren en
hieroglyf. Het was vreemd, maar er woei als een wind, hoewel er geen andere
uitgang was. Het was vreemd, maar er was als een suizing, eene zinging van
stemmen, hoewel de pyramide was onbewoond. Het was of er een zwerm van
geesten rond wervelde als een hevige wind. De indruk was dadelijk, en toen de
reizigers elkander aankeken, zagen zij in elkanders oogen, dat zij alle vier het zelfde
dachten en Kaleb prevelde beschermende incantaties en kuste telkens zijne
amuletten.
De priesters geleidden, terwijl de fakkelenvlammen woeien, woeien door den
onverklaarbaren tocht, als of geesten rond zwapperden, de reizigers in een immense,
vierkanten zaal; reuzige kolossen waren gebeeldhouwd in de wanden van steen,
en hoewel de zaal leêg was, dreef er een geur rond als van aromaten, of de vroegere
geuren hier waren blijven hangen voor eeuwig. En er waren
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twee vleermuizen, die fladderden op en dwarrelden rond in een kring.
- Dit is de Koningskamer van Cheops, zeide de oude priester. Eenmaal stond hier
een sarkofaag van azuur graniet, die inhield het gebalsemde lijk van den grooten
koning Cheops of Choufon, en de sarkofagen zijner broederen omringden de zijne.
Hij mergelde zijn volk uit, met belastingen en zware werken, om zich zijn mauzoleum
te stichten. Waar is hij nu? Waar is zijn gebalsemd lijk? Waar zijn azuren sarkofaag?
Waar de sarkofagen zijner broeders, Chefrem en Schafra? Waar zijn zij, waar zijn
zij? Als zandkorrelen zijn zij verstoven, verdwenen, de MOUMYA's der trotsche
heerschers, overdekt met geurige was en omwonden met de nauw strakke banden,
en verstoven, verdwenen zijn hun sarkofagen, en eenmaal zullen overstoven en
verdwenen zijn deze Pyramiden zelve, en weg gezonken in den schoot der aarde!
Alles verdwijnt, alles is noodelooze trotschheid... alleen uw wijsheid, o Neith, is
noodig!
- Alleen uw wijsheid, o Neith, is noodig! herhaalden de priesters.
- En wij weten haar niet meer!
- Helaas, helaas, wij weten niet meer! herhaalden onverschillig, werktuigelijk de
priesters, terwijl zij terug leidden de syrinx door, en hunne woorden verwaaiden in
den vreemden, onverklaarbaren tocht, om de onzichtbare geesten, die zwapperden...
Maar buiten doofden de priesters de fakkelen niet, en geleidden zij de reizigers
naar de kleine, zwarte pyramide. Zij drukten de monoliethdeur open en de oude
priester ging voor. Er was een lange syrinx en toen een zaal van effene, zwart
gepolijste wanden, die nog blonken als spiegels van git, waarin vreemd de fakkelen
weêrschijn spiegelden en opspookten de schaduwen der reizigers en priesters
zelve....
- De pyramide van Kleopatra, fluisterde Kaleb tot Thrasyllus.
- De pyramide van Doricha, verbeterde Thrasyllus glimlachend.
Maar de oude priester schudde zacht het hoofd en zeide, met een zachte,
verteederde stem:
- De pyramide van Rhodôpis.... Zij woonde in Naucratis, en was onvergelijkbaar
schoon, en kuisch. Eens, toen zij baadde, vloog een adelaar binnen door het opene
dak der badzaal, en
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de vogel pikte uit de handen van haar dienares de sandaal, die deze juist haar
meesteres wilde aansnoeren.
Lucius werd plotseling heel bleek.
Maar de priester vervolgde:
- De adelaar vloog naar Memfis, waar de koning recht hield in een der hoven van
zijn paleis, en boven den koning liet de adelaar het schoeisel los, zoo dat het neêr
viel in de plooien van des konings gewaad. De koning was zeer getroffen en bezag
de sandaal, die zoo klein was als die van een kind en die toch was de sandaal eener
vrouw. En hij beval zijn dienaren door geheel Egypte te zoeken aan welke vrouw
zoo kleine sandaal wel paste. Zijn dienaren vonden hem toen Rhodôpis in Naucratis,
en voerden haar voor den koning, en hij huwde haar, en toen zij stierf, na enkele
maanden geluk, stichtte de koning haar, troosteloos, de zwarte pyramide.... die de
kostbaarste aller pyramiden is.... De geurige MOUMYA van Rhodôpis verdween....
Haar sarkofaag verdween.... Maar de sandaal, die de koning steeds vereerde, bleef
door een wonder behouden. Zie haar hier.
En de priesters, met hunne fakkels, lichtten in het midden der gitzwarte zaal een
kristallen schrijn bij, die stond op een tafel van zwart porfier. En in den kristallen
schrijn lag een kleine sandaal, als van een kind, maar toch van een vrouw, van fijn
rood leer met gouden versieringen, onwaarschijnlijk frisch schitterende arabesken.
- Het sandaaltje voor de vreemdelingen, murmelde glimlachende oom Catullus
sceptiesch. Wij zullen het straks even goed betalen als wij het Apisje hebben gedaan,
Kaleb.
- Maar het is toch wèl aardig, heer, fluisterde Kaleb glimlachend.
Maar Lucius beefde over zijn leden.
En hij zeide tot Thrasyllus.
- Dit is een voorteeken.... Ik wist niets van deze legende af.... Deze sandaal in
dezen schrijn! Ik wil met den priester alleen zijn!
Aan het verzoek van zoo aanzienlijken vorstelijken heer werd voldaan. Twee
fakkels werden in ringen gestoken en de anderen verwijderden zich. Lucius bleef
alleen met den ouden priester, bij den schrijn van Rhodôpis' sandaaltje. Toen, uit
zijn borst, haalde Lucius Ilia's sandaal te voorschijn.
En hij zeide:
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- Wijze priester, heilige vader.... Gij weet nog de wijsheid.... gij ziet zeker nog dóór
in het Verleden.... Ik heb vertrouwen in u: gij zult mij zeggen, waar Ilia is, die ik
verloren heb, en wie haar mij heeft ontroofd.... Zie, deze sandaal is alle spoor, die
zij achterliet. Zeg mij het Verleden en ik zal u rijkelijk beloonen.
De priester nam de sandaal en drukte die tegen zijn hoofd, terwijl zijn andere
hand trilde boven den kristallen schrijn.
- Moge Rhodôpis' geest mij verlichten, zeide de oude priester. Ik zie Ilia....
- Dood?
- Neen, levend.
- Alleen?
- Neen, met haar roover.
- Ziet gij haar roover?
- Ja.
- Beschrijf hem mij!
- Geef mij uw hand, hier boven Rhodôpis' sandaal.
Lucius reikte zijn hand aan den priester, boven den schrijn.
- Beschrijf hem mij? herhaalde Lucius.
En vóor zich, zag hij, in zijn gemartelden geest, het beeld van een zijner eigene
matrozen, aan wien hij de laatste dagen dacht, die, toen, gedwaald had om de villa
te Bajae.... een Cyprioot, dien hij eens, tusschen de oleanders, in gesprek met Ilia
getroffen had, wat zij niet had kunnen verklaren....
Er was een stilte. Des priesters magere hand trilde hevig in Lucius' vasten greep.
En eindelijk zeide de priester, de oogen dicht en steeds met de andere hand
drukkende Ilia's sandaal tegen zijn voorhoofd;
- Ik zie hem, duidelijk, duidelijk.... Rhodôpis' geest verlicht mij! Ik zie den roover!
Ik zie Ilia's roover
- Is hij groot?
Groot....
- Breed?
- Hij heeft breede schouders.... Een ruw gelaat, van een ruwe schoonheid, die
vrouwen soms beminnen.... Die onwaardige vrouwen beminnen boven adel van
schoonheid, omdat zij de beestelijkheid beminnen boven de liefde.... Rhodôpis'
kuische geest is over mij! Ik ziè den roover.
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- Hoe is hij gekleed? Als een slaaf?
- Neen.
- Als een vrijgelatene?
- Neen.
- Als een vrije man?
- Ja.
- Als een patriciër? Een ridder?
- Neen.
- Als een soldaat?
- Neen.
- Als een zeeman?
- Neen.... Ja, hij is gekleed als een zeeman, geloof ik, heer. Maar ik zie hem niet
meer, zei, openend de oogen, de priester. En meer zal IK u nooit kunnen zeggen.
Hij gaf Lucius de sandaal terug.
De andere priesters kwamen terug, namen de fakkels ter hand.
Bevende van toorn, ingehouden, trad Lucius uit de zwarte pyramide. Oom Catullus
zat reeds op zijn kameel.
Ook Lucius besteeg den zijne. Het beeld van den Cyprioot stond thans duidelijk
voor hem. Maar hij zeide niets; zijn lippen waren vast gedrukt op elkaâr, zijn
voorhoofd fronste; zijn leed scheen in zijn hart door zijn gekrenkte trots als neër
gedrukt en overheerscht.
En terwijl Kaleb de vorstelijke fooi betaalde, als hij altijd deed, gleed Lucius den
ouden priester een beurs in de hand, zwaar van gouden staters.

XVIII.
De korte schemering had gepurperd over de woestijn; de nacht gleed aan over de
hemelwijdte; de starren begonnen te ontluiken. En Kaleb, die Lucius' ontroering
meende te raden, om weêr noodlottige verklaringen, meende, dat vooral nieuwe
indrukken gunstig zouden zijn, en zeide, na korte beraadslaging met oom Catullus
en met Thrasyllus:
- Edele heer, voor de nacht gehéel is gezonken, zoû ik u naar de Groote Neith
willen voeren.... Zoowel om het beeld zelve, als om den Joodschen profeet, een
kluizenaar, die bij haar vertoeft in een grot....
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Lucius knikte, dat het goed was. En in de nacht, die zonk, zat hij recht op het
zadelkussen van zijn kameel en hief het hoofd op naar de starren. Had hij de
waarheid geraden? Was de waarheid langzamerhand in hem ge-openbaard? Of
hadden de Sibylle, Amfris, de orakels en de priesters door hem geraadpleegd, hem
in der daad op den weg dier waarheid gevoerd? Hij wist het niet; om zoo vele al
vage herinneringen, verwarde het zich in zijn zoekend, ontraadselend brein.... Maar
wèl zag hij den Cyprioot, den matroos, Carus.... die immers kort.... voor Ilia
verdwenen was.... verdwenen was uit de bemanning van zijn quadrireem.... en die
hij met Ilia eens samen had gevonden onder de oleanders....! Wat Ilia nooit hadden
kunnen verklaren! Carus! Een matroos! Wel geen slaaf, maar een zijner minste
ondergeschikten! Een Cypersche matroos, die hem ontroofd zoû hebben de vrouw,
die de koningin in zijn huis was, die hij kleedde als een godin, die hij bezaaide met
alles wat kostbaar was! Ontroofd zoû hebben - hoe kon het anders - met haar eigen
wil, hare eigene verdwaasde wil!
Had hij de waarheid geraden? Had zijn tastend brein eindelijk de waarheid
geraden? Of hadden in der daad de priesters en de orakels, en Amfris en de Sibylle
hem tòch de waarheid ontdekt? Hij besloot tot het laatste. Zijn ziel was geneigd het
bovennatuurlijke aan te nemen. En hij wist.... hij wist, door de wijze wetenschap der
priesters en der orakels.
Zij had hem kunnen verlaten, hém, voor zijn matroos! Hij hief zijn hoofd naar de
starren. Zijn lippen drukten zich vast, zijn voorhoofd fronste. Maar nooit, besloot hij,
zouden zijn lippen, tegen wie ook, zelfs niet, tegen Thrasyllus, uitspreken het geheim
van de waarheid, die de orakels hem hadden ge-openbaard. Hij zoû zwijgen, en
zijn trots zoû zijn leed neêr drukken.
- Zie, heer, zeide schuchter Kaleb, maar steeds staarde Lucius als vóór zich, hoog
op, naar de starren.
Lucius daalde zijn blik. En plotseling schrikte hij. Voor hem torende de Sfinx, in
de nacht. In de immense starrenacht, met de zanden rondom zilverglinsterende en
een zee gelijk, - torende de immense Neith, de alles wetende Wijsheid. Zij was
reusachtiger dan welke sfinx hij gezien had. Zij was reeds door de natuur zelve
gevormd uit den immensen monolieth. Menschenhand had haar alleen voor
menschenoog duidelijker vervormd.
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Tot de Sfinx. Zij was niet de gesluierde Isis van Saïs; zij was de ongesluierde, maar
zwijgende, alles eeuwig geweten hebbende Wijsheid. Zij hief haar hoofd op tot de
starren - als hij zelve gedaan had. Zij rustte: haar leeuwinnelichaam rustte en
verzonk: hare voorpooten staken als muren vooruit. Hare godinneborsten ademden
als in de nacht. Hare starre oogen staarden omhoog, en hare granieten sluier stond
uit op haar leeuwinnelijf. Zij was in de starrenacht huiveringwekkend schoon.
De reizigers waren afgestapt. En Kaleb, uit zijn grot, voerde den Joodschen
heremiet voor, die daar woonde, over de Sfinx.
- Ik geloof, dat hij gek is, heer, zeide, schuchter, Kaleb, een weinig angstig om
Lucius' frons. Maar dat doet er niet toe.... of hij gek is. Hij is de Joodsche heremiet....
en alle aanzienlijke vreemdelingen hooren hem aan.... omdat hij vreemde dingen
zegt....
- Hij ook al! stamelde Lucius.
In de gezonken nacht naderde hem de Joodsche heremiet. Hij was reusachtig,
onwaarschijnlijk oud: zijn baard golfde hem tot het middel. Zijn grauwe tabbaard
sleepte over het zand. En hij riep uit, met een zware stem:
- Ik ben Tsafnath-Paeneach, ‘hij, die de verborgenheden ontdekt!’ Ik ben uit het
geslacht van Jozef zelve, die huwde Asnath, dochter van Poti-Fera, priester van
On! In mij was de wijsheid van Jozef, die de droomen verklaarde, en de wijsheid
der priesters van On! Maar alle wijsheid in mij is gedoofd, - Jahve zij dank! - sedert
ik Hèm heb aanschouwd!!
- Wie? vroeg Lucius, ontzet om de donderende stem van den Profeet.
- .... Het was een nacht van flonkerende sterren! riep de Profeet. Het was dertig
jaren geleden! Ik woonde in mijn grot als nu! En ik wist alles, en Neith zag ik in het
aangezicht en de oogen. Langs den weg, daar ginds, door de zanden.... kwamen
zij aan! Zij kwamen, zij kwamen, zij naderden.... Op een van moêheid wankele ezel
zat een Vrouw. Een Grijsaard, zijn stok in de hand, leidde het strompelende dier....
Toen zag ik, dat de Vrouw tegen haar boezem gedrukt hield, in den plooi van haar
mantel, een Kind. En de Vrouw geleek op Heva en geleek op Isis en het kind geleek
op Habel en geleek op Horus. Vóor de immense Neith kon de ezel niet verder
strompelen door de zanden van de woestijn.... En de Vrouw steeg af en door hare
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tranen heen lachte zij op het Kind. Maar de Grijsaard geleidde de Vrouw naar de
immense Neith en hielp haar te klimmen in haar diepen schoot van graniet. Daar
rustte de Vrouw tegen den boezem van Neith en het Kind rustte tegen den boezem
der Vrouw. En toen.... toen zag ik, Tsafnath-Paeneach, ik, die de verborgenheden
ontdek, dat het kind, dat op Abel en Horus geleek, in de nacht, in den mantelplooi
van de Vrouw, straalde! Het kind straalde: een krans van stralen, een glorie van
licht ontstraalde aan het Kind! De Moeder sliep, het stralende Kind sliep, de Grijsaard
sliep.... en de immense Neith waakte, in de starrennacht over hun slaap! Toen wist
ik, o Jahve, dat ik uw Zoon had gezien, en dit geluk was mijn laatste Wijsheid! Sedert
weet ik niet meer, o Jahve dank! Sedert ontdek ik geen verborgenheden! Sedert
doofde in mij de wetenschap van Jozef en die der priesters van On! Want Jahve's
Zoon heb ik gezien, dáar, daar, in den schoot van Neith en sedert.... zie ik niets
meer dan dàt vizioen. En zal ik sterven met voor mijn dankbare oogen, het vizioen
van het Kind, dat straalde!!
Met zijn zware, donderende stem had de Profeet het gejuicht en Kaleb herhaalde,
fluisterend, tot Lucius:
- Ziet u wel, dat hij gek is, heer....
Maar Thrasyllus, ter andere zijde, fluisterde:
- Hij is niet gek, Lucius.... Hij is een ziener.... Hij heeft gezien.... Hij heeft misschien
den nieuwen god gezien, van wie alle Sibyllen spraken....
- Welke nieuwen god, vroeg Lucius.
- Ik weet niet zijn naam, zei Thrasyllus.
Maar oom Catullus sprak:
- Beste neef, die reusachtige kerel maakt mij bang, hier in de nacht, in de woestijn,
vóor dit vreeslijke beeld. Egypte geeft mij te veel indrukken. Ik voel mij, als een
spons vol met water, zoo vol gedrenkt met indrukken. Lucius, Egypte - je zal zien zal mijn dood zijn. In afwachting bestijg ik mijn kemel.
En oom Catullus riep zijn wachten en drijvers en gebood, dat men zijn kameel
neêr zoû doen hurken.
Maar Lucius naderde den Profeet, en trok hem ter zijde.
- Weet ge het Verleden? vroeg hij angstig.
Het Verleden....? aarzelde de Joodsche ziener, en zijn oogen waren als blind.
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- Ziet ge.... en kunt ge mij zeggen of.... wat ik denk, dat gebeurd is.... onbetwijfelbaar
wàar is?
- Ik zie noch het Verleden, noch de Toekomst meer, sprak de ziener. Ik zie niets
meer dan het Heden. En het Heden voor mij is niets anders dan.... het Stralende
Kind, daar ginds!!
- Wie is Hij? vroeg Lucius.
- Ik weet niets, zoo hij niet Jahve's Zoon is! riep de ziener. Hij geleek op Habel,
hij geleek op Horus.... Maar ik weet niets, zoo hij niet Jahve's zoon is!
Thrasyllus naderde.
- Lucius, zeide hij. Gaan wij. De nacht valt en de wachters waarschuwen voor
wild gedierte en voor roovers.
- Laat Kaleb den Profeet een goudstuk geven, zei Lucius.
Kaleb bood den stater aan.
Maar des Profeten donderende lach deed hem deinzen achteruit.
- Goud! riep de Profeet en donderend lachte hij:
- Wat moet ik met het doode goud! Ik heb het lévende goud gezien: ik heb het
Kind gezien en het straalde goud, als de zon zelve, het stràalde als de vurige
doornenstruik! Wat moet ik met het doode goud!
- Hij is gek! Hij is gek! riep Kaleb. Hij wil geen goud!
En, verschrikt, gleed Kaleb den stater zich terug - maar in een andere beurs, waar
hij zijn spaarpenningen zamelde - en holde naar zijn kameel, die al hurkte in het
zand.
In de sterrenglinsteringen over de zee van zand togen de reizìgers terug naar
Memfis.

XIX.
Het was in een allervroegsten morgen en Lucius, alleen, liep aan de overzijde des
strooms. Memfis' grauwe, mastodontische silhouet rozigde in het teedere krieken
der zon.
Lucius dwaalde, alleen. Nu was de eenzaamheid hem lief, als de rust na een
zware ziekte, vooral ook omdat hij twijfelde aan zijn genezing. Hij twijfelde, hij twijfelde
aan de zekerheid.
Wist hij de waarheid? Nu, na een slapelooze nacht, twijfelde hij en vroeg zich af:
wist hij de waarheid? En zoo hij de waarheid wist, was hij dan werkelijk genezen,
genezen in zijn zieke ziel, genezen van zijn leed?
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Hij wist het niet; nu wist hij niets meer. Hij dwaalde langs den Nijl, nu, alleen, zonder
te weten, zonder te weten. Een matheid was in zijn brein, als een nevel. Het leven
ontwaakte in de landhoeven met blijmoedig landelijke bedrijvigheid. Onder
molensteenen knarste het graan en de vrouwen, geknield, wreven met krachtige
palmen het brooddeeg, dat naast haar de mannen reeds hadden gekneed met
nervig dansenden voet. Lucius bleef bij hen staan kijken en zij lachten en hij lachte
terug. De mannen dansten en de vrouwen wreven en zij lachten en waren gelukkig.
Een ijverzucht op hun geluk prikkelde-op in den jongen Romein.
- Geef mij wat melk, vroeg hij aan een melkster, die een prachtige, sneeuwblanke
koe de uiers molk.
De melkster, in het holle blad van eene cyamus-plant, bood den vreemdeling de
melk aan. Lucius wist niet, of hij haar geld zoû geven. Hij dronk en gaf den rieten
beker terug.
- Dank, zeide hij, en zij lachte en melkte door.
Hij gaf geen geld en liep door. Wat was de wereld toch mooi en de morgen! Wat
was rozig dit eerste licht over den opzilverenden stroom! Hoe grauw en reuzig het
Verleden daar ginds van die stervende, weg zinkende stad! Hoe bekoorlijk lieflijk
en indrukwekkend grootsch waren alle vormen en tinten! Hoe schoon was de wereld!
Zelfs de menschen, daar, die landbouwers, die herderinnen, die bakkers en
bakkerinnen hadden een kalme, rustige, idyllische schoonheid, in hunne eenvoud
en natuurlijkheid. Wat was de wereld goed en wat konden de menschen gelukkig
zijn, zoo de goden niet de smart uitstortten in hunne harten!
De smart! Voelde hij smart? Of had reeds de gedachte alleen, dat Ilia zijn groote
liefde onwaardig geweest was, hem genezen van de ziekte, die de smart is? Maar
wàs hij genezen en wist hij....?
Hij naderde het gehucht Troia. En hij herinnerde zich gelezen te hebben in de
aanteekeningen van Thrasyllus, dat Menelaos hier langs was getrokken met zijn
schare van Trojaansche gevangenen, en edelmoedig hen vergund had zich hier te
vestigen. Zij hadden hunne kolonie gesticht. Achter Troia verrees rotsig gebergte
en zie, daar waren de antieke steengroeven, waaruit, eeuwen geleden de rotsblokken
waren gehouwen, om de pyramiden te bouwen rotsblok op rotsblok, zonder cement.
En met zijn voet warrelde Lucius door de vreemde versteeningen, die den grond
daar bezaaiden als met keien, die den vorm hadden van
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lange linzen en peulschillen, en die men meende, dat de versteende overblijfselen
waren van de malen der duizende slaven, die aan de pyramiden hadden gewerkt.
Plotseling zag hij een vrouw. Zij rustte, zittende tegen de rotsen en staarde in de
rozigende lucht. Hij herkende zijne slavin, die met de schoone stem, de zangeres,
de danseres, Kora.
Zij schrikte toen zij hem zag en rees op en boog diep, de handen gestrekt.
- Vergeef mij, heer, stamelde zij; dat ik zoo ver van de thalamegus gedwaald
ben....
Hij stelde haar gerust: hij was de meester, die vrijheid gunde aan zijn slaven. En
welwillend vroeg hij:
- Waarom ben je zoo ver gedwaald?
- Ik dwaalde ver zonder te willen, heer. Mijn gedachten voerden mij!
- Waar dacht je aan....
- Ik dacht aan Kos, mijn vaderland, en of ik het ooit wel weêr zoû zien.
- Het is het vaderland van Apelles, den schilder, en van Epicharmes, den
dichter-wijsgeer en uitvinder van de komedie. Het is een land van schoonheid en
kunst, niet waar, Kora....
- Het is lieflijk als een tuin, heer. Er zijn de tempels van Eskulapos en Afrodite. Ik
werd er geboren in de groote slavinnenkweekerij. Ik had er een lieve jeugd. Er was
een groote tuin en ik speelde er.... Vergeef mij, heer....
- Ga door.
- Ik werd er gekweekt en verzorgd. Ik werd gebaad en zorgvuldig gebalsemd en
gemasseerd. Dat deden ons de negerinnen. Ik werd er al heel jong geleerd te
dansen. Daarom ben ik lenig, heer, en hoop ik, dat ik goed dans. Maar ik beminde
ook de muziek; ik zong. Er waren meesters, die ons leerden zingen en harpspelen,
en meesteressen, die ons leerden dansen. Druope, de eigenaarster der kweekerij,
was streng, maar zij was niet onvriendelijk. Mijn ouders waren haar slaven ook. Mijn
vader was een hardlooper en mijn moeder was ook danseres geweest. Er waren
weddingschappen als mijn vader hard liep en maar zelden won hij de prijs niet, voor
onze meesteres. Zij deed hem wel geeselen, als hij de prijs niet won, maar niet
hard, om zijn kostbare lichaam niet te verderven. Druope was een goede
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meesteres voor ons, want mijn moeder danste niet meer nadat zij haar voet eenmaal
verzwikt had, en Druope was toch vriendelijk en zacht voor hare slavin. Maar toen
ik zingen en dansen kon, heer, verkocht Druope mij voor heel veel geld aan een
slavenhandelaar, die naar Rome ging, met vele slaven en slavinnen. Ik omhelsde
Druope en mijne ouders, en ging met den handelaar. Hij was ook niet hard tegen
mij, omdat ik een kostbare slavin was, heer; hij was niet hard tegen zijn slaven en
zijn slavinnen; hij verzorgde ze als kostbare koopwaar. Thrasyllus, heer, kocht mij
op de slavenmarkt te Rome voor u en ik was trotsch, dat hij een hooge som voor
mij betaalde na mijn proeflied te hebben gehoord en mijn proefdans te hebben
gezien. En nu.... nu ben ik gelukkig, heer, aan een meester als u toe te behooren....
Maar toch gaan dikwijls mijn gedachten uit naar Kos, naar de kweekerij, naar mijn
ouders, naar mijn mede-slavinnen aldaar, en naar Druope.... Vergeef mij, heer.
- En zoû je terug willen naar Kos, Kora....
- Heer, het vaderland blijft ons dierbaar.... Maar ik behoor u, en waar gij zijt, zal
ik zijn.
- En zal je daar ook gelukkig zijn, ver van Kos, Kora?
- Ik zal gelukkig zijn waar gij gelukkig zijt, heer, en ongelukkig, waar gij ongelukkig
zijt....
Lucius zag haar aan. Hij telde hare woorden niet meer dan als hoffelijke
wellevendheid eener wel opgevoede slavin, die uit een beroemde kweekerij kwam,
en die hij duur had betaald, om hare fijne schoonheid en hare talenten. Maar toch
deed de klank van Kora's stem hem weldadig aan en hij zeide, als de genadige
meester, zacht glimlachend:
- Je weet te zeggen het woord, dat wèl klinkt, zoo als je zuiver zingt en zuiver
speelt....
Zij antwoordde niet meer, boog het hoofd, voelde, dat hij haar woord niet meer
telde dan als het wèl klinkende woord.
- Ik ga, met uw verlof, heer, terug, naar de thalamegus? vroeg zij.
- Ja, zeide hij; ga....
Zij groette eerbiedig en sierlijk en ging.... Hij volgde haar op een afstand. Zij ging
langs het hooge riet van de rivier. Zij was zeer bevallig en fijn als de zacht gekleurde
beelden, die kwamen van Tanagra. Hare gebloemde mousseline peplos plooide
weekelijk
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om hare gracelijke vormen, in vele dunne vouwen, die waaierden open en dicht.
Hare bloote armen waren heel rank. Heur blauwig zwart haar was toch fijn en ving
gouden glanzen. Nu zij een bloeiende rietpluim afplukte, stond zij tusschen de
halmen als een nimf.
En Lucius glimlachte, omdat zij zoo heel bevallig was, zoo teeder gracelijk, omdat
zij zoo héel mooi zong en harp speelde, en omdat zij zulke wellevende woorden
zeide, en zoo bekoorlijk had gesproken van haar vaderland, Kos, waar zij geboren
was in de slavenkweekerij van Druope....

XX.
Onder de zonnezeilen van den thalamegus lag oom Catullus, en hij vroeg Kora bij
hem te komen zitten, en zeide:
- Zing en speel mij wat vroolijke liederen, Kora.... wees vriendelijk tegen mij al
ben ik je meester niet. Want ik verveel mij, hier, op deze Nijl-boot, te Memfis. Ik
verveel mij sedert Lucius gegaan is naar het Orakel van Ammon, door de barre
woestijn! Wat een idee, wat een dol idee! Vijf dagen zijn ze al weg, morgen
vermoedelijk komen zij aan.... Ik verveel mij, Kora, ik verveel mij gruwelijk.... Egypte....
zal mijn dood zijn....! Eerst word ik met nieuwe indrukken verzadigd als een spons
met water en dan laat Lucius mij over aan een grenzelooze verveling. Hij is een
egoïst: hij denkt nóoit aan zijn ouden oom.... Kora, wees mij beminnelijk en zing en
speel mij vroolijke liederen, niet waar.
Zoo klaagde oom Catullus. Want in der daad was Lucius, met Kaleb, Thrasyllus
en Tarrar, wachten en drijvers, gegaan door de woestijn naar het Orakel van Ammon,
en oom Catullus was achter gebleven op de thalamegus, onder den zorg van den
onderintendant Rufus, met al de andere slaven, slavinnen....
Van Memfis ging door de woestijn een weg naar de oaze, waar het Orakel van
Ammon was. Het was door de zanden een afbakening met granieten stijlen, als
kleine obelisken, meer niet. Het was meer eene wegwijzing dan een weg. De
zomerzon gloeide onverbiddelijk over de brandende zanden, die gewaaid lagen
tegen het rotsig gebergte, aan welks zuidzijde de weg was aangelegd.
De karavaan ging reeds vijf dagen door de zanden. Lucius, op een olifant, rustte
in een ruimen, vierkanten draagstoel, met donkerende,
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blauwe en gele gordijnen en had gewild, dat ook Thrasyllus aan zijn zijde zoû zitten.
Kaleb, omwikkeld in witte mousselinen, die alleen zijn flonkerende oogen en
blinkende tanden vrij lieten, zat op een krachtigen dromedaris, tusschen de beide
bulten van het beest, op lederen kussens, onder een grooten parasol, die bevestigd
aan zijn zadeltoestel, slechts nu en dan zacht wiegelde heen en weêr. Olifant en
dromedaris waren omgeven met lange vliegenetten, waaraan bengelende, bonte
franjes. Tarrar, ook in bonte lijnwaden omhuld, hurkte als een aapje op een kameel
en braveerde de zon van zijn land, den gloor van de woestijn van zijn Libyë. De
wachters en drijvers bereden muilezelen en kleine paarden torsten de bagage der
reizigers, hunne tenten, hunne proviziën, hunne nog gezwollene waterzakken.
Vijf dagen reeds ging de eentonige reis door de zanden. Met den dageraad begaf
de karavaan zich op weg, des middags werd halte gehouden onder de tenten; des
avonds toog de stoet verder; tot weêr de nacht en de vermoeidheid de reizigers
noopten tot rust. Het was als een gaan zonder einde. Het werd of het doel nooit zoû
worden bereikt. Het was de eentonige afwisseling van de goudglinsterende zanden
onder onverzoenlijke luchten van zonnebrand, met de doovende zanden onder de
eindelooze luchten van nachteblauw. Het was de eentonige afwisseling van de
rozige zonsopgangen met de oranje zonsondergangen. Het was de eentonige
afwisseling van het ontluiken, het stralende bloeien en het doffere verwelken der
sterren. Soms woei de zuidewind op, en woei hij, woei hij voor uren. Door de
zandhoozen, moeizaam, ging voort de karavaan, zwijgzaam. Soms was de
wegwijzing der stijlen als verdwenen: de obelisk-achtige palen helden schuin, in de
zanden verzonken. Een weemoedigheid daalde neêr, over beesten en menschen
beiden.
Het middagmaal, onder een tent, deelde Lucius met Thrasyllus, Kaleb en Tarrar.
Het was, onveranderlijk, geroosterd schapevleesch, dadels, en een zelfde
hoeveelheid water, waarin een scheut palmenwijn. Het was vreemd, maar Lucius
was bijna vroolijk en beweerde, dat oom Catullus gelijk had gehad maar niet meê
te gaan naar de Oazis van Ammon, daar zulke middagmalen hem een zware
beproeving zouden geweest zijn. En eveneens was het vreemd, dat Kaleb, de anders
altijd vroolijke, opgeruimde Kaleb, weemoedig en triestig werd. Hij riep ten minste
uit, nu Lucius schertste:
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- Ik bewonder mijn heer, dat hij blijmoedig is in deze door de goden vergetene
zanden van Libyë! Mij drukken ze ten minste neêr op de borst, ach heer, als of ik
reeds onder ze weg zonk, als de obelisken en sfinxen zinken! Ach, edele heer,
vorstelijke heer, wat een wanhoopsidee dan ook van uw vorstelijk brein om dezen
afschuwelijken tocht te willen ondernemen, om te willen gaan naar het Orakel van
Ammon! Dat geheel vervallen en verlaten is! Waar sedert twee eeuwen misschien
geen vorstelijke heeren ooit meer henen trokken! Ach heer, ach heer, als maar deze
gruwlijke tocht goed afloopt! Nog klagen de drijvers en wachten niet; nog is er water
in de zakken voor menschen en beesten; nog hebben wij geen ander avontuur
beleefd, dan de verschijning van éen leeuw, die zich fier verhief op een rotspunt,
maar vluchtte, toen hij mijn burnous aan zag fladderen, terwijl onze jagers hem
trachtten te schieten met vergiftige pijl, maar ach, heer, als meerdere leeuwen
verschijnen zullen, of woestijnroovers plots zullen dagen of als de verschrikkelijke
spoken zullen opdoemen: de sfinxen met menschenhoofden en de reuzen met
dierenkoppen, waar de woestijn, naar men zegt, vol van is, of als wij ontmoeten de
reuzenslang, wie een woud groeit op den rug, en die nestelt onder de aarde en
dwàrs door de platte aardeschijf zijn vreeslijk lijf henen boort, als hij honger heeft,
en die dorpen en steden in slokt.... ach heer, dan betwijfel ik of mijn fladderende
burnous en de bogen en pijlen onzer jagers en wachten ons redden zullen, helaas!
Ach heer, ach genadige, vorstelijke heer, zal ik òoit Saba terug zien, mijn lief, door
de goden gezegend land!
Zoo klaagde Kaleb, maar Lucius zeide:
- Tarrar ziet zijn land wel terug, niet waar, Tarrar?
- Ja heer, zeide het slaafje; maar ik ben van de zeekust, niet van de woestijn, en
ik was in mijn land niet gelukkig en kreeg geen eten van mijne ouders en het land
is ook niet mooi, als Saba is, en ik blijf maar liever bij u, in Rome, want dat is toch
het mooiste land van de wereld, in uw huis, dat het mooiste huis is van de wereld....
Na de middagrust ging weêr de tocht voort, en langzaam, langzaam zonk de zon:
de hemel was als een gloeiend koperen dom, die doofde en koelde en de starren
ontluiken en over de rotskammen, die kartelden langs den weg, verschenen de
vluchtige schimmen van wild gedierte: ontzettend brullen verklonk in den nacht,
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tot angst van Kaleb, die zeide, dat hij voor leeuwen en hyena's niet bang was, maar
wel voor de reuzen en de wereldslang en de spoken van de woestijn, die de reizigers
lokten naar de tooversteden, die niets zijn dan hersenschim, begoocheling en verderf.
En alle de drijvers en wachters, stoere Libyers en Arabieren, waren als hij en zeiden,
dat zij de tastbare leeuwen niet vreesden en ze wel jagen zouden, als het moest,
maar dat zij vreesden, in de woestijn, de ontastbare leeuwen: àl wat spookt en
opschimt in boos vizioen en waarmeê Tyfon de karavanen lokt in de Hel.
Dan werden groote vuren ontstoken, om de leeuwen en spoken verre te houden,
en zij gloeiden in den nog gloeienden nacht en de drijvers en wachters dansten
fantastische dansen rond om de vuren, en Kaleb, om zijn angst te vergeten, danste
meë.
Maar Thrasyllus vertelde zijn meester van Alexander den Groote. Toen Alexander
Alexandrië stichtte, was het Orakel van Ammon het allerberoemdste van Egypte en
Kallisthenes en Plutarchos vertellen, dat de groote Macadoniër van Paraetonium,
aan de kust, vertrok door de woestijn, om zich te begeven naar de Oazis. Hevige
zuidewinden overvielen zijn reisstoet, maar hij gaf het niet op, hoewel zandhoozen
hem bijna verzwolgen met zijn olifanten en kemelen. Plotseling echter vielen
weldadige stortregens neêr, door de goden gezonden, en de winden legden zich,
de hoozen vielen. Twee kraaien wiekten ter zijde van den grooten Alexander en
geleidden hem naar de Oazis....
In den vroegsten morgen, na weldadigen slaap, werd de tocht voort gezet, de
eentonige tocht, de eindelooze tocht. Het was de voorlaatste dag, en toen halt werd
gehouden, bleek het, dat de drijvers en wachters de waterzakken hadden open
gesneden en zich zat aan het water hadden gedronken. Kaleb werd razend, en trok
reeds zijn dolk en wilde zich op de Libyers en Arabieren werpen, maar ook deze
trokken hun dolken en allen krijschten en schreeuwden en gilden. Toen trad Lucius
tusschen beide en hij stilde hen allen, en gaf hun geld en zij wierpen zich op de
knieën en snikten en vroegen vergiffenis, omdat zij het water hadden op gedronken,
maar zij hadden zulk een dorst gehad en beschuldigden Kaleb, dat hij met het
rantsoen te spaarzaam was. En galeb verdedigde zich en zeide, dat in de woestijn
men spaarzaam moest zijn en niet ten eenen male alles opzwelgen, zonder te
denken aan den dag van morgen, aan de beesten en aan den vorstelijken heer, die
nu

Groot Nederland. Jaargang 9

310
geen droppel water meer had. Maar de vorstelijke heer, van zijn eigen olifant, liet
ontladen een zwaren korf vol citroenen, en hij gaf ieder van de drijvers en wachters
een enkele citroen, en zeide hun, dat zij nu met deze citroen te zuigen het uit
moesten houden tot de Oazis zoû zijn bereikt. En zij kusten zijne handen en kropen
voor hem en streelden zijne beenen en zij noemden hem Osiris en Serapis en
Ammon-Râ en den weldoener van hun leven.
Menschen en beesten waren uitgeput, maar bijna werd geen nachtrust gehouden
en niemand sliep en allen wilden voort, steeds voort, in de laatste opzweeping der
energieën.
Was het, na de slapelooze nacht, om die uitputting en laatste opzweeping, een
luchtverheveling, een hersenschim, zinsbegoocheling, een fata-morgana...? Zie, in
de eerste rozigheden der dageraad, weêrgeglanst van het Oosten toe naar het
Westen, verrees, in het Westen, als een droom.... Een vage droom van vage vormen:
het vage paradijsvizioen van nauwlijks omlijnde rozeachtig getinte boomen, slanke
schimme-stammen en in rozig licht verdoezelde palmkruinen.... Toen de rechte
lijnen, niet meer dan een azurige schaduw, van muren, van daken, terrassen,
tinnen....
Was het een vizioen, was het een droom....? Neen, het was de werkelijkheid en
Kaleb, opjuichende, wees:
- Ammon-Râ! Ammon-Râ.!
- Ammon-Râ! Ammon-Râ!! herhaalden wild krijschend en als krankzinnigen
juichend, de drijvers en wachters, want de oaze kleurde op, de boomen
verduidelijkten; het heiligdom, groot als een stad, breidde reeds indrukwekkend zijn
muren....
En de beesten snuifden en hinnikten, de olifanten reikten de snuiten, de kemelen
strekten de pooten, de menschen rekten de halzen en ademden-op geuren van
groen en frischheid van stroomende bronnen, en de bewoners van de oaze, arme
inboorlingen, in dienst van de priesters des heiligdoms, stortten uit hunne hutten de
karavaan te gemoet en knielden aan den weg, biedende de open gespleten
kokosnoten, sappige oranje en scharlaken vruchten, vreemd van vormen en malsch
van vleesch, en de aarden schalen vol van het klare water, doorschijnend als vloeiend
kristal.
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XXI.
Er was een dicht palmenwoud, waardoor de reizigers zich begaven naar den tempel
van Ammon-Râ, wier muren zich uitbreidden, een stad gelijk.
- Zie, heer, zeide Kaleb, die voor ging en hij wees; deze zijn mannelijke
palmboomen, en die fijnere, daar, zijn vrouwelijke en zij huwen met elkander, heer,
en zij gevoelen liefde voor elkander; zij groeien naar elkander toe, zie heer, zoo als
deze mannelijke en deze vrouwelijke palmboom en zij wuiven elkander toe en de
mannelijke bevrucht de vrouwelijke boom, en alleen als zij elkander lief hebben, zijn
de vruchten welig, en de honig en wijn er van aangenaam om te nuttigen.
- Het is zoo als Kaleb zegt, beaamde Tarrar; de palmboomen in mijn land huwen
elkaâr en zijn ook de voortreflijkste van de heele wereld....
- Zij huwen elkaâr ook in Saba, zeide Kaleb beleedigd; wij hebben in Saba geuriger
honig en dadelwijn, dan jij hier in Libyë hebt....
Er ontstond tusschen Kaleb en Tarrar een vrij heftige woordenwisseling omtrent
de meer of mindere voortreffelijkheid van Saba's en Libyë's palmen, maar de reizigers
traden den eersten tempelpoort in.
Er was een driedubbele rij van muren, rondom het oude heiligdom, maar de muren
vielen in puin, de obelisken zonken weg, over de sfinxen weligde het onkruid met
bloeiende lianen, hoog gras schoot op tusschen het plaveisel van den dromos, en
alle poorten stonden open. Er was een dichte schaduw van de looverkruinen der
hartsige terebinth-boomen, die in den zonneschijn geurden met zware aromen. De
vleezige agaven en aloës woekerden met hare zwaarden over de muren en de
lange stengels bloeiden met de fabelgroote, scharlakene bloemen, die stoomden
als van een wierook. Maar het waren vooral de datura's, wier albasten hangende
bekers een bedwelming uit goten, een bezwijmeling, een dronkenschap van zware
geuren, om welke de groote atlas-vlinders traag wiekten en bleven rond zweven.
Er waren geene poortwachters en de reizigers liepen door, den eindeloozen
dromos af. De kolossen rezen, ter zijde, uit mono-
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liethen gehouwen, maar zij ook helden scheef, of verzonken. Eindelijk, uit het
verschiet der pylonen, die zich rijden en eindeloos rijden, trad een groep van priesters
de reizigers tegemoet. Het was de opperpriester van Ammon-Râ, en het waren elf
andere priesters en zij waren alle zeer oude grijsaarden. Zij waren allen grijs gelokt
en zij droegen allen lange grijze baarden. Zij droegen allen vuurroode lange
tabbaarden, en toen hunne theorie naderde, waren zij gelijk aan goden. Zij waren
aandoeningloos en waardig, schijnbaar.
Want zij wilden niet hunne verrassing den vreemden doen blijken. Het Orakel van
Ammon werd niet meer bezocht, zoo als het bezocht werd twee eeuwen geleden.
Het werd niet meer geacht; de tempel verviel; zomers gingen voorbij, zonder dat er
éen pelgrim daagde. Maar Lucius had het Orakel van Ammon willen raadplegen,
juist omdat het historisch verleden er voor hem een dichterlijke bekoring aan gaf.
En toen hij den opperpriester naderen zag, strekte hij de handen in eerbied uit naar
den grond en knielde en boog het hoofd en achter hem knielden en bogen Thrasyllus,
Kaleb en Tarrar.
- Wat zoekt gij, mijn zoon? vroeg de honderdjarige opperpriester.
De waarheid, antwoordde Lucius.
- Treed dan binnen in het Huis van de Zon, noodde de opperpriester.
En de reizigers rezen, en de priesters, verheugd, geleidden hen. Door PRONAOS
en NÊOS geleidden zij hunne bezoekers in den SECÔS, in het allerheiligste. En de
opperpriester, wijzende in den gouden schaduw van middagduister tusschen zuilen,
boomstammen gelijk, het immense, oeroude beeld van Ammon-Râ, den zonnegod
met den stierenkop, vervolgde:
- Want wien haar waardig is, verlicht de Zon de waarheid, zoo als zij eeuwen
geleden Alexander van Macedonië de waarheid verlichtte. De godheid uitte zich,
vóór zijne komst, alleen met het bewegen der brauwen en het fronsen zijns
stierenvoorhoofds tusschen zijn godiijke hoornen.... Maar Alexander van Macedonië
sprak de godheid toe met het geluid van zijn loeiende stem en hij zeide hem, duidelijk
hoorbaar voor den vorst en geheel zijn gevolg, dat hij de Zoon was van de Zon, de
zoon van Jupiter - Ammon-Râ....
Lucius zag op naar het beeld. In den gouden tempelschemer,
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waar het middagdagelicht binnen zeefde en brak tusschen de zuilen in poeierende
stofwemeling, zag hij den oppersten god, die niet meer geteld werd, verschaduwen,
verveloos hout en kleurloos bazalt, en pokdalig geschonden en blind, waar hem zijn
juweelen oogen en eenmaal ge-incrusteerde edelgesteenten ontroofd waren aan
zijn stierenkop en menschelijken hals. En hij voelde in zich een zoo diep erbarmen
met den verschemerenden god - eenmaal almachtig en al-geëerd, nu vergeten in
zijn ver weg verzinkend heiligdom der Libysche woestenijen, - dat hij de knieën
boog, in medelijden en eerbied....
De Joodsche ziener, die woonde in de grot van Neith, had den nieuwen god,
Jahve's zoon, wellicht, dagen gezien en stralen.... Hier, in de immensiteit zijns
vervallenden heiligdoms, zag Lucius verschemeren den god, die werd vergeten,
maar dien Alexander van Macedonië, twee eeuwen geleden, had gezocht dwars
door wervelstormen en zandhoozen heen....
Toen Lucius opzag, was hij alleen met den ouden opperpriester.
- Vader, zeide hij geknield; ik wil de waarheid weten. Ik wil weten, of wat ik dènk,
dat de Waarheid is, mij door orakel geopenbaard na orakel.... de Waarheid is voor
Jupiter-Ammon-Râ...
- Zoon, zeide de priester; de Waarheid blinkt niet dan na meditatie. Na overpeinzing
en vrome gebeden. Na dagen en nachten van samenzijn met de godheid. Ik zal uw
middelaar zijn. En gij zult wéten, wat gij weten wilt, als ge vertrouwt....
- Vader, zeide Lucius. In uw heilige handen leg ik mijn voorhoofd neêr, zwaar van
zorg en leed en twijfel....
Hij boog het hoofd naar des priesters beide opene palmen....
Hij bleef vijf dagen en nachten met den priester samen. In het heiligdom verwisselden
de gouden schaduwen van den dag voor de blauwe schaduwen van den nacht en
de zonnepoeieringen voor de flakkering der tempellampen. Er was het gebed en
de vasten en er was de aanvoeling van ziel aan ziel.

XXII.
Na vijf dagen en nachten wist Lucius. Bleek, moê en verklaard trad hij tot de zijnen,
Thrasyllus, Kaleb en Tarrar, die verwijlden in de groote, holle tempelkamers. En hij
was kalm en
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rustig en waardig. Hij baadde zich en at en sliep. En des nachts in de stilte der
tempelparken, die met de gouden schijnsels der starren zich weefde tot éene
mystieke atmosfeer, wekte hij Tarrar, en zeide:
- Neem deze sycomoren kist....
Het was een kleine, sierlijke cassette, die hem steeds overal had vergezeld.
Tarrar, slaapdronken, vatte het kistje op.
- Volg mij, gebood Lucius.
Het slaafje, in verwondering, volgde zijn meester. Lucius ging door de schaduw
- doorspookte tempelruimten, die eindeloos, eindeloos waren. Hij ging door de
parken, die spookten van sfinxen en obelisken en bezwijmelden met de zwoeltes
der datura-geuren. Hij ging door de geheele oaze, onder het palmenwoud en langs
de hutten der inboorlingen.
Tarrar volgde Lucius. Het slaafje voelde, nieuwsgierig, dat het sycomoren kistje
niet was gesloten. Hij opende het even.... en bij het flonkerende starrenlicht zag
Tarrar een kleine vrouwesandaal, die hij kende....
Het slaafje was heel verwonderd. Maar hij volgde zijn meester steeds, trouw; hij
zoû hem gevolgd hebben tot in den dood....
Hier was de woestijn.... De meester ging de woestijn in en Tarrar, steeds,
verwonderde zich. Nu, over hen, koepelde zich de starrennacht; vóór hen breidden
zich de zilverige zanden.
- Graaf, beval Lucius, die zich plotseling wendde.
Tarrar schrikte. Hij zette het kistje neêr in het zand en groef een kuil met zijn
handen.
- Dieper, beval Lucius; graaf dieper....
Het slaafje groef; als een aapje, vlug, groef hij met beide handen de kuil diep.
- Zet het kistje in de kuil, beval Lucius.
Tarrar deed zoo en keek zijn meester aan.
- Dek het kistje dicht met zand....
Zoo deed Tarrar, naar het bevel van zijn meester.
Toen zeide Lucius:
- Kom meê terug.
En hij ging terug naar de oaze, maar Tarrar, vóor hij volgde, tràpte met de voeten
over het zand, waar onder het kistje begraven lag, en overstelpte het, blij en heftig
gebarend, met vervloekingen, onafweerbare vervloekingen, in de Libysche taal....
(Slot volgt.)
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In het Britsch Museum
door Jan Walch
(Elgin Room)
....Dan raakte ik aan een zuil van 't Parthenon....
ik raakte aan wat voor duizend verre jaren
zich rankte in eeuw'ge stad.... o, diepst ervaren
van wonder en van schoonheid, dat ik won!
Niet kan 't mijn arme kunst in woord bewaren,
hoe 'k ook herpeinzend mij dáárop bezon o blinkend wit onder de Zuiderzon!
o marmerblank boven de blauwe baren!
Ik zag het naar den hoogen hemel rijzend,
het heiligdom van Hellas, jong en stralend,
de schoonste wijsheid boven 't blijdste leven.
O, dát moment! Míjn wereld week vergrijzend;
Londen verzonk, en 't leven mijn, vervalend....
één oogwenk was 'k in Hellas' lucht geheven.
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Naar het einde
door J. Tersteeg.
1.
Je mond, je ogen....
Reik mij je mond, mijn lief, robijnen beker
waaruit ik, zwijmend, mij een duizel drink;
mijn handen tasten langs je lijf, onzeker,
wijl 'k in fluwelen wellust week verzink....
Reik mij je mond, mijn lief, bloedrode vrucht
die 'k eindloos zwelg en die mij nooit verzadigt;
ik sluit mijn ogen, heel de wereld vlucht:
niets dan wij beiden, zalig-begenadigd....
Reik mij je mond, mijn liefste, rode brand
die mij verteert en die ik niet kan blussen;
mijn adem stokt.... ik wankel op de rand
van zijn en niet-zijn.... Lief - je mond, je kussen....
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Mijn liefste, zie mij aan: als heldre meren,
in onbewogen, zuivre rust, zijn je ogen;
hun kalme klaarheid koelt mijn heet begeren,
dat voor hun wondren vroom ligt neergebogen....
Mijn liefste, zie mij aan: je ogen zijn
als blanke venstren: vredig brandt daarbinnen
een altaarvlam, gestadiglik en rein;
nu stilt zich mild de wilde drift der zinnen....
Mijn liefste, zie mij aan: het jonge licht
der lente is in je ogen opgegaan;
zijn blijde schijn verheerlikt je gezicht....
Laat mij je aanbidden, liefste - zie mij aan....

Groot Nederland. Jaargang 9

318

2.
De mensen....
De mensen vertelden: die man is zo slecht;
(de mensen - ze konden het weten!)
zijn woord was een leugen, zijn liefde niet echt hij zal je wel gauw weer vergeten.
Ze praatten zo veel, zo gewichtig en lang,
ontnamen haar hoop en vertrouwen.
Ze wisten het zeker, en maakten haar bang:
zie - nóoit heeft hij van je gehoûen.
Toen kreeg haar de twijfel geheel in zijn macht;
geloof, hoop en liefde vervlogen.
Voor 't laatst heeft ze hem en zijn woorden herdacht:
ach - was dat dan alles gelogen....!
En hij die zo slecht was, de man zonder hart,
die plicht, eer en deugd had vergeten zijn hart was gebroken van liefde en smart....
Dat konden de mensen niet weten!
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3.
Het gele kleed.
Ik zag je 't laatst in 't lange gele kleed
dat als een gouden glans je slanke lijf omgleed....
Leed van mijn dagen, waanzin van mijn nachten:
nog altijd zie 'k je zó, in dromen en gedachten,
goud-gele vlam op 't altaar van mijn hart,
verschroeiend vuur van liefde, brand van smart.
Mijn dag is vol van jou, de droeve najaarsdag,
in geel en goud verstard, geluidloos, zonder lach;
je ruist voorbij in gele bladervluchten
ik zie je in gouden herrefst-avondluchten,
o - wáar 'k mijn moede, zoekende ogen richt,
daar zie ik jou - bij zonneschijn, in sterrelicht....
Maar in de afgrond daal je van mijn kamernacht,
en ziet mij aan, en zegt mijn naam, en lacht,
en langzaam glijdt het gele kleed te gronde....
Ik breid mijn armen uit, ontwaak, en tast in 't ronde vergeefs - alleen de stilte, en de droefenis
om wat geweest en eeuwiglik verloren is....
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4.
Verloren paradijs.
Het regent over de oude, grauwe stad,
in starre stilte rekken zich de straten;
de huizen. zien zo somber en verlaten
of hen de dood voorgoed gesloten had.
Ik zie naar 't raam, mijn lief, waaraan wij zaten,
waar ik mijn liefde vond, mijn gouden schat,
waar ik der tijden eindigheid vergat,
ver van de mensen en hun ijdel praten.
Ik zie door 't venster, zwart en roerloos dicht,
je stille kamer als een graf daarachter....
Mijn lief - waar is je lach, je lief gezicht....?
Dit is het eind. Wat doe ik met mijn leven....
Verstoten ben ik, door een strenge wachter
voor eeuwig uit het paradijs verdreven.
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Hervorming en wedergeboorte, een Nederlandsch drama in vijf
bedrijven
Door Herman Felix Wirth.
Vierde bedrijf.
Eerste Tooneel.
Inquisitiezaal. Links in de breedte de groene rechterstafel in den vorm van een
rechthoek. In den achtergrond twee groote Gothische boogramen, waartusschen een
levensgroot crucifix op eene verhooging van drie treden. Rechts een vleugeldeur.
Een knecht trekt de groene gordijnen der ramen open.
(JUAN DE VARGAS, LOUIS DEL RIO en JERONIMO DE RODA komen binnen).
VARGAS.

Miserere! Mijn kop doet me zoo duivels zeer. 't Lijkt wel of ze er met twintig
kerkklokken tegelijk vesper, noen en vroegmis in luiden.
RIO.

Ja, collega, dat Franciscanerbier is zwaar! Je hebt 't gisterenavond tegen den
Guardiaan moeten afleggen. Deze keer en ben jij de mindere broeder.
VARGAS.

Diablos, dat bruine zuipsel kan geen edelman verdragen. Maar laat hem eens in
de Oportowijn komen! Ik drink hem binnen een uur onder de tafel.
RODA.

Ze moeten vroeger goeden Rijnwijn en Franschen Roodwijn in 't klooster gehad
hebben. Maar die verdoemde geuzen hebben alles kapot geslagen, leeg laten
loopen en opgezopen.
VARGAS.

Leeg laten loopen? Daarvoor verdienen ze den brandstapel. En dat die ketters
gewijden wijn gezopen hebben, daarvoor verdienen ze de hel.
RIO

(zuchtend).

Vandaag hebben we een zwaar werk. Voor drie uur in den middag zullen we wel
niet klaar komen.
VARGAS

(zijn handen wrijvend).

Sanct Jago, een mooie vangst! Onze
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nieuwe kettermeester hebben ze in Valladolid goed gedresseerd. Hij heeft een neus
als een jonge brak!
RODA.

Ja, twee vliegen in één klap: een calvinisten- en een geuzen-conspiratie. Ze wouden
't kasteel overrompelen.
RIO.

De Hertog is toch den duivel te slim af! Hij had gelijk, dat we een troep verkapte en
weggekropen geuzen te pakken zouden krijgen, als we zoo deden of we bang waren
en 't garnizoen verzwakten.
VARGAS.

En eindelijk hebben we dan ook dien heimelijken ketter, dien driemaal verdoemden
burgemeester van Ghisselen in de val gekregen. Dat kreng met zijn brutaal gezicht
heeft me altijd in den weg gezeten en gedwarsboomd. Het zal hem nouw opbreken.
Op mijn woord van eer!
RODA

(ironisch).

Als dat de waarborg is, geloof ik, dat 't met den ketter goed afloopt.
VARGAS

(opstuivend).

Nostre Dam Loret! Dat herroep je, of je zult met mijn degen kennis maken!
RODA.

Daar ben ik niet bang voor, collega! Al zacht! 't Was een grap.
RIO.

Kom signors, geen ruzie! Geef elkaar de hand.
HESSELS

(binnenkomend half beschonken, met hokkende stem).

Wie - maakt hier zoo'n - lawaai? Twisten is on - gezond. Een mensch moet zich
ru-hustig houden.
RODA.

Daar en heb je dat dronken zwijn ook.
HESSELS

(met dubbelen tong).

Wat ze-hegt u?
RODA.

Dat u goed bij stemming schijnt te zijn!
HESSELS.

Groot Nederland. Jaargang 9

Ik heb wat achter mijn kra-haag gegoten, voor de vermoeienis van den da-hag.
Vandaag zullen we 't druk hebben.
RODA.

Was u bang, dat u anders niet goed zoudt kunnen slapen?
HESSELS

(boos).

Wie slaapt hier? Slaap h-ik soms? Gods wonden, als ik niet zoo goed-hartig was,
dan had ik al-lang die beleediging gewroken. Maar h-ik ben veel te goed-hartig.
Certeyn! En dan nemen ze een lo-hoopje met je.
(BERNARDUS, DOMINICUS, FRANCISCUS, de griffier en twee klerken met bundels papieren
komen binnen. Allen groeten buigend.)

BERNARDUS

(waardig).

Salve!
VARGAS.

Goeden morgen, eerwaarde custos en paters.
RIO.

Zie zoo, nu kunnen we beginnen.
RODA.

Ja, laten we ons wat haasten, anders komen we niet voor den namiddag klaar.
HESSELS.

Ik ga vast zi-hitten. Als de heeren deze onbe-le-heefdheid permitteeren
(Gaat zitten links op den voorgrond in de eerste stoel en begint dadelijk te
knikkebollen).
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BERNARDUS.

't Zal een gewichtige dag worden. De arrestatie van burgemeester van Ghisselen
heeft mij verrast. Ik hield hem voor een onverschillige, een libertijn, maar niet voor
een afvallige.
DOMINICUS

(ijverend).

Ja, eerwaarde, u en is veel te goeddenkend en vertrouwend. Zoo u ziet!
BERNARDUS

(wendt hem den rug toe; tegen VARGAS en de anderen).

In elk geval geloof ik, dat hij toch weer in de schoot der Moederkerk terug te brengen
is. Wij zullen onderzoeken en moeite doen. Wat zijn schoonzoon, den broeder van
onzen jongen ambtsgenoot, te verantwoorden kan hebben, is mij raadselachtig.
Wijlen onze vrome bisschop en achtte hem hoog.
DOMINICUS

(nijdig).

Ja, die beschermde allerhand libertijnsche en heidensche Erasmianen. Dat zegt
onze bisschop, de eerwaarde Sonnius, zelf.
BERNARDUS

(uit de hoogte, streng).

Het was een man, die de zaak der kerk niet door onmatigen en misplaatsten ijver
bedíerf, gelijk vele anderen.
(HESSELS is langzamerhand ingeslapen, de handen gevouwen op zin buik.)

VARGAS

(ironisch).

Zoo, zoo! Ja, ja! Deze keer zullen de ketters echter niet van uwe welwillendheid
kunnen profiteeren.
BERNARDUS.

Wat moet dat beduiden? Wij zullen streng en rechtvaardig onderzoeken. De zwakken
te steunen en op den goeden weg te helpen, is de taak der gerechtigheid. Er is in
den hemel meer vreugde over eén teruggekeerden zondaar dan over honderd
rechtvaardigen.
VARGAS.

Als u plaats wilt nemen, zult u alles hooren!
(Allen gaan zitten. Naast HESSELS komt RODA te zitten, dan RIO, VARGAS, BERNARDUS,
DOMINICUS, FRANCISCUS; aan 't omgebogen hoekstuk de GRIFFIER tusschen de beide klerken.
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FRANCISCUS ziet er zeer bleek uit. Hij blijft strak vóór zich op de tafel staren. Aan de deur
verschijnt de STOKWAARDER.)

RODA

(trekt HESSELS aan zijn mouw).

We zijn al klaar! Slaapt u nog?
HESSELS

(wakker wordend).

Wa-watte?
BERNARDUS

(streng).

't Is een schande, dat een rechter zóó zijn plichten vervult!
VARGAS

(opstaande).

Signors, ik open deze zitting van den Raad. Alvorens tot de lezing der missives van
zijne Hoogheid over te gaan, wenschte ik hier een woord van hulde te spreken voor
den buitengewoon verdienstelijken ijver van onzen jongen broeder Franciscus, die
ons in staat gesteld heeft de hand te leggen op een heel rot ketters en geheime
geuzen. Ik verzoek den eerwaarden Custos hiervan den Generaal der orde in kennis
te willen stellen. Evenzoo zal ik den Hertog er melding van maken.
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FRANCISCUS

(staat op en buigt).

Ik dank u, heer President.
VARGAS.

Zoo, nu dan verzoek ik den Griffier de missives van den hertog van Alva voor te
lezen!
(hij gaat weer zitten).
GRIFFIER

(opstaande, maakt een buiging, leest).

Don Fernando Alvarez de Toledo, hertog van Alva, en zoo voorts, Stadhouder,
Gouverneur en Kapitein-Generaal, aan de Heeren van Zijne Majesteits Raad van
Beroerten.
Zeer geëerde Heeren, mijne Heeren.
Aszoo behoorlijk onderricht en geïnformeerd zijnde, dat er veelvuldig ketters
worden bevonden, die door den geestelijken rechter den wereldlijken waren
overgeleverd en die op hope van bekeeringe lang in hechtenis wierden gehouden,
en aldaar meer schade deden door haar goddeloos gevoelen, meer dan of zij in
vrijheid gesteld waren, - zoo is het, dat Zijne Majesteit besloten en geordineerd
heeft, zoodanige lieden, nadat zij den wereldlijken rechter zijn overgeleverd, binnen
vier en twintig uren overeenkomstig hunne sententie te executeeren of ter dood te
brengen. En om te voorkomen, dat zoodanige ketters, wanneer zij ter dood worden
uitgeleid, hunne vergiftige leeringen verspreiden en 't gemeene volk door hunne
dwalingen meer ergernis geven, zoo is 't, dat Zijne Majesteit ten strengste gelast
hen in de gevangenis, aleer zij uitgevoerd worden, de tippen hunner tongen met
een gloeiend ijzer te schroken en af te branden, opdat hun daardoor alle aanspraak
benomen worde.
Gedaan te Brussel, den 21sten Augustus in 't jaar onzes Heeren 1572.
geteekend: Fernando Alvarez Duc d'Alva.
en de tweede missive
Aan de Heeren van Zijne Majesteits Raad.
Zeer geëerde Heeren, mijne Heeren:
In aanmerking nemende de zeer periculeuse en gevaarlijke toestand des lands,
heb ik 't wederom noodzakelijk geacht, gelijk voor vier jaren met de graven van
Egmont en Hoorne, thans eveneens eene voorbeeldige executie als schrikaanjagend
exemplum te stellen, ter bedwinging der turbuleuse en kwaadwillige gemoederen.
Daarom is 't, dat ik U opdraag, alle gevangen geuzen en wederspannelingen,
evenzoo alle erkende ketters, zonder voorbehoud binnen vier en twintig uren te
executeeren en ter dood te brengen, het ter Uwer decisie latende, van het pardon,
door Zijne Majesteit in zijne ondoorgrondbare goedheid toegestaan, gebruik te
maken; te weten, aan berouwtoonende ketters den dood door de galg in stede van
den brandstapel te verleenen.
Gedaan te Brussel, den 2lsten Augustus in 't jaar onzes Heeren 1572
Fernando Alvarez de Toledo, Duc d'Alva.
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(Gaat weer zitten).

BERNARDUS

(staat op, verontwaardigd).

O, gij Spanjaards, gij Spanjaards, gij zult ons nog allen geus maken!
DOMINICUS

(hatelijk).

Een godwelgevallig werk. Den ketters in Antwerpen en zal de schrik om 't hart slaan!
VARGAS

(ironisch).

We kunnen dus groote schoonmaak houden.
RIO.

Diablos, dan zijn we ook gauw klaar
(tegen VARGAS).

Ik heb van den Guardiaan een uitnoodiging voor ons gekregen om een kapoen te
komen eten. Hij wou ons ouden roodwijn voorzetten: zoo juist uit Frankrijk ontvangen,
frater!
VARGAS.

Ik en ben van de partij!
RODA

(trekt HESSELS aan zijn mouw)

Roodwijn!
HESSELS

(die steeds heeft zitten knikkebollen).

Ja - ja! Mijne - heeren, ik heb den ka-kastelein gezegd, ons om twaalf - h-uur, wat
voor den dorst te brengen. Rijnwijn - hihi - ik heb ze al ge-proefd.
BERNARDUS

(peinzend voor zich uitstarend).

En deze menschen zijn dienaren en rechters der Kerk? Verscheurende wolven zijn
't in het kleed des herders, die de kudde verslinden en verstrooien!
RODA.

Zie zoo, nu en kunnen we beginnen.
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VARGAS.

Goed! Stokwaarder laat de eerste partij binnen brengen, die van de
geuzenvergadering en die calvinistische ketters.
(STOKWAARDER af.)

Tweede Tooneel.
Soldaten komen binnen en scharen zich langs de wanden. Daarna worden de
gevangenen, mannen en vrouwen, binnengeleid, onder meer JOOS SPIERING, CORS
SMID en ANNEKE JANS in hunne pijen, en ADRIAAN BARENT. Ze blijven in het midden
der zaal voor de tafel staan. Alan weerszijden der gevangenen posteeren zich eenige
soldaten.
VARGAS.

Eerwaarde Heer Procureur Generaal, ik verzoek u de actie te beginnen. Wij en
maken het kort.
(HESSELS is weer ingeslapen).

DOMINICUS

(opstaande, leest).

In naam van Zijne Heiligheid, den Apostolischen Vader, en van den allerchristelijksten
Koning, Philippus, onzen genadigden heer, vorder ik recht tegen Marten Clerewerk,
alzoo bevonden is, dat hij deelgenomen heeft aan, of tegenwoordig is geweest bij
eene vergadering, welke oproerige aanslagen beraamde tegen de van God en van
wege den Koning gestelde regeering.
VARGAS.

Marten Clerewerk, bekent ge u schuldig?
MARTEN CLEREWERK.

Ik ben er op een bruiloft geweest, meer niet, edele heer!
VARGAS.

Gij waart er dus bij, toen die geus zijn oproersermoen hield
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en hebt hem niet terstond bij den schout aangegeven? Dat is genoeg. Procureur
verder!
MARTEN CLEREWERK

(angstig).

Edele heer! ik kan toch niet helpen, dat die man daar ging spreken?
VARGAS.

Procureur verder!
DOMINICUS

(leest).

Item tegen Simon Hermanszoon in dezelfde zake, bovendien wegens opzettelijken
weerstand van wapenen tegen de soldaten van zijne Majesteit, tengevolge waarvan
een der voornoemde soldaten zwaar lichamelijk letsel ontving.
VARGAS.

Simon Hermanszoon bekent ge u schuldig?
SIMON.

Ja, die en heb ik om zeep gebracht!
DOMINICUS.

Item tegen Pieter de Bult, wegens deelneming aan genoemde samenspanning en
bovendien in zake van heiligschennende blasphemie en sacrilegium begaan aan
het heilige Sacrament des Heeren, te weten, dat hij het Sacrament, het welk des
middags aan zijne kranke huisvrouw uitgereikt was, in een snuitdoek des avonds
teruggebracht en heimelijk aan den deurring bij den pastoor der Mariakerk gehangen
heeft, alwaar mitsgaders in voorzegden snuitdoek gevonden werd volgende
godslasterende blasphemie der spreuke op de outaarkast van Onze Lieve Vrouwe:
Hier ligt besloten in dit slot,
Jezus Christus waarachtig mensch en God,
Alzoo hij van Maria is geboren:
Wie 't niet gelooft, die is verloren.

te weten aldus lasterlijk geschonden en gecorrumpeerd:
Hier ligt besloten in een doek met snot,
Der papen krachtlooze koekmeelgod,
Alzoo hij van papenbakkers is geboren:
Wie 't niet gelooft, die is verloren.

(Onderdrukt gelach en gehoon bij de gevangenen).

DOMINICUS.

Zwijgt, verdoemde ketters!
(De soldaten dreigen met de hellebaarden en stooten enkelen met de schachteinden).
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VARGAS.

Pieter de Bult bekent ge u schuldig?
PIETER.

Ik beken, dat ik dien meelgod in een snuitdoek gebonden heb.
VARGAS.

Genoeg, procureur verder!
RODA

(trekt HESSELS aan zijn mouw).

Collega, word eens wakker.
HESSELS

(slaapdronken).

Ad patibulum! Naar de g-galg met drie ketters.
RODA.

Let toch op!
HESSELS.

Mijn oordeel is - naar de - galg!
(slaapt weer in).
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DOMINICUS

(leest).

Item tegen Evert Bolt, alzoo hij deelgenomen heeft aan voornoemde samenspanning
en gewapende resistentie.
VARGAS.

Evert Bolt, bekent ge u schuldig?
EVERT.

Certeyn, ik!
DOMINICUS.

Item tegen Dirk Tieleman, in dezelfde zake en voorzegden gewapenden weerstand,
ten gevolge waarvan een soldaat doodelijk gewond werd.
VARGAS.

Dirk Tieleman, bekent ge u schuldig?
TIELEMAN

(trotsch).

Dat heb ik gedaan en zou 't nog eens doen, als ik 't kon.
VARGAS.

Daarvoor en zullen we wel zorgen.
DOMINICUS.

Item tegen Hein de Brouwer wegens conspiratie en gewapende resistentie.
HEIN.

Je vergeet, dat ik zoo'n Spanjool aangeregen heb, paap!
VARGAS.

De ketterhond is kenschuldig! Verder!
DOMINICUS.

Item tegen Joos Spiering wegens samenspanning.
VARGAS.

Joos Spiering bekent ge u schuldig?
JOOS

(deemoedig).

Edelachtbare, ik ben goed katholiek. Ik was er met mijn dochter op de bruiloft en
heb niets met de geuzen-samenspanning te maken. Ze en hebben mij mee gevangen
genomen. Ik ben onschuldig.
VARGAS.

In elk geval hebt ge de geuzenconspiratie niet bij de inquisiteurs aangegeven of
verhinderd.

Groot Nederland. Jaargang 9

BERNARDUS.

Ik ken dien man. Hij is wankelmoedig, maar geen geus. Ik vorder, dat de Procureur
de getuigen oproept.
VARGAS.

Onnoodige moeite! U kent de missive.
BERNARDUS.

Deze man is onschuldig. Procureur de getuigenis.
DOMINICUS

(zoekt in zijn papieren).

Volgens opgave der getuigen is Joos Spiering, vluchtende door de Marktstraat,
gegrepen.
BERNARDUS.

Dat en is geen bezwarende getuigenis. Hij heeft dus niet aan 't gewapend verzet
deelgenomen, is alleen gevlucht in den schrik van 't oogenblik.
VARGAS

(hatelijk).

Zoo, zoo! Joos Spiering, indien ge een oprecht katholiek en onschuldig zijt, zult ge
ons wel kunnen mededeelen, wie er dien avond oproerig gesproken heeft. Denk
aan 't pardon door Zijne Majesteit verleend.
JOOS

(angstig).

Ik ben onschuldig, Edelachtbare.
ADRIAAN BARENT.

Een Spaansch pardon houdt alzoo veel in, als een open hand met vliegen. Denk
er om, kameraad!
VARGAS.

Ik vraag u, wie er gesproken hebben. 't Schijnt, dat ge een verkapte geus zijt. De
pijnbank is hier in de buurt.
JOOS

(steeds angstiger).

Genade heer, ik en ben een goed katholiek!
VARGAS.

Stokwaarder, roep de beulsknechten om dien verstokten ketter te halen.
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JOOS

(jammerend).

Genade heer, genade. Adriaan Barent en zijn zoontje hebben hun refrein opgezegd
en oneerbiedig over 't Sacrament gesproken. En die Anton Olivier, die dood is, heeft
een oproerige toespraak gehouden om Zijne Majesteits bezetting uit Antwerpen te
verjagen.
(Gemompel onder de gevangenen: ‘Gemeene Judas! Verrader!’)

VARGAS.

Waar kwam die genoemde Olivier vandaan?
JOOS.

Dat weet ik niet, Edelachtbare.
VARGAS

(op CORS SMID en ANNEKE JANS wijzend).

En hoe komen die twee daar in die pijen?
JOOS.

Ze hebben een godslasterlijk lied van ‘Er ging een pater langs de kant’ gezongen
en gedanst
(kijkt schuw om).
VARGAS.

Hoe heeten de anderen, die ontsnapt zijn?
JOOS

(vreesachtig omkijkend).

Ik ken ze niet! Ik en weet 't niet!
VARGAS.

Kom, kom, een goed katholiek en weet dat wel. Denk aan de gratie des Konings.
JOOS

(aarzelend).

Gerard Mooiaart en Cornelis van der Scharen.
(Gemompel der gevangenen: ‘Laffe verrader! Judas!’)
VARGAS.

Griffier noteer. Verder!
(JOOS
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(kijkt schuw om).

ik weet er niet meer.
VARGAS.

Kom, denk maar aan 't pardon.
JOOS.

Wouter Bruin en Klaas van Namen. Meer weet ik niet, waarachtig niet, Edelachtbare.
Ik kan 't op 't heilige Sacrament bezweren.
VARGAS.

Zoo en die waren er bij, toen die Anton Olivier oproerig sprak, tot aan 't eind nietwaar?
JOOS.

Jawel, Edelachtbare.
VARGAS.

Dan waart gij er ook bij en ge hebt de samenspanning niet verhinderd? Dat komt
op 't zelfde neer.
JOOS.

Wat kon ik alleen tegen zoovelen doen?
VARGAS.

Bovendien hebt ge niet vrijwillig bekend en is dus gebleken, dat ge geen goed
katholiek zijt. Zijne Majesteit, de Koning, evenwel heeft in zijne ondoorgrondelijke
goedheid aan hen, die waarachtig berouw hebben - hebt ge dat?
JOOS.

Jawel, edele heer.
VARGAS.

Zijne Majesteit heeft aan hen in vaderlijke goedheid pardon verleend, te weten, dat
in plaats van den brandstapel u genadiglijk de galg wordt toegestaan.
JOOS

(wankelt en slaat de hand voor 't hoofd).
BERNARDUS.

Ik vorder voorloopige afzondering en hechtenis voordien man, tot nader onderzoek.
VARGAS.

Onnoodig. U kent de missive. En dan ben ik er ook tegen. Eenstemmigheid is het
vereischte hiervoor. Hessels is er ook tegen, nietwaar?
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RODA.

Hessels, wat zegt u ervan?
HESSELS

(slaapdronken).

Naar de galg, naar de galg!
DOMINICUS

(hatelijk).

En 't strekt 's mans ziele te baat, als hij onschuldig sterft. Zoo bezorgen we hem
den hemel en kan de Satan hem niet meer verleiden.
BERNARDUS

(vertoornd).

Gij en zijt de ergste vijanden van Christi kudde! Gij zoekt geen afgedoolde schapen
te behouden, gelijk Christus ons leert. Gij verstrooit en verspreidt ze nog meer!
VARGAS

(koeltjes).

Zegt u dat tegen den hertog van Alva! Procureur verder.
JOOS

(weer tot zich zelf komend).

Makkers vergeving, dat ik een oogenblik zwak ben geweest. Ik zal 't weer goed
maken. Vaarwel!
(rukt den soldaat naast hem 't zwaard uit de schee en springt op VARGAS af. Deze
stuift achteruit. De soldaten steken JOOS neer. Hij zakt voor de tafel in elkaar, roepend
‘Dood aan de Spanjaards’. Algemeen tumult onder de gevangen. De soldaten dreigen
met klingen en hellebaarden).
DOMINICUS.

Goed zoo, slaat den ketterhond dood!
(HESSELS is eerst verschrikt wakker geworden, knikkebolt dan weer en dut in).
ADRIAAN BARENT.

Vaarwel broeder, rust in vrede!
VARGAS.

Diablos, maestro, laat de gevangenen beter bewaken.
(De MAESTRO DEL CAMPO laat eenige soldaten voor de tafel post vatten en 't lijk van
JOOS wegdragen).
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(Een stem onder de gevangenen heft aan, enkele vallen in).

Tyrus heeft nooit gedaan,
't Geen dat gij hebt bestaan;
Nochtans is 't verzonken - VARGAS.

Alle duivels, Maestro, sla ze de hersens in!
(De soldaten slaan met de hellebaardschachten op de menigte los. 't Gezang houdt
op).
EEN STEM.

Weg met de Spanjolen! Leve de prins van Oranje!
ALLEN.

Vive le Geus! Leve de Geus!
VARGAS

(opstaande).

Renego dios, slaat ze dood, die beesten, slaat dood, zeg ik!
(De Spanjaarden slaan er weer op los. Het tumult bedaart. Een BURGER is doodelijk gewond
neergevallen).

MAESTRO

(schopt hem).

Die verrekt zoo meteen. Zullen we hem wegsleepen, Edelachtbare!
VARGAS.

Hang hem aan de galg, zoolang hij nog adem heeft.
MAESTRO.

Hij gaat al dood!
BERNARDUS.

Dan heeft de priester nog een laatste plicht om de ziel van den verdoolden zondaar
te redden.
(staat op en gaat naar den gewonde, knielt naast hem)

Mijn broeder, hebt ge berouw van uwe zonden? Nog en is 't tijd.
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BURGER

(met zwakke stem).

Ik heb berouw. Jezus Christus sta mij bij.
BERNARDUS.

Zoo gij oprecht berouw hebt, mijn broeder, is de laatste stonde nog niet te laat. Ook
op den drempel der eeuwigheid kan de zondaar zijn Heiland nog vinden, die hem
wachtende is.
BURGER.

Jezus - mijn - Zaligmaker - wees mijn - arme - ziel - genadig BERNARDUS.

Wilt gij dan, mijn broeder, de heilige Sacramenten der stervenden ontvangen met
een berouwvol en deemoedig hart en vóór de vrede der eeuwige rust in de schoot
der Moederkerk terugkeeren?
ADRIAAN BARENT.

Laat je niet verleiden door dien meelchristen en zijn broodgod, makker.
BURGER

(zacht).

Ik-geloof-in-Jezus den-eenig-en-Heiland-en Zalig-maker en in-de
ver-lossing-door-zijn-bloed. Hij-zal-mij-niet-ver-la-ten(sterft).
BERNARDUS.

Broeder, zoo kus dan als teeken uwer bekeering 't beeld onzes Heeren, 't heilige
symbool der Zaligmakende Kerk, de verlossing des zondaars
(houdt hem 't crucifix voor).
ADRIAAN BARENT.

Doe maar geen moeite meer, mispaap. 't Lichaam hebben jullie gedood, maar zijn
ziel kan je niet meer verleiden.
VARGAS.

Sleep hem weg en hang hem aan de galg. Procureur verder.
(Soldaten sleepen 't lijk weg. BERNARDUS staat op en gaat met gebogen hoofd weer
naar zijn plaats).
DOMINICUS.

Item tegen Cors Smid en Anneke Jans, wegens deelneming aan voorzegde
samenspanning en wegens sacrilegium aan kerkelijk gewaad begaan en wegens
blasphemie tegen de heilige Moederkerk, zooals even betuigd en is.
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VARGAS.

Bekent ge u schuldig?
CORS SMID.

Krijgen wij ook het pardon van dat hennipvenster?
VARGAS

(ruw).

Je kunt je bruiloft in de hel voortzetten.
(ANNEKE valt CORS snikkend om zijn hals).
DOMINICUS.

Item tegen Adriaan Barent wegens 't dichten van een godslasterend, pestilent,
kettersch refrein en 't voordragen daarvan in genoemde conspiratie met zijn zoontje.
VARGAS.

Bekent ge, Adriaan Barent?
ADRIAAN BARENT.

Jawel, jou bloedhond, jou papentrawant!
VARGAS.

En waar is die jongen gebleven?
ADRIAAN BARENT.

Die is lekker aan de handen van jouw Spaansche beulen en misknechten ontglipt.
En ik zeg 't je niet.
VARGAS.

Daarvoor hebben we wel middelen om je tong loste krijgen. De pijnbank staat
hieronder.
ADRIAAN BARENT.

Al moet ik bij den beul te biecht gaan, ik en zeg 't niet, jou weezenschender, jou
hoerenlooper, misduivel!
VARGAS

(woedend).

Stokwaarder, roep den beul!
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ADRIAAN BARENT.

Daar en wacht ik niet op, vervloekte Baalspaap!
(smijt den soldaat naast hem tegen den grond en grijpt zijn hellebaard. Algemeen
tumult. ADRIAAN wordt door den soldaat om de beenen gegrepen. Hij struikelt en wordt
neergestoken).
VARGAS.

Sanct Jago! Maestro! Laat alle gevangenen boeien. De duivel hale je.
(De gevangenen worden geboeid. ADRIAANS lijk wordt weggesleept).
VARGAS.

Procureur verder. Lees ze allemaal maar in eens op!
DOMINICUS.

Item tegen Gijs Stelmees, Neeltje Claas, Geertrui Verdikt, Willem Hoppen, Hendrik
Groenvelden, Arnoud van Bigaarden, Lijsbet Tierens, Marij Vermeer, Bertha Rol,
Alida Schouten, Jasper de metselaar, Jan Tsertig, Arent Koopman, Jan de Potter,
wegens deelneming eensdeels aan voorzegde conspiratie, anderdeels aan
voorzegde kettersche bijeenkomst.
VARGAS.

Heeft iemand hiertegen iets in te brengen?
JASPER.

Ja, ik!
VARGAS.

Zoo spreek!
JASPER.

Ik en beken deelgenomen te hebben aan eene bijeenkomst, waar Gods woord ons
geleerd werd zonder menschelijke bijvoegselen, gelijk de mispapen doen.
DOMINICUS.

Zwijg, jouw driemaal vermaledijde ketter en sacramentschender. In de hel zal je
eeuwig branden!
VARGAS.

Voor die bekentenis zullen we je radde kettertong met een gloeiend ijzer beloonen.
(Tegen de gevangenen).

Heeft er iemand berouw over zijne dwaling? Het pardon van Zijne Majesteit staat
genadiglijk voor ieder open!
(GEROEP: ‘Liever Turksch, dan paapsch!’)

GIJS STELMEES

(naar voren tredend).
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Ja, ik heb berouw en wil het belijden.
VARGAS

(hatelijk).

Spreek, mijn zoon!
GIJS.

Ik heb berouw, dat ik jou, godvervloekte bloedhond, niet allang aan mijn kortjan
geregen heb.
VARGAS

(hatelijk).

Voor jouw kettermuil zullen we ook ijzer gloeiend maken. Griffier noteer.
GIJS.

Nouw heb ik mijn tong nog en zal hem gebruiken. Makkers heft aan!
(hij zet in, allen zingen mee).
O Heer, o God der helden,
Ziet toch dit jammer aan!
En wil Duc d'Alf vergelden - VARGAS,

Weg met die ketters! Maestro, Stokwaarder, breng ze weg!
DOMINICUS.

Sla ze dood, die ketterhonden. Snij ze de tongen uit hun lastermuilen.
HESSELS

(wakker wordend).

Naar de galg, naar de galg!
(De soldaten drijven de gevangenen met schachtstooten weg. Zij zingen)
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Ach keer toch weer, Oranje,
En bied ons nu de hand.
Wreek, wreek ons leed aan Spanje,
Verlos ons vaderland.
En door Gods groote kracht
Verbreek des vijands macht.

(Het gezang klinkt in de gang flauwer en flauwer, tot 't wegsterft.)

Derde Tooneel.
BERNARDUS

(opstaande, plechtig).

Gij rechters, ik en zeg u met de Heilige Schriftuur: 't zal menigen zondaar
verdragelijker zijn op den dag des oordeels, dan u rechtvaardigen!
VARGAS.

Ik ben dienaar des Konings en handel in opdracht Zijner Katholieke Majesteit. Met
priesters en klerken heb ik niets uit te staan. Deze raad staat onder Zijne Majesteit
en niet onder de klerezij
HESSELS.

Stokwaarder, laat de wijn brengen
(tegen RODA).

Als een mensch zooveel praten moet, krijgt hij dorst. Ik en kan er niet tegen.
RODA.

Ja, u heeft ook zooveel gesproken.
RIO.

Pater Bernardus heeft vandaag weer zijn moraalbui. In stee, dat hij die ketters
kapittelt, krijgen wij de zedepreekenstortbui over ons hoofd.
(De STOKWAARDER brengt wijn. VARGAS neemt de roemer en reikt hem aan BERNARDUS).

BERNARDUS

(met afwijzend handgebaar).

Dank u!
HESSELS

(tegen RODA).

Hij heeft van morgen een misje geknapt en zijn morgenzoopje al te pakken.
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VARGAS

(geeft den roemer, na gedronken te hebben, aan RIO).
RIO.

Gezondheid, signors!
DOMINICUS, VARGAS, HESSELS.

Dank, insgelijks!
RODA

(neemt de roemer en laat weer inschenken)

Prosit!
(geeft aan HESSELS).
HESSELS.

Is die nouw niet fijn?
(drinkt)

Rein uit!
(De STOKWAARDER brengt de roemer aan DOMINICUS).
DOMINICUS.

Ad fundum!
(laat weer inschenken, tegen FRANCISCUS).

Aan u collega!
FRANCISCUS

(schrikt op).

Dank u. Ik zal geen gebruik maken!
BERNARDUS

(tegen FRANCISCUS).

Mijn jonge broeder, het verheugt me, dat ge u van den ernst onzer taak bewust
schijnt te zijn. Wij moeten ons ook voor de ongeloovigen en afvalligen als waardige
dienaars der heilige Moederkerk gedragen, dat zij geen reden tot ergernis en aanstoot
vinden.
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FRANCISCUS.

Uw jongere broeder dankt u voor uw onverdiende lof, eerwaarde!
HESSELS.

Stokwaarder, geef de roemer nog eens hier!
(drinkt)

Potslongeren, dat smaakt goed!
(Hij dut weer in).
VARGAS.

Stokwaarder, laat de andere gevangenen binnenbrengen.
FRANCISCUS

(opstaande - met neergeslagen blik).

Ik verzoek, dat een der gevangenen - de dochter van den burgemeester afgezonderd worde. Ze is goed katholiek. Haar biechtvader, de pastoor van Onze
Lieve Vrouwe, heeft mij verklaard, dat ze trouw de mis bezoekt. Ook heb ik geen
enkel bezwarende getuigenisse tegen haar gevonden. Ik en moest haar gisteren
ook meenemen, toen ik haar bruidegom in hechtenis nam, die een libertijn en
samenzweerder is tegen Zijne Katholieke Majesteit. Ze betuigde uit wanhoop ook
kettersch te zijn. - Zoo zij echter uit die kettersche omgeving bevrijd wordt, is ze
voor de Kerk behouden.
VARGAS

(ironisch).

Ei, ei! Zoo, zoo! Dat zullen we eerst eens onderzoeken. Die ketterin en moet ik eerst
eens zien.
RIO

(terzijde, tegen RODA).

Dat is verdacht! Als ze zeggen ‘voor de Kerk behouden’, meenen ze - voor zich zelf.
Want ze zijn zelf immers de Kerk.
BERNARDUS

(verontwaardigd).

Ik moet ernstig verzoeken dergelijke lastertaal en blasphemie niet tegen de Kerk
en hare dienaars uit te brengen. Onze jongste broeder is een ijverend en vroom
dienaar Gods. En zijn verzoek getuigt, dat hij is een waar zieleherder, die over zijne
kudde waakt en afgedoolde lammeren terugvoert. Spiegelt u liever daaraan.
VARGAS

(hatelijk).
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Nouw, nouw! Wij zijn ook zieleherders. Wij willen zorgen, dat onze jongste broeder
niet al te ver van zijn kudde afdoolt bij 't zoeken naar verloren lammetjes.
BERNARDUS

(opstaande, met waardigen toorn).

En nu verbied ik deze godslasterende blasphemie. Ik zal er den hertog van in kennis
stellen! Dat is nog erger dan ketterij!
VARGAS.

Hoho, heer Custos, met verdrag! U weet niet, dat onze vrome jongste broeder eens
smoorlijk op die ketterin verliefd was. Dat heeft me de Guardiaan der Franciscanen
gisteren zelf verteld. Daarom en ging hij van hier weg, omdat ze zijn broer nam. U
was immers zoo verwonderd, dat onze jonge kettermeester dien schilder had laten
gevangen nemen. Een goed verstaander en heeft maar een half woord noodig.
FRANCISCUS

(maakt een gebaar van woede en wanhoop).

Dat is gelogen, zeg ik!
HESSELS

(slaapdronken).

Naar de galg, naar de galg!
RODA.

Er is zoowel liefde onder de grauwe pij als onder de zij.
VARGAS.

Overigens kan 't mij niet schelen! Hij heeft dien vermale-
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dijden burgemeester van Ghisselen gesnapt; daarvoor mag hij voor mijn part die
mooie ketterin in de biecht nemen!
FRANCISCUS

(wild).

Dat hoef ik mij niet van een schoft te laten zeggen, die als voogd een minderjarig
weeskind verkracht heeft!
VARGAS.

Hel en duivel!
(springt op).

Dat priestervolk krijgt te veel praats.
BERNARDUS.

Stilte! Ik als oudste onder u gebied vrede! Waarlíjk, geen ketter kan meer lasteren
tegen Gods kerk, dan hier door hen gedaan wordt, die geroepen zijn in haar naam
te rechten. Dat danken wij den ketters, dat zij als een stormwind van God gezonden
de booze vruchten van onzen boom afschudden. Gij zijt de verslindende wolven in
de kudde des Heeren. Gij moordt en rooft, maar tracht niet te behouden. Gij gaat
met onreine harten en handen heen en wrijft den rechtvaardige, uit nijd over zijn
reinheid, uw eigen smet aan - VARGAS

(hem in de rede vallend).

Diablos! Ik ben 't moe. Stokwaarder, breng de gevangenen. Dat vrome gevleem en
gepreek altijd.
BERNARDUS

(streng).

Halt! Nog een ding: de dochter van burgermeester van Ghisselen zal ik persoonlijk
ondervragen
(gaat weer zitten).
VARGAS.

Mij wel! Komaan, Stokwaarden
(STOKWAARDER af. FRANCISCUS valt op zijn stoel neer en staart wezenloos vóór zich
op de tafel).
BERNARDUS

(tegen FRANCISCUS).

Troost u, broeder! Ik en zal u rechtvaardigen voor de oogen dier lasteraars en
goddelooze spotters.
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Vierde Tooneel.
(De MAESTRO DEL CAMPO met soldaten brengen VAN GHISSELEN, TRIGLAND, MARIA en
RICHARD binnen. MARIA'S haar hangt los over ae schouders heen; haar wit kleed is
gehavend en bezoedeld. RICHARD heeft den doek nog om zijn hoofd).
RIO

(tegen VARGAS).

Gods wonden, wat een mooie deerne.
VARGAS.

Een aardig werk zulke lammetjes weer op den goeden weg te helpen.
RIO.

Ja, een biechtstoel kan niet praten. Dat en is maar goed voor de heilige Moederkerk.
TRIGLAND

(tegen VAN GHISSELEN).

De ure onzer beproeving is gekomen. Wees krachtig in den geloove en niet
kleinmoedig of versaagd. Bid den Heer, dat hij ons wil volstandigheid geven tot het
einde
MARIA

(zich tegen RICHARD aandringend, wijst op FRANCISCUS).

Daar zit hij, de moordenaar! Liefste, zou hij ons ter dood kunnen laten veroordeelen?
Ach, ik en ben zoo bang!
RICHARD.

Wees stil, mijn lief. Pater Bernardus is er ook bij. Hij zal, ons helpen.
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VARGAS.

Eerwaarde heer Procureur-Generaal, ik verzoek u de actie te beginnen.
DOMINICUS

(opstaande).

In naam van Zijne Heiligheid, den Apostolischen Vader, en van den allerchristelijksten
Koning, onzen genadigen heer, vorder ik recht tegen Abraham Trigland, alzoo
bevonden is, dat hij contrarie de plakkaten van wege Zijne Majesteit en de heilige
Inquisitie een conventikel van haeretikers en sectariërs geleid heeft, waarin hij niet
alleen pestilente dwaalleeren en duivelsche ketterijen van den aartsketter Calvinus
gepredikt heeft, maar ook eene conspiratie tegen het van wege God en den Koning
wettig ingestelde gouvernement beraamd en overlegd heeft, zijnde bovendien deze
Abraham Trigland sedert vier jaren door de heilige Inquisitie gezocht, wegens 't
voortdurend heimelijk en secreet verspreiden van turbulente oproersermoenen,
goddelooze dwaalleeringen en kettersche stellingen, gelijk bij het heilige concilie
van Tridentinum verdoemd en met het anathema belegd zijn, en item aangeklaagd
wegens sacrilegium aan Gods Heiligen begaan, alzoo bevonden is, dat hij door zijn
goddelooze oproertaal aangespoord heeft de beelden in Onze Lieve Vrouwe en 't
altaar daar zelve te breken en te vernielen - zijnde dus deze Trigland een ware pest
en verderf voor de vrede en welvaart dezer landen en eene groote schade voor de
heilige Moederkerk.
VARGAS.

Abraham Trigland bekent ge u schuldig die kettersche bijeenkomst geleid te hebben?
TRIGLAND.

Ik ben geen ketter. Een ketter is hij, die een leering hardnekkig voorstaat en verkoren
heeft tegen dat Evangelium Jesu Christi. Ik, dienaar des Goddelijken Woords, heb
eene bijeenkomst geleid van geloovigen, die alleen in 't bloed Christi en Zijn Woord,
gelijk ons in de Schriftuur rein is overgeleverd, hun heil en verlossing vinden.
VARGAS.

Bekent ge u schuldig aan 't sacrilegium der beeldenbreking, en conspiratie met
ketters tegen de wettige regeering?
TRIGLAND.

Ketterij is doove en blinde beelden te maken en daarvoor te knielen. Vervloekt zij
de man, die een gesneden of gegoten beeld, een gruwel des Heeren, zal maken,
zegt Mozes in het wetboek Deuteronomium.
DOMINICUS.

Jou driewerf verdoemde ketter! Heeft Mozes niet zelf het Propitiatorium, de zoenkist
met de engelenbeelden gemaakt, zeg? Waar blijft jouw kettersche wijsheid,
vervloekte sacramentschender?
TRIGLAND.

Mozes, de propheten en de apostelen Gods waren alle beeldstormers, wijl zij door
bevel Gods tegen de beelden streden. God spreekt in Exodus: gij en zult u geen
beelden noch eenig gelijkenisse maken, noch van hetgeen, dat daarboven in den
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hemel, noch van dat daar beneden op aarde is, of in het water is onder de aarde;
en aanbidt ze
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niet, noch dient ze niet. En ook uw kerkvader Augustinus schrijft tegen deze afgoderij.
DOMINICUS

(ijverend).

Haereticus pertinax, verstokte ketter! God geve je ramp in je kaken! Jouw bot
verstand wil Gods openbaringen doorgronden, de mysteriën der Kerk? Ja, is 't waar?
Sint Augustinus heeft verscheiden dingen geschreven, die niet veel meer deugen
dan dat. Ba, Sint Augustinus heeft al in meer artikelen van 't heilige Christengeloof
geloofd, die de heilige katholieke Kerk alle verworpen en gecondemneerd heeft voor
haeresie!
VARGAS.

Genoeg, eerwaarde. Wij hoeven hier geen theologisch dispuut te houden. Met den
ketter zijn we klaar. Verder.
DOMINICUS.

Item vorder ik recht tegen Balthazar van Ghisselen, voormalig burgemeester van
Antwerpen, alzoo bevonden is, dat hij deelgenomen of aanwezig was bij voorzegd
conventikel der kettersche sectariërs en weerspannelingen.
VARGAS.

Burgemeester van Ghisselen bekent ge u schuldig?
TRIGLAND.

Wees niet versaagd, geliefde broeder. Beleid vrijmoedig, dat gij den weg tot 't alleenig
zaligmakende Evangelie Jesu Christi hebt gevonden.
BERNARDUS.

Ik vorder, dat die ketterprediker reeds weggebracht wordt. Hij verleidt de
wankelmoedigen tot volkomen afval.
VARGAS

(hatelijk).

Om den duivel niet! Die ketters maken 't mij veel te gemakkelijk. Zij overreden elkaar
alles te zeggen, wat wij willen weten.
VAN GHISSELEN

(met zich zelf strijdend, aarzelend).

Ik beken eene calvinistische vergadering bijgewoond te hebben. Calvinist ben ik
niet. Ik wilde er integendeel de opstand verhinderen.
TRIGLAND.

Wilt gij kleinmoedig worden, broeder? Zoo gij uwen Heer en Heiland in het uur des
gevaars verloochent, zal Hij u eens op den grooten oordeelsdag verloochenen.
BERNARDUS

(streng).

Groot Nederland. Jaargang 9

Laat dien ketterprediker wegbrengen!
VARGAS.

Nog niet! Hij en hoeft niet alleen te gaan.
(tegen VAN GHISSELEN)

Burgemeester van Ghisselen, gij wordt beschuldigd deelgenomen te hebben aan
een kettersche vergadering, eene conspiratie tegen 't wettig gezag en de heilige
katholieke Kerk Christi. Zoo ge onschuldig zijt of berouw hebt, zijt gij bereid dit te
betuigen en alle dwalingen en ketterijen af te zweren?
TRIGLAND.

Broeder, sterk u in den Heer! Hij zal u niet verlaten. Dank hem, dat gij zijn kruis op
u moogt nemen en u de eer deelachtig worde, zijn martelaarskroon te dragen.
MARIA

(vat zijn hand; VAN GHISSELEN staat met gebogen hoofd als in zelfstrijd).

Vader, luister niet naar hem. Hij wil ons ongelukkig maken. Doe den eed, dan zijn
wij vrij en gaan ver weg, naar een land, waar
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andere menschen zijn, en dan zullen we weer heel gelukkig zijn. Vader toe!
TRIGLAND

(legt de hand op zijn schouder).

Broeder, luister niet naar de stem der slang. Christus heeft het hoofd des Serpents
gebroken: hij en zal ons niet vergeten, die Joseph in Egypten niet verliet, noch de
drie jongelingen in den vurigen oven, noch Daniël in den kuil der verscheurende
dieren. Belijd met den psalmist onbevreesd: de Heer is mijn heil, mijne sterkte en
toevlucht.
VAN

GHISSELEN

(slaat de handen voor 't gezicht).
MARIA

(legt hare armen om zijn hals).

Vader, vaderlief, hoor toch! Uwe Maria staat voor u. Waarom moeten wij om dien
man daar lijden, en om zijn leer, die hij Gods Woord noemt. Richard zegt, dat het
alleen zijn waarheid is. Kom, geef toch toe, vaderlief. Dan zijn wij vrij en kunnen
weer gelukkig worden.
TRIGLAND.

Broeder, bedenk, dat daar boven Eene is, die voor u bidt en smeekt - bedenk, dat
daar boven u de gelukzaligheid des weerziens, de eeuwige vreugde verbeidt. Hoort
gij niet de roepstem van haar, die stervende vurige gebeden voor 't behoud uwer
ziel opzond?
VAN GHISSELEN

(snikkend).

Anna! O God, geef mij kracht en sterkte!
(heft de handen wanhopig op).

BERNARDUS

(opstaande).

Breng dien verleider weg. Ik en vorder het!
VARGAS.

En ik weiger. U kent de missive: binnen vier en twintig uur, om grooter onheil te
voorkomen!
(ironisch).

Broeder Franciscus is er ook tegen, nietwaar?
FRANCISCUS
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(als uit een droom ontwakend).

Laat haar wegbrengen. Zij is goed katholiek.
VARGAS

(satanisch lachend).

Hahahaha!
TRIGLAND.

Vrees niet hen, die 't lichaam dooden. Want zij vermogen niet meer. Vrees niet het
aangezicht der geweldigen. Verdedig de waarheid tot in den dood. U zal loon naar
werken worden.
VAN GHISSELEN

(schuift MARIA zacht op zij en treedt mei gevouwen handen en vredige gelaatstrekken
voor de rechterstafel).
MARIA

(smeekend).

Vaderlief, vader, hoor toch, hoor toch!
VAN GHISSELEN.

Dit is mijn belijdenis: ik geloof in Jezus Christus, onzen eenigen Heiland en
Zaligmaker, die voor ons geleden heeft en ons verlost heeft door zijn bloed en in
wien alleen de vergeving onzer zonden is. Ik geloof in Zijn heilig Woord, gelijk 't ons
geopenbaard is in de Schriftuur. Ik geloof aan eene waarachtige Kerk van Christus
op aarde, zoo die de loutere leer des Evangeliums en 't reine Woord Gods alleen
aanneemt en belijdt, en de ware religie predikt, vrij van alle menschelijke
toevoegselen en verduisteringen. Amen!
TRIGLAND

(blijde).

Gelukzalig zijt gij, mijn broeder! Gods engelen juichen over u om Zijn troon.
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DOMINICUS.

Dat is openlijke ketterij en haeresie!
MARIA

(RICHARD omhelzend, bang).

O liefste, wat zal er nu gebeuren? Help toch! Zeg toch, dat vader 't niet zoo bedoelt!
BERNARDUS

(tegen VAN GHISSELEN).

Zoo gelooft gij dan aan eene algemeene en waarachtige Kerk Christi, eene alleen
zaligmakende Katholieke Kerk?
VAN

GHISSELEN

(vast en rustig).

Ik geloof alleen aan eene zaligmaking in Christus, onzen Heiland, en niet aan eene
zaligmakende kerk, nog minder aan uwe kerk. Zoo waarlijk helpe mij God!
DOMINICUS.

Dat is haeresie en ketterij!
VARGAS.

Wij weten genoeg! Procureur verder.
MARIA

(jammerend)

Richard, Richard! O God! Help dan toch, help dan toch! Ze zullen vader ter dood
veroordeelen!
RICHARD.

Stil, lief. Nu niet. Als ik straks pater Bernardus alleen spreek, loopt alles weer goed
af.
BERNARDUS

(opslaande).

En nu vorder ik beslist, dat die ketterprediker eerst weggebracht wordt. Ik verzet mij
tegen deze wijze van procesvoering. Zij woedt tegen de belangen der Kerk. Ik weiger
mijne medewerking verder en verklaar alles voor ongeldig. Ik zal den Hertog
persoonlijk hieromtrent inlichten.
(MARIA valt haren vader om den hals. Hij streelt haar liefkozend over haar hoofd.)

VARGAS

(ironisch).
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Zoo, eerwaarde? Dat en wist ik wel. Daarvoor heb ik nog een troef in handen
gehouden, een kleine verrassing
(haalt een brief uit zijn borstzak).

Griffier, lees die geheime missive voor.
GRIFFIER

(leest).

Aan den heer President van Zijne Majesteits Raad van Beroerten, Juan de Vargas.
Lieve en goede vriend. Overmits gij in zake mijner ordonnantie, betreffende eene
gestrenge justitie en voorbeeldige afstraffinge, bij uwe ambtgenooten uit den lande
zelve, onwillige renitentie en weerstand mocht vinden, - aangezien deze lieden zich
altijd verhoovaardigen op hunne privilegiën en geusurpeerde rechten des lands, zoo is 't, dat wij u scherpelijk gelasten, onze ordonnantiën ook tegen hun advies en
judicatie ten uitvoer te brengen, zelfs zonder vreeze voor de oppositie en bedreiging
der klerezie. Perro ladrador, nunca buen morderor....
VARGAS.

Dat heet in 't Dietsch: bloode honden blaffen wel, maar bijten niet!
GRIFFIER

(leest verder).
sten

Uit naam van Zijne Majesteit. Gedaan te Brussel, den 21
1572, geteekend: Don Fernando Alvarez de Toledo.

Augustus. Anno Domini

BERNARDUS

(met ingehouden toorn).

Ik zal er den heiligen Vader van in kennis stellen. Gij zijt nog grooter vijanden der
Kerk dan de Geuzen!
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VARGAS

(kortaf).

Mij goed: Procureur verder!
DOMINICUS.

Item vorder ik recht tegen Richard Hagens, alzoo bevonden is, dat in zijne woning
een verkapte geuzenspion, voorzegde Anton Olivier, zich opgehouden heeft, zijnde
degene, die tot eene conspiratie tegen de wettige regeering des lands aangezet
heeft, ten einde Zijne Majesteits gewesten nog meer te turbuleeren en 't ware geloof
te schaden, alzoo dat genoemde Richard Hagens verdacht en suspect bevonden
wordt van heimlijke verstandhouding.
(FRANCISCUS kijkt schuw op.)

VARGAS.

Richard Hagens, bekent ge u schuldig?
RICHARD.

Ik en verklaar deze beschuldiging voor onwaar. Anton Olivier heeft wel mijn woning
betreden, maar zonder mijn toedoen en zonder dat ik er vooraf iets van wist. Ik heb
hem verzocht mijn huis te verlaten. Op dat zelfde oogenblik, toen hij wegging, kwam
deze eerwaarde pater Franciscus binnen. Ik beroep mij op 't oordeel van wijlen
onzen bisschop, dat ik geen geus noch ketter ben. Pater Bernardus kan voor mij
getuigen.
BERNARDUS.

Ik getuig gaarne. Richard Hagens is nooit bij ons verdacht geweest wegens
geuzenconspiratie. Integendeel heeft wijlen onze bisschop hen nog de eervolle
opdracht gegeven 't altaarstuk voor de kapel van St. Lukas in Onze Lieve Vrouwe
te schilderen.
VARGAS.

Zoo? Welnu, Richard Hagens, wilt ge dan verklaren geen gemeenschap te hebben
met deze ketters, noch met hunne dwaalleerstellingen noch met hunne conspiratie
en samenzwering, noch zelfs van genoemde conspiratie geweten te hebben?
RICHARD.

Ja, dat kan en wil ik.
VARGAS.

Griffier noteer. Procureur ik noodig u uit den beklaagde op zijn geloof te visiteeren.
DOMINICUS

(tegen RICHARD).

Zoo zijt gij bereid op 't heilige crucifix te bezweren, dat gij gelooft aan ééne
waarachtige, algemeene Katholieke Kerk, als de gemeenschap Christi op aarde,
en aan haar hoofd, den Stedehouder Petri, en aan de ware alleen zaligmakende
Katholieke geloofsleer?
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RICHARD.

Certeyn, dat en kan ik.
TRIGLAND.

Hij bedriegt u! Hij heeft mij verklaard, dat men de katholieken diende te behandelen
gelijk waanzinnige in koortsijlende zieken, en hun in alles behoorde toe te geven,
gelijk een ouder zijn onwetend kind toegeeft, zijne onnoozelheid in aanmerking
nemende.
MARIA

(verschrikt).

O liefste, hij zal ons nog allen in 't verderf storten!
VARGAS.

Dat is een bezwarende getuigenis!
BERNARDUS.

Deze komt hier echter niet in aanmerking. Zoo kan elk katholiek als ketter
beschuldigd en verdacht gemaakt worden.
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VARGAS.

We zullen zien!
(tegen TRIGLAND).

Wilt gij uwe getuigenis bezweren?
TRIGLAND.

Zoo waarachtig, als u ik hier Gods Woord beleden heb, zoo waarlijk heeft deze
godloochenaar dit gezegd!
BERNARDUS.

Ik en verklaar deze getuigenis van onwaarde!
VARGAS.

Volstrekt niet!
(tegen RICHARD).

Heeft die man waarheid gesproken?
RICHARD.

Hij spreekt naarmate hem verstand gegeven is.
DOMINICUS.

Dat is arglistige sophisterij! Kunt ge deze beschuldiging voor leugen verklaren?
RICHARD.

Certeyn, dat en kan ik.
TRIGLAND

(fanatiek).

Hij bedriegt u wederom, die goddelooze libertijn! Mij heeft hij gezegd, dat 't hier niet
om waarheid ging, en 't zinloos ware, onbevattelijken waarheid te zeggen, aangezien
zij deze niet vatten kunnen en zich toch slechts gekrenkt voelen. Hij heeft mij gezegd,
dat Paulus ook met de Griek een Griek, met de Joden een Jood was.
RICHARD

(koud).

Dank je wel, Calvijn! Hier en staat Servet! Je hebt 't goed geleerd, Christen!
TRIGLAND

(fanatiek).

Wat gemeenschap heeft de geloovige met den ongeloovige? Wat verdrag heeft de
tempel Gods met den afgod? Wat overeenkominge is er tusschen Christum en den
Beliäl?
BERNARDUS.
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Deze getuigenis van den ketter verwerp ik. Zoo de beklaagde zweren wil, dat de
getuigenis valsch is en hij een waarachtig katholiek is en was, zijn wij gehouden
hem geloof te schenken, en verder heeft hij geen schuld.
TRIGLAND.

Hier staat nog een, die getuigen kan, dat ik de waarheid zeg.
(Naar VAN GHISSELEN wijzend.)

Ook hij heeft gehoord, dat deze godverwaten loochenaar werkelijk aldus gesproken
heeft.
VARGAS.

Burgemeester van Ghisselen heeft de beklaagde deze woorden gebezigd?
VAN

GHISSELEN.

Ik wensch niet te getuigen.
VARGAS.

Dat staat gelijk met eene beschuldiging! Kunt ge getuigen, dat hij die woorden niet
gesproken heeft?
VAN

GHISSELEN.

Ik en getuig niet.
TRIGLAND.

Broeder de ure onzer verheerlijking is komende. Wilt gij u niet ontdoen van de laatste
banden der wereld? Gedenk de woorden van onzen Zaligmaker: zoo wie ouders,
broeders, zusters, of kinderen liever heeft dan mij, is mijns niet waardig. Wilt ge, nu
ge reeds overwonnen hebt, het licht der waarheid nog schuwen? Zoo spreek en
getuig vrijmoedig!
VAN

GHISSELEN.

Wat heeft hij mij gedaan?
VARGAS

(tegen BERNARDUS).

Ziet u, hoe gemakkelijk ze 't ons maken?
(BERNARDUS kijkt hem verachtelijk aan).
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TRIGLAND

(tegen VAN GHISSELEN).

Hij verzoekt God. Hij lastert tweevoudig: tegen ons die waarheid spreken, en tegen
zijn geweten. Hij zal de ziel van uw kind ook voor eeuwig verderven.
VAN GHISSELEN

(als droomend).

Maria? - Dan breng ik haar ook ter dood.
TRIGLAND.

Beter onschuldig geofferd, dan voor eeuwig verloren!
VARGAS.

Burgemeester van Ghisselen kunt ge getuigen, dat hij die woorden niet gesproken
heeft?
TRIGLAND.

Broeder, wees standvastig. Nog strijdt het vleesch jegens den geest.
VAN GHISSELEN

(met gebogen hoofd van ‘neen’ schuddend).
VARGAS.

Dus heeft hij ze gesproken?
VAN GHISSELEN.

ja!
MARIA

(radeloos)

Liefste, o liefste, nu zijn we verloren! O God, o God!
(RICHARD houdt haar in zijne armen. Zij verbergt snikkend haar gelaat aan zijn borst).
DOMINICUS

(tegen BERNARDUS).

Wilt u nog deze tweede getuige verwerpen?
VARGAS.

Dat en helpt toch niets. Deze geveinsde ketter heeft een spion en oproermaker in
zijn huis opgenomen en hem niet aan den inquisiteur overgeleverd of aangegeven,
toen die hem bezocht.
(tegen BERNARDUS).
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Wilt ge uwen vromen altaarschilder nog voorspreken?
(BERNARDUS laat 't hoofd zinken).
VARGAS.

Richard Hagens, bekent ge u schuldig?
RICHARD

(woest).

Haha! Ik mag waanzinnigen niet als waanzinnigen behandelen? Ben ik dan zelf
waanzinnig?
(tegen VARGAS).

Ik beken, dat gij allen krankzinnig zijt of ik.
VARGAS.

Zoo - genoeg! Procureur verder!
DOMINICUS.

Tegen de dochter van burgemeester van Ghisselen en is geen aanklacht ingediend.
(MARIA kijkt op en luistert.)

Ik wensch haar echter op haar geloof te onderzoeken, of zij niet door ketterijen is
besmet.
VARGAS.

De padre diablo, hyo diablo! Van een ketterschen vader komt een kettersch kind.
BERNARDUS.

Hier wil ik onderzoeken. Eén onschuldige zal tenminste gered worden!
MARIA

(wildangstig).

Richard, hoor! Wat zegt hij? - Redden? - Moet jij dan sterven - moet vader sterven?
- o God, o God, genade!
(valt hartstochtelijk snikkend in RICHARDS armen).
BERNARDUS

(vriendelijk).

Lieve dochter, en vrees niet. Wij willen u geen kwaad doen. Zie mij aan.
FRANCISCUS

(opstaande, met onvaste stem en neergeslagen blik).

Ik vorder, dat de andere gevangenen eerst weggebracht worden.
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RICHARD.

Ellendeling!
MARIA

(hartstochtelijk).

Neen, ik en wil niet alleen blijven! Richard, laat mij niet alleen met dien moordenaar!
Richard blijf bij me!
BERNARDUS

(tegen VARGAS).

Laat de andere gevangenen eerst wegbrengen.
(Tegen MARIA.)

Weest niet bevreesd, lieve dochter. Gij en zult weldra weer vrij zijn.
VARGAS.

't Is mij aleens! Mij was 't om dien verdoemden burgemeester te doen. De rest is
me onverschillig. Stokwaarder!
MARIA

(klemt zich aan RICHARD vast).

Neen, ik en wil niet alleen blijven! Ik ben ook ketter! Als hij een ketter is, ben ik er
ook een!
FRANCISCUS

(met schuwe stem).

Zij en weet niet, wat zij zegt! Laat de andere gevangenen wegbrengen.
MARIA

(in wilden wanhoop naar FRANCISCUS wijzend).

Hij heeft mij willen verleiden! Hij heeft mij gisteren gesmeekt met hem te vluchten.
Hij heeft de kerk meer gelasterd, dan Richard ooit gedaan heeft. Hij heeft mij
gedreigd, dat hij ons allen in 't verderf storten zou, als ik hem niet verhooren wou.
Valsche moordenaar! Ik vloek je, lage lafaard!
FRANCISCUS

(maakt een ontzette, afwerende beweging).
VARGAS

(ironisch).
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Ei, ei! Onze jonge broeder schijnt toch een beetje te ver afgedoold te zijn op zijn
zoektocht naar verdwaalde lammetjes. Nu moeten wij wel als zieleherder optreden
en hem voor verleiding behoeden.
FRANCISCUS

(wil spreken, met schorre stem).

Dat-dat-dat is gelogen
VARGAS.

Zoo, ik en weet genoeg! Omnes debent patibulari, zou Hessels zeggen. Het heele
ketternest zal verbrand worden, is mijn advies in dezen. Amen!
MARIA

(in uitersten wanhoop).

O niet sterven, Richard, niet sterven, niet sterven!
(Zij wankelt en valt. RICHARD vangt haar op. Zij ligt bewusteloos op zijn knie in zijn
armen.)
FRANCISCUS

(heesch)

Zij - weet niet - wat ze zegt!
BERNARDUS

(ernstig).

Hier moeten wij eerre ziel offeren om de andere te behouden. Ons offer is ditmaal
ook een daad van barmhartigheid.
(FRANCISCUS zakt op zijn stoel in elkaar en valt met 't hoofd in de op de tafel neer. Hij blijft
zoo liggen.)

VARGAS.

Ik geloof, dat we de zitting kunnen opheffen? Allen zijn eenstemmig in de
schuldbeaming? Hessels ook?
(RODA trekt HESSELS aan zijn mouw).

HESSELS

(slaapdronken).

Naar de galg, naar de galg!
VARGAS.

Stokwaarder breng de gevangenen weg!
TRIGLAND

(tegen VAN GHISSELEN).
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Verheug u, mijn broeder: nu is de aflegging dezes onzes tabernakels gekomen.
Weldra zullen wij met onzen Zaligmaker vereenigd zijn.
(Soldaten treden op RICHARD toe en rukken MARIA overeind).
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MARIA

(bijkomend, verward en vreemd doend).

Hê-hê-goeden morgen Dank u - jawel! Ik moet brood gaan halen - waar is mijn
tasch?
RICHARD

(ontzet).

Maria! Liefste!
MARIA

(lacht).

Hahaha! - Goeden morgen, St. Lukas! - Ik ken je wel met je blauwe oogen? - Waarom
heb je zulke blauwe oogen? - Schilder mij eens? - Ik heb mijn zondagskleed aan!
(Neemt haar kleed in de handen en danst voor RICHARD met wiegelende
hoofdbeweging achteruit door de deur. RICHARD volgt haar, de handen voor 't gezicht
geslagen. Soldaten besluiten de stoet).
VARGAS.

Griffier zorg, dat de gevangenen van middag nog hunne sententie hebben. Onze
jonge broeder Franciscus kan ze mee overreiken. Dat is een goede oefening voor
hen om zijn geloof te sterken, niet waar heer Custos?
(tegen BERNARDUS).
(Een bode komt binnen met een brief en geeft hem aan VARGAS).

VARGAS

(breekt 't zegel open).

Een ijlbrief van den Hertog. Griffier lees.
GRIFFIER

(leest).

Aan den heer President van Zijne Majesteits Raad van Beroerten, Juan de Vargas.
Lieve en welbeminde vriend. In dulci jubilo. Zoo heeft het God behaagt ons hogelijk
te verblijden, overmits op de bruiloft van den ketterschen Koning van Navarra te
Parijs alle getrouwe Katholieken door den heiligen Geest opgewekt zijn geworden
en eene groote slachting onder de kettersche Hugenooten en haeretikers hebben
aangericht; alzoo dat reeds vijf duizend ketters ter helle gevaren zijn, mitsgaders
de groote aartsketter, de admiraal van Coligny. Soli Deo Gloria. Verblijdt u met ons.
sten

Gedaan tot de legerplaats voor Bergen en Henegouwen, den 25
Anno Domini. 1572.
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Augustus.

geteekend Don Fernando de Toledo, hertog van Alva.
VARGAS.

Is dat niet om Gaudeamus te zingen? Griffier, de executie zal van avond nog
geschieden. We en zullen een groot vreugdevuur van ketters aansteken.
DOMINICUS.

Ze mogen een Te deum laudamus aanheffen over deze blijde boodschap. God is
weer katholiek geworden!
VARGAS.

Komt, signors! Laat ons deze heugelijke tijding spoedig gaan verbreiden. Rio en
Roda - wij gaan naar den Guardiaan.
DOMINICUS.

Ik en ga ook mee, mijne heeren.
RODA

(maakt HESSELS wakker).

Roodwijn, roodwijn!
HESSELS

(wakker wordend).

Wijn - wat wijn? Wie spreekt er van wijn?
RODA.

Kom, ga mee.
VARGAS.

Ik heb een goede dorst en honger. Salve heer custos!
ALLEN.

Salve.
BERNARDUS

(wenkt. Allen af, behalve BERNARDUS en FRANCISCUS).
BERNARDUS

(legt zijn hand op den schouder van FRANCISCUS).

Broeder,
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waak en bid. Zwaar is de strijd tegen het vleesch en de bezoekingen der wereld.
FRANCISCUS

(opziende, woest).

Haha, waken en bidden? Waarvoor - waarom nog? - Voor een schijn, een leugen,
een waanvoorstelling, voor menschelijken waan - wat? - Voor een gelogen zaligheid,
waarvoor wij al 't geluk, dat wij hebben, weggooien?
(Wild hartstochtelijk.)

Wat heb ik gedaan? - zeg, vrome vader - wat heb ik gedaan? - Ben ik de schuld
van haar dood? Heb ik haar verraden? - Heb ik haar vermoord, het heiligste, reinste
wezen op aarde.
Hahaha! Wat zijn uwe genademiddelen daarvoor?
(Slaat op zijn borst.)

Kunnen ze me dat weergeven, wat ik verloren heb, verloren heb, voor eeuwig
verloren heb? Haha! ik lach om uw kerk en alle menschenleugens, die God heeten!
Ik lach er om - hoort u, vrome vader? - ik lach er om - lach er om! Waar is de hel en
de verdoemenis? O, dat er toch een eeuwige nacht zonder einde kwame, en zich
over mij erbarmde. O, wanhoop, wanhoop!
(Valt weer voorover op de tafel, 't gezicht op zijn armen. Lange stilte.)
BERNARDUS

(zacht).

Doe, boete en penitentie, mijn zoon. God zal u deze stonde van zwakheid
kwijtschelden. Doe boete en bid tot onze voorspraak, de heilige moeder Gods, de
moeder der Smarten. Zij zal u troosten en verkwikken in deze beproeving en
bezoeking!
(Kijkt nog een poos naar hem, schudt langzaam 't hoofd, en gaat naar 't crucifix,
waarvoor hij knielt en bidt.)

O Heer, en Heiland, Uwe wegen zijn zwaar. Geef ons kracht, dat wij steeds krachtiger
mogen worden in het geloof!
(Hij kijkt nog eens naar naar FRANCISCUS om en gaat dan hoofdschuddend, met
gevouwen handen, heen.)

Vijfde bedrijf.
Eerste Tooneel.
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Inquisitie-kerker. Rechts in 't midden een deur. In den achtergrond een klein getralied
raam, waardoor zonneschijn naar binnen valt op de mannen en vrouwen, die om
Trigland geknield liggen. Links in den voorgrond, Richard en Maria. Zij ligt met 't hoofd
op zijn knieën en slaapt. Hij zit over haar heen gebogen. Links in den voorgrond een
steenen bank. Rechts een zwaar beklonken deur.
TRIGLAND.

Mijne lieve broeders en zusters. Nu zijn wij geroepen om te lijden en te sterven om
de leere des Zoons Gods. Geloofd moet Hij wezen, dat Hij ons tot deze eere verkoren
heeft. En zoo is 't dan, beminde broeders en zusters in Christo Jesu, dat wij ons nu
in deze duistere gevangenis vertroost en gesterkt vinden. Ik spreek naar den geest:
want wat het lichaam aangaat, het is slechts een damp en rook. Immers wat
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is onze korte lijdensstonde in vergelijk met de eeuwige hemelvreugde: is het niet
eene voorbereiding, eene vóórvreugde, waarin wij ons reeds ontdoen van alle
aardsche banden om weldra met onzen Heere God vereenigd te zijn? O hoe gelukkig
zijn de dooden, die in den Heere sterven! Ja, zegt de Geest; zij rusten van hunnen
arbeid en hunne werken volgen hen na. O, hoe gelukzalig zijn zij die daar geroepen
worden om te lijden en het leven te verlaten, om de belijdenis des naams Christi.
De eeuwige Zoon zal ook hunnen naam belijden voor Zijnen Vader en Zijne Engelen.
Zij zullen bekleed worden met witte gewaden en blinken als de zon in huns Vaders
Rijk, in de tegenwoordigheid des Lams. O, hoe gelukkig zullen wij wezen, als wij
van dit lichaam des doods zullen ontslagen zijn, om met God te leven. Laat ons dan
God hier bidden, opdat ons geloof vermeerderd worde.
(Zijne stem verzinkt tot een onverstaanbaar gemurmel).

MARIA

(wakker wordend, zacht).

Waar ben ik - Richard -liefste? - Wat is - hier? Wat is er gebeurd? RICHARD.

Slaap nu, mijn lief - toe ga weer liggen. 't Is een droom. Alles is een droom. Morgen
worden we weer wakker.
MARIA.

Liefste - o, neen - mijn hoofd is zoo verward. - Hou mijn hoofd eens vast - zoo - heel
vast. - Hou dan toch vast - liefste!
RICHARD.

Stil, lief, je ligt in mijn armen, in Richards armen. We zitten in den tuin onder de vlier.
Doe je oogen maar dicht - zoo.
MARIA

(met gesloten oogen).

Liefste mijn - mijn Richard - zing nog eens ons - afscheids-lied.
RICHARD

(zingt zacht):

Ik zeg adieu, wij twee, wij moeten scheiden.
Tot op een nieuw zoo wil troost verbeiden.
Ik laat bij u dat herte mijn:
Want waar gij zijt, daar zal ik zijn,
In vreugd' of pijn,
Altoos zal ik uw eigen zijn.
TRIGLAND

(luid).
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Geliefde broeders en zusters, laat ons onzen Vader in den Hemel met een vroom
lied danken.
(Heft aan, allen vallen in:)

O Heer, die daar des hemels tenten spreidt,
En wat op aard is, hebt alleen bereid,
Het schuimend, woedig meer kondt maken stille,
En alles doet naar uwen lieven wille:
Wij slaan het oog, tot u omhoog,
Die ons in angst en nood,
Verlossen kondt, ter aller stond,
Ja zelfs ook van den dood.
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MARIA

(wordt ondertusschen weer wakker. Zij grijpt met beide handen naar haar hoofd.
RICHARD tracht haar weer te laten liggen. Zij maakt zich los, vreemd lachend, en werpt
hem kushandjes toe. Bij het intreden des zes-achtste maat, danst zij die met
opgenomen kleed in korte driekwarts maat).
RICHARD

(tegen TRIGLAND, wild).

Heb je nog niet genoeg eraan, dat je om jouw waanzinsdweeperij een onschuldig
leven doodtrapt, hê? - Nog niet eens de laatste rust gun je haar, doodsraaf! Hou op
met je gekras!
TRIGLAND.

Komt mijne broeders en zusters, vereenigen wij ons in het gebed.
(Zijn stem wordt weer onverstaanbaar).

MARIA

(raapt stroohalmen op; tegen RICHARD).

Nu vlecht ik een krans voor je, van korenbloemen en vergeet-mij-niet. Blauwe
bloemen binden mannentrouw
(zingt)

Ik zag Cecilia komen
Al langs het witte strand,
Ik zag Cecilia komen
Met bloemen in haar hand.

Zoo daar heb je mijn bruidkrans. Zing dan toch, mijn liefste. Zing dan toch:
Hij kwam bij haar terstond,
En kuste zijn Cecilia
Aan haren rooden mond.

Of neen - geef mijn bruidkrans hier! Je moet zingen:
Jonkvrouwe, bewaar er uw maagdenkrans,
Jonkvrouwe, bewaar er uw kroone,
Wij sluiten om u een rondedans,
Violen, roosmarijn schoone.

Roosmarijn helpt tegen ontrouw in de liefde. En violen bloeien in de lente. Kom wij
gaan onder de vlier zitten, liefste. Ik dans voor je - ik dans er heen. Kijk eens, wat
een vluggen voet ik heb
(beurt haar kleed op en danst.)
(GEZANG der menigte op de melodie van het lied ‘Hei, wilder dan wild,’ plechtig).
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Wilt heden nu treden voor God den Heere,
Hem boven al loven van harte zeer,
En maken groot zijns lieven namens eere,
Die daar nu onzen vijand slaat terneer.

(RICHARD loopt met de handen tegen de slapen in wilden wanhoop op en neer. MARIA
tracht op het gezang te dansen).
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MARIA.

Liefste, zing toch. Ik wil dansen. Zing toch. Ze zingen zoo langzaam. Heb je Maria
niet meer lief?
(legt haar arm om zin hals).

Zing voor Maria, liefste!
RICHARD

(in wanhoop uitbarstend).

O hoon! Ik zal zingen, lief - ik en zing al!
(hartstochtelijk).

Hei wilder dan wild mijn jong hart voel ik jagen,
Als in mijne armen mijn liefste rust;
Als die nachtegaal in de lentedagen,
Zoo hef ik een lied op van liefde en lust.

(MARIA danst).
TRIGLAND

(roept naar voren).

Zwijg Satan!
RICHARD.

(wild).

Zwijg, stervend lijk! Zwijg moordenaar! Zwijg met dat gejammer voor je doodengod!
TRIGLAND.

Hij lastert den levenden God. De satan, de verleider spreekt uit zijn booze tong om
de wijding onzer laatste stonde ons te ontrooven. Werpt hem uit! Werpt hem uit!
Maakt hem stom!
RICHARD

(woest hoonend).

Hahahaha! Kan je niet wachten met dood gaan?
TRIGLAND.

Werpt hem uit, den Satan! Maakt zijn lastertong stom! Werpt hem uit!
(Hij gaat op RICHARD af. Deze stoot hem van zich af, dat hij tuimelt. Mannen slaan RICHARD
tegen den grond, waar hij roerloos blijft liggen. MARIA danst intusschen voor zich alleen).
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TRIGLAND

(is met de mannen weer achter in den kerker teruggekeerd).

Beminde broeders en zusters, vereenigen wij ons wederom in het gebed, opdat de
bruidegom niet kome en ons onvoorbereid vinde.
(Biddend gemompel).
MARIA

(houdt voor RICHARD op met dansen, en zingt):

Schoon lief, hoe ligt gij hier en slaapt
In uwen eersten droome?
Wilt opstaan, ziet den mei toch aan,
Hij bloeit hier alzoo schoone.

(buigt zich over hem heen en streelt zijn hoofd, raapt de strookrans van den grond
en zet hem dien op. Dan legt zij zich met 't hoofd op hem neer en sluimert in. 't Is
langzamerhand donker geworden).

VAN

GHISSELEN

(komt naar voren en zich tot MARIA neerbuigend).

Kindlief, slaap je.
TRIGLAND

(hem volgend).

Kom broeder, laat de dooden hunne dooden begraven. Alzoo zegt de Heer: zoo
wie vader, moeder, zoon of dochter, of het goed der wereld liever heeft dan mij, is
mijns niet waardig. Ja, wie niet haat zijn vader, moeder, vrouw, kinderen, zusters
of broeders, ja zijn eigen leven of ziele om mijnentwille, die en kan niet mijn discipel
wezen.
(Hij neemt VAN GHISSELEN mee, die nog een laatsten blik achterom naar MARIA werpt).
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TRIGLANDS STEM

(achter uit den kerker).

Ziet, mijne broeders en zusters, ziet hier den gelukkigen dag, dewelke door mij zoo
menigmaal gewenscht is, te mogen sterven voor de belijdenisse der heiligen
Evangeliums. Wat schaadt het ons verwezen te zijn door de menschen dezer wereld,
aangezien ons de eeuwige vreugde beidt, dat wij zullen ingaan in het huis des
Heeren? Want zij, die ons uitgeworpen hebben, zullen eenmaal moeten verschijnen
voor de rechter-stoel Christi, en voor eeuwig uitgeworpen worden. Gedenk toch,
mijne geliefden, aldus hebben de propheten, apostelen en martelaren geleden, en
zijn wij soms meer dan zij? Daarom laat ons ons verblijden, dat wij waardig bevonden
worden te lijden om Zijnen naam. Broeders en zusters, wij gaan nu ter bruiloft; wij
hopen, eer de nacht komt, te drinken van den nieuwen most, in 't rijk Gods verheerlijkt
te worden met Christu Jesu, onzen Zaligmaker, in Zijn eeuwig rijk, 't welk Hij bereid
heeft allen dengenen, die Zijn woord belijden en getrouwlijk en standvastig tot den
einde toe bewaren. Verblijdt u, de stonde genaakt, dat wij den Zoon des Menschen
zullen aanschouwen, zittende ter rechterhand der Majesteit Gods, Zijns hemelschen
Vaders, van waar wij Hem verwachten tot zaligheid der Zijnen in den jongsten dag,
om te oordeelen de levenden en de dooden. Geliefden - laat ons Hem danken voor
de heerlijkheid Zijner Genade, ons zondaars bereid.
(Biddend gemompel).
RICHARD

(richt zich langzaam overeind).

Nog niet dood? - Maria?
(ziet haar en kust haar op 't voorhoofd).

MARIA.

(slaat de oogen op, met zachte stem).

Liefste RICHARD.

Ja lief, wat is er?
MARIA.

Waar ben ik!
RICHARD.

Stil mijn lief - bij mij. Slaap nu weer in en droom van mij.
MARIA.

Ach liefste - ik heb een zoo wondermooien droom gehad - zoo wondermooi. - Ik
droomde, dat wij door het bloemenveld gingen - waar je mij geschilderd hebt. - Ik
had dat witte kleed aan. - En heel in de verte leek 't me - of er een groot kruis stond
- een groot kruisbeeld. - En toen - ik weet 't niet hoe - veranderde 't in eens in een
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bloeiende rozeboom - met heerlijke roode rozen - en het beeld werd ook levend. Een man met zoo lieve lieve zachte oogen - kwam naar ons toe - hij droeg ook zoo
een stralend wit kleed - als wij - en lachte ons vriendelijk toe. - En toen we - voor
hem stonden, - nam hij onze - handen en legde - ze in elkaar - en van - en van zijn
hoofd - nam hij - een - rozen-krans - een rozen - krans - hield - boven RICHARD.

Liefste, mijn liefste wat is er?
MARIA.

(Heel zacht)

een rozen - krans. - Liefste - zoo - veel -
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licht - - kom - wij - gaan - er - heen - - kom - - liefste - - kom (zij sterft).
RICHARD.

Ik kom liefste, ik kom!
(Zich oprichtend, haalt een dolk te voorschijn.)

Vrijheid om te leven hebben ze mij ontnomen. Vrijheid om te sterven en kan ik nog
nemen.
(Doorsteekt zich.)

Maria - ik kom. (Zinkt over haar heen. - Het wordt nacht.)

STEM VAN TRIGLAND.

De genade en vrede van God, den hemelschen Vader, zij u gegeven door onzen
Heere Jezus Christus. Amen!
(Rumoer aan de deur. Sleutelgeratel en grendelgeschuif. Soldaten met fakkels komen
binnen, de STOKWAARDER, dan FRANCISCUS en de GRIFFIER. De GRIFFIER treedt naar het
midden van den kerker: twee soldaten met flambouwen vatten aan weerskanten van hem
post.)

GRIFFIER

(leest).

Alzoo bij verhoor voor Zijne Majesteits Raad van Beroerten bevonden is, dat deze
voorzegde gevangen, buiten pijn en ijzer van banden bekend hebben, dat zij contrarie
de plakkaten van Zijne Koninklijke Majesteit eensdeels eene bijeenkomst van
kettersche haeretikers en afvalligen bijgewoond hebben, anderdeels deelgenomen
hebben aan eene geuzen-conspiratie, ten einde den Staat dezer landen nog meerte
turbuleeren, dan - God beter 't - nu reeds het geval is, en ten derde zich met geweld
van wapenen tegen de wettige executeurs der voorzegde plakkaten van Zijne
Koninklijke Majesteit verzet en resistentie geboden hebben; - alzoo Balthazar van
Ghisselen, Abraham Trigland, Richard Hagens, Maria van Ghisselen, buiten pijn en
ijzer van banden bekend hebben, contrarie de plakkaten van Zijne Koninklijke
Majesteit, ten eene deelgenomen te hebben aan een conventikel van kettersche
schismatikers en afvalligen, ten andere in verstandhouding gestaan te hebben met
geuzenconspireerders en oproermakers, en heimelijk en secreet libertijnsche
ketterijen aangehangen te hebben, Zoo is 't, dat de Raad van Beroerten, doende recht van wegen Zijne Koninklijke
Majesteit voornoemde ketters en geuzenweerspannelingen bij dezen condemneert
gerecht te worden met den vure, verklarende verder alle hunne goederen
geconfiskeerd en verbeurd tot profijt van Zijne Majesteit.
sten

Gedaan te Antwerpen, de 26

Augustus, in 't jaar onzes Heeren 1572.
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(GRIFFIER treedt af.)

STOKWAARDER.

Vooruit ketters!
(Soldaten drijven de gevangenen de deur uit.)

TRIGLAND.

Broeders en zusters laat ons den Heer loven. De ure onzer verheerlijking genaakt.
(Gezang.)

Gelukkig is het land, dat God de Heer beschermt,
Als daar met moord en brand de vijand rond om zwermt;
En dat men meent, hij zal 't schier overwinnen al, Dat dan, dat dan, dat dan hij zelf komt tot den val.
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(Het gezang wordt in de gang al flauwer en flauwer en sterft weg.)
STOKWAARDER

(MARIA en RICHARD bemerkend).

Daar liggen twee te slapen. Hê, vervloekte ketters, sta op! De hel wacht op je
(schopt RICHARD; FRANCISCUS en soldaten komen er heen).
STOKWAARDER.

Die heeft de duivel al gehaald. Dat en is jammer!
FRANCISCUS

(tegen den STOKWAARDER en de soldaten).

Laat een fakkel hier, en gaat heen!
(De STOKWAARDER steekt de fakkel in een muurring en gaat dan met de soldaten af.)

Derde Tooneel.
(FRANCISCUS staat roerloos bij Maria's lijk. Dan knielt hij naast haar neer en tracht te
bidden. Lange stilte. Een krampachtig snikken schokt de geknielde gestalte van
FRANCISCUS.)
FRANCISCUS

(met gesmoorde stem).

Maria - liefste - hoor dan - hoor dan toch - dat en heb ik niet gewild - ik heb je altoos
zoo lief gehad, Maria - altoos zóó lief gehad - hoor dan, je moogt niet sterven, liefste
- niet sterven! Heb medelijden, liefste - ik en kan niet leven zonder jou. Hoor je me
dan niet - word weer wakker. (Stilte, alleen door het snikken van FRANCISCUS afgebroken.)

Lief, dat en heb ik je niet aangedaan - hij heeft jou van me gestolen - hij heeft me
getergd en vertrapt - ik en kon je niet in zijn armen zien. O, lief, ik kon 't niet - ik kon
't niet - omdat ik je zóó lief had - omdat je mijn eigen was - - je bent mijn liefste hoor je - je bent mijn - (buigt zich over haar heen, hartstochtelijk).

Ik wil je in mijn armen nemen - ik zal je kussen, zoo heet en wild, liefste, dat je weer
wakker wordt - mijn Maria - (Wil haar omarmen. RICHARD richt zich half overeind en staart FRANCISCUS wezenloos
aan, die als verlamd van ontzetting in zijn gebogen houding staan blijft, de armen
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afwerend uitgestrekt. RICHARD komt allengs weer tot bewustzijn. Hij tracht overeind
te komen, steunend op zijn linkerarm, terwijl hij met de rechterhand het bloed van de
wonde tracht te stelpen.)
RICHARD

(heesch).

Ga van haar weg - laffe moordenaar! - Kan je ook de dooden - niet met rust laten!
- Weg daar! (FRANCISCUS wijkt in dezelfde houding achteruit naar de steenen bank).
RICHARD.

Wou je je hart ophalen - aan je werk hier? - Dan ben je te vroeg - gekomen. - Ik ben
nog niet dood (vat met pijnlijke gelaatsuitdrukking naar de wonde in zijn borst).

Maar je hoeft alevel niet lang - meer te wachten. - 't Is met mij gauw gedaan! - Je
doel heb je bereikt
(zwijgt ademloos).

Lafaard! - En jij - jij zult leven - je zult moeten leven - om elken dag
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opnieuw te voelen - dat je heele leven - te vergeefs is! - - Nergens zal je zielsvrede
en verlossing vinden - Ook niet in je waangeloof - je kerk - - - En al vermoordt je
nog duizenden van die onnoozele menschen - jij kunt je geweten er niet mee rein
wasschen - - je zult je zelf niet kunnen beliegen - dat je dien moord aan haar en mij
- voor God en zijn kerk begaan hebt - (FRANCISCUS slaat de handen voor 't gezicht en valt op zijn knieën neer, 't hoofd voorover
op de bank.
Buiten klinkt het gezang der veroordeelden: ‘Gelukkig is het land’ enz.).

En je zult in de dienst van je kerk - ook geen vrede vinden. - Want je weet, dat haar
macht gebroken is - en je weet, - dat al jullie moorden en branden te vergeefs zal
blijven (zwijgt ademloos).

- Die ketters van de hervormde leer - hebben jullie macht gebroken. - Ze weten nu
- dat jullie geloofswaarheid - ook maar een menschenmaaksel is. - - Over hun
hoofden = door hun bloei - komt de vrijheid - (Het rosse vuurschijnsel van den brandstapel begint door het raam te dringen).

Daar - die vuurgloed - dat is 't morgenrood - van den nieuwen levensdag - hervorming
- van menschelijke waarheden - die ons aardeleven knechtten. - Wedergeboorte tot een vrij leven - een leven als mensch - vrij - op Gods - goede - schoone - aar-de
-.
(Zwijgt weer ademloos. Dan met zwakker wordende stem).

Licht - o - dat - - licht - - het - komt - - het - - komt - - (stervend)

Ma-r-ia - -.
Einde.
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Goethe-Shakespeare
door Is. Querido.
Tweede fragment.
Men kan in Beethoven, den reus van zwaar-hijgend en bijna dreigend-dramatisch
leven, doorstormd van een duistere smartelijkheid, lang niet alles mooi vinden, noch
in zijn menschelijkheid, noch in zijn arbeid, en toch hem met een diepe liefde
omvatten, waarvan de binnenzijde als een dauw van teederheid hem omsluit. Ik
althans heb, ondanks mijn vrije critiek op zijn menschelijkheid en zijn werk, Beethoven
lief, zooals men slechts héél weinige groote kunstenaars liefhebben kan. Voor mij
is hij, de door het hoogste leven gezegende, en met al zijn gebreken een der
allergrootste zonen van de scheppende poëzie. Als ik wil weten, voor mijzelf, hoe
hevig wel mijn nooit met bewustheid geformuleerde liefde voor hem is, dan behoef
ik deze maar in de omgeving van mijn vereering voor Goethe en Shakespeare te
brengen.
Mijn liefde voor Goethe is verheerlijkte achting, zuivere ontstelling voor zóó groot
een geest, zóó klaar een brein, zóó diep een sterke, alles omvattende natuur, die
de mijmering der verliefden kent, lyrisch neuriet in een elegisch avondoord, en de
vlijmscherpe
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passerpunt van een Archimedes zich de denkingen inprikt. Ik heb ontstelden eerbied
voor zóó eigensoortige gevoeligheid en een zóó breede cerebrale scheppingsmacht.
Hij leest de partituur der menschelijke hartstochten als een groot dirigent, zonder
aarzeling. Hij heeft een kalmen glans van geestelijk alvermogen in zijn diepe oogen,
en toch is zijn koude majestueusheid mij afstootelijk. De Kaiserliche Rath-zoon, met
de zinnelijke onstuimigheid van een zwoelen oriëntaal, die, als hij bijna bezwijmt
van hartstocht, een Spinozistisch stortbad ter bekoeling neemt, is mij te veel acteur,
poseur en zich zijn ‘daemonische’ bekoring te ergerlijk bewust. En zooals hij zelf
zijn beschermer Karel August von Weimar, het ‘daemonische’ hypnotisme toekent,
als den geboren heerscher en menschen-begoochelaar, zoo ook is hij zelf te veel
behept met Karel-August-von-Weimar-manieren. - Zijn koelbloedigheid is een soort
ver-aristocratiseerde cabotinage, zijn bestudeerde hoofschheid getemperde
gemakzucht.
Mijn genegenheid en mijn bewondering voor Goethe zijn niet van een
warm-brandende, ziels-dringende hevigheid. Ik mis in hem zekere vermetelheid van
leven, die mij zoo bekoort in Beethoven. De stem van Beethoven moduleert naar
alle toonaarden, geeft een stroom van golvende ontroering en zingende
klanken-rijkheid aan allen kant. De stem van Goethe heeft de monotone rijkelui's-rust;
ik voel het spontane ontroerings-leven er in gesmoord voor de uitwendige deftigheid.
O ik weet, deze Olympiër begroef soms smart, - droeve dood van zijn zoon, dood
van Christiane Vulpius, dood van Schiller, liefde-breuken, - overdekselde deze met
zekere geestelijke koelheid, die voornaamheid moest heeten. Maar zelfs in zijn
smart afdalende voel ik het verlangen niet hem mènschelijk te zien lachen en
schreien, zooals Beethoven dit kon. Omdat hij het nooit vermocht. Dit staat in verband
met zijn diepst, alle smart áfwerend wezen. In mijn karakteristiek der Duitsche
literatuur-invloeden op Beethoven, behandel ik dit Goetheverschijnsel nader. Dan
ook heb ik gelegenheid, mijn eigen antipathie wegduwend, objectief te doen
uitkomen, hoezeer Beethoven de geestelijke macht van Goethe doorleefde, en de
bewustzijnsvoorstellingen van dit brein hem begoochelden; hoe in-gemeend het
woord van Beethoven was: ‘Todtschlagen hätte ich mich für ihn lassen, und zehn
mal’, jegens den man, door wien hij wrevelig: ‘eine ganz ungebändigte Persönlichkeit’
vooral ge-
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1)

noemd werd . Ook Goethe's gereserveerde houding tegenover de meeste
levens-uitingen en menschen, de zucht zich vooral nooit te laten overbluffen, is
slechts de hatelijke trots van een heidensche ikkeling, die juist zekere wellevendheid
en hulpvaardigheid aanwendt als middel, om op fijne manier zich zijn gemak dubbel
te verzekeren, nooit ongewild lastig gevallen te worden. O! ik houd van koele, ertsige,
stil-hoonende naturen, die zich van de meeste menschen met hun eigen wezen en
diepste ontroeringen en beschouwingen afsluiten; om hun innerlijk een muur
heenbouwen, waarboven alléén uitstaren de glimlachend-spottende oogen van den
ingeslotene; zónder woorden het kille verbod opdringend: ‘geen toegang.’ Maar dan
niet uit gemakzucht, berekening, pose, doch uit ware geweldige hoogheid van
innerlijk leven, en minachting voor vulgarisatie ván dat innerlijk voor oningewijden.
Bij Goethe is echter het terugstootendste, de leefkrachtige ontrefbaarheid van
zijn smart-natuur. In Beethoven sloeg de diepste smart ìn, als een onweer. Hij
doordrong het lijden van anderen met een menschelijke goedhartigheid, die op
zichzelf al heroïsch van drang en ontroering is. Goethe wou nooit smartelijke dingen
naderen. Het kruis-drama, vermorzelde niet zijn hart, maar martelde zijn zenuwen.
Alles wat hem schokken en physiek benauwen kon, liep hij mijlen uit den weg. Het
brak zijn rust, zijn regelmaat, zijn olympische percepties, het verstoorde zijn innerlijk
gemak. Bekend is zijn afkeer van smart-tafreelen en ellende-inleving. Er koelt iets
monstrueus, een koudbloedig egoïsme in die smart-ontlooping, iets lafs dat geen
naam draagt, en toch wil doorgaan voor ontzaglijke fijngevoeligheid. Dat is juist het
mystificieerende. Carlyle b.v. heeft van dat koudbloedige, ongeeselbare in Goethe
nooit iets begrepen, en 't is ook psychologisch zeer gecompliceerd; want terwijl hij
vreesde voor smartelijke ontmoetingen, kende hij toch nooit angst voor zichzelf.
Maar hij vertrouwde de grillen van zijn ondiepere, sentimenteele natuur niet. Hij was
een zot mengsel van wreede onaangedaanheid en overdreven ziels-versmeltingen.

1)

Van Beethoven's genie besefte Goethe geen zier. Als de jonge Mendelssohn hem op 't klavier
den eersten Sätz uit Beethoven's C-mol-symphonie voorspeelt, leutert hij pedantelijk: ‘Das
ist sehr gross, ganz toll, man möchte sich fürchten das Haus fiele ein. (Ik cursiveer. Q.). und
wenn das nun alle die Menschen zusammen spielen!’ Wat 'n droefbenulletje van orchest! En
wat 'u waardij voor een der heerlijkste scheppingen ooit getoondicht!
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De onaangedaanheid domineerde, maar dat weeke, valsch-gevoelerige, zoete en
slepend-onnatuurlijke, theatraal-in-vervoeringrakende, was er óók in hem. Dat
dualisme, aan twee kanten zijn geestelijke meerderheid en gezag onderknagend,
moet Goethe in zich hebben voelen werken. De aestheet in hem vreesde vulgaire
verstoring van zijn flegma, burgerlijke blootgeving van zijn voor pijnen inkrimpende
menschelijkheid, breking van zijn deftigheidslijn, besmetting van zijn uiterlijke
aristocratie. De mensch in hem legde zich neer bij het verzet en den smart-afkeer
van den aestheet. Dat is het kleine in Goethe: vormendienst en gestrakt omspannen
houden van al wat uit de contour wou builen; aesthetiek en doode vorm-beheersching
waarmee hij ook Beethoven verstootte.
Zijn trots belette hem sentimenteel te zijn en terwijl hij classiekerigen heldendurf
bezingt, de gestalte van zijn Götz von Berlichingen boetseert, met
Shakespeare-achtigen gebouwden strophenmoed, schreit zijn ziel om de smeltende
Mignon, de zoet-sentimenteele en week-beboterde romantiek der Werther-tragedie,
is hij op z'n onverdragelijkst overgevoelig, bij het valsch-pathetische en
opgesmukt-rhetorische af. Zijn sentimenteele buien bleven hem echter tot zijn dood
beheerschen, schoon zijn geweldig verstand telkens de kenmerken daarvan wou
uitwisschen, en den sentimenteelzingende en kermende ómgoochelt in een
proefnemer met strengsten speurzin als wetenschaps-man. Daarom is Goethe
psychologisch een zóó vreemd probleem. Het spoor van zijn Orpheus-achtige lyriek
moet ge terug kunnen vinden in zijn botanische ontdekkingsstudiën; de zwakheid,
de totale onmacht van zijn karakter-scheppingen, in zijn philosophische
grondbeginselen, die hem beletten van het bijzondere naar het algemeene te gaan;
de heerlijkheid van zijn natuur-zangerige lyrische begaafdheid, in het fabelachtige
gemak waarmee hij zijn natuur-waarnemingen deed, en een diagnostiek opbouwde,
gansch eigendunkelijk en toch van een magistralen scheppenden gedachten-rijkdom.
Ge moet heel den kruis-gang van lijnen in dit karakter ontwarren uit zijn
oorspronkelijkste begaafdheden, en uit zijn nijdige verwerping van de natuurkundige
verklaring der lichtbreking, en de physiologische beteekenis van kleur-ontstaan en
kleur-begrip, in verband brengen met zijn karakter-inzicht in het leven der menschen,
waarin hij, parallel aan zijn verwerping van geometrische grond-waarheden der
optische wetten, precies dezelfde psychologische vergissing beging, die hem

Groot Nederland. Jaargang 9

356
verhinderde, als Shakespeare karakters te scheppen, lèvende menschen. Wijl de
waarneembare verschijnselen in zijn dichterlijk brein dadelijk zich omtooverden tot
symbolen, en hij in de psychologie der romankunst dus evenmin de axioma's der
menschelijke hartstochten erkende als uitbeeld- en waarneembaar, gelijk in de
physica de arithmetiek der kleur-leer. Daarom is hij voor velen steeds dieper
probleem. Ook omdat éénzelfde wezen, door ijskil flegma, stoïsch-egoïsme, en tot
het hardvochtige stollende ongetroffenheid, laat heenschreiden uitingen en voelingen
van zoo duf-sentimenteelen aard, dat ge meent met het meest krasse zelf-sarcasme
en de meest harlekijnig-getatoueerde zelf-parodie te doen te hebben. Begrijpt ge?
Het scherpste verstand, dat als een ploegkouter het leven inkerft, in al zijn
hartstochten en beroeringen, datzelfde koud-stalige, meedoogenloos-insnijdende
intellect, is eigendom van een wezen, dat 'n paar uur later zich door een erotische
weekheid en zinnelijke verblinding laat overrompelen en verzwakken, en ons naar,
met valschen gloed omdompelde, onechte chromo-litografisch-bewerkte elegietjes
dringt. Datzelfde zelfzuchtige denkdier fatsoeneert de nageltjes van Mignon, laat
de bas-stem van Lothario grollen, roert geheimzinnigheidjes in Erlkönig, omstreelt
de gestalte eener oude bigotte tante-vriendin (Bekentnisse einer schönen Seele),
brengt daar wendingen van poesjes-vleiende oude-vrouwtjes-teederheid in zijn
1)
proza ; laat Ottilie zuchten als een kostschool-nest, dat het beukenlaantje van haar
afspraakje niet kan hervinden, doet hysterisch tegen Bettina van Arnum, geeft
Wilhelm-Meister-plastiek, als een pessimistisch paljas de natuur-romantiek van
Rousseau induikelend; springt van de Iphigenia-mythologie naar de
Torquato-Tasso-tragiek; vlecht het goud-door-vonkte haar van zijn boerinnetje
Gretchen, zoekend naar een Beatrice op klompen, doormengt zijn liefdes-declaraties
met de terminologie der optica en morphologie en neuriet in verrukking de oud-tintige
liedjes der Venetiaansche gondeliers na, als hij in z'n

1)

Over het Goethe-proza, met zijn log-voortschrijdend tempo, is ook Nietzsche niet te spreken.
De mengeling daarin van harkerigheid en z.g. cierlijkheid moest hem wel gehinderd hebben.
(Zie: Jenseits von Gut und Böse). Lessing nu de voorkeur geven boven Goethe, wijl deze
nader stond tot de - oppervlakkige - klaarheid der achttiende-eeuwsche fransche prozaisten
als Voltaire, is weer écht Nietzsche, apocrief-paradoxaal; zooals het echt Nietzschiaansch is
van zich zelf te zeggen in Ecce Homo, dat hij en Heine eerst de Duitsche taal léven gaven.
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Elegie zijn zoete Ulrike hermijmert op roomig velijnpapier. En toch, koener dan één
dichter ooit het vleermuizenrijk der verdoeming invleugelend, zoo gaat hij de
duisternis indolen met zijn Faust, meesleurend de somberste en ondoordringbaarste
symbolen van menschelijk visioenair-leven. Is hij geen duister probleem, dit wezen?
Den huiverenden angst voor het aankomen van rampen, gelijk zijn
nevrotisch-fantastische moeder die had, maar bij Frau Aja gemengd met humor van
fijne spot-vroolijkheid, heeft hij nog veel sterker bezeten, doch die angst belet hem
niet, te luisteren naar het vreeselijkste noodlot van menschelijke ellende, - gelijk
Mephisto dit laat aangloeien onder zijn vurige zwavel-kringen van lichtende realiteit,
- als Goethe er slechts de diepste symbolen van het leven om heen gieten mag.
Het smart-bewustzijn van Shelley, van wreedste knaging doorbeten, was hem
geheel vreemd. Shelley, die de smart in haar diepste en droefste ondermijningen
van ziels-vrede kende, en in zoo stelpeloos verdriet tot zijn gegeeselde
berouw-binnenste kon inkeeren, las hij klaarlijk niet, zou hij ook nooit begrepen
hebben. Want Goethe leefde in een schaamtelooze zekerheid van zich zelf, in het
onkwijnbare bewustzijn, precies zoo te mogen wezen als hij wás. Hij duldde geen
inmenging, noch terechtwijzing, wijl zijn gansche wezensvervolmaking door hem
zèlf als een afgeronde schepping bezien en gecultiveerd werd.
Dat nooit aantrillen van de diepste menschelijke smart, dat zich olympisch
verkoelen in de schijn-rust, dat is juist wat mijn vereering voor Goethe zoo geweldig
doet verschillen van mijn liefde voor Beethoven, mijn bewondering zoo in de schaduw
verdoken houdt.
Shelley was soms een-en-al smart-zang, droefnis om en deernis met het lot der
mede-schepselen; smart, die zich tusschen zijn verrukkelijkste visioenen indringt
en de Botticelli-achtige feeëriek van zijn zilver-nevelige schim-menschen weer
terugvoert naar de aarde. Daarnaast, naast die diep-duistere doorbreking van
oostersche smartvlagen, met den somberen klank van Job's onheilspellend woord
omzongen, is Goethe een tergend verstands-mensch, toch zonder het
pijn-terugwringende flegma der Stoïcijnen, die wel de bloedende wonden voelen
inbranden op hun lijf, slechts de pijn verbergen in hun trekken. Maar Goethe kende
de pijn niet, wijl de smart, het groot medelijden, niet in hem was.
Zijn vorm-fijne beschaving was opgebouwd uit ingestudeerde
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ceremonie, met de liniaal van zijn, op burgerlijke orde-begrippen hoog gestelden,
prompten vader, nagetrokken; van zijn vader, die strengheid voor paedagogische
diepte en maatschappelijk fatsoen voor wijsheid hield. Daar tegenover Beethoven,
met zijn alle gladde vormen vermorzelende, en alle uitwendige deftigheid
declineerende natuurlijkheid, en vaak toch zoo sarcastisch, bijtend fijn met ironie
socialen bluf afwerend, als de vinnigste aristocraat. Want tegenover den fieren,
uitdagenden, op zijn kunstenaars-schap zich hoog-heffenden Beethoven is de door
keizer Jozelf geadelde Goethe niet meer dan een in eigen plechtigheid verstijfde
hoveling, nu en dan in het drijfzand van vleem'rig byzantinisme verzakt. Ook in nóg
iets anders is Beethoven grootscher van ziel: in zijn stilzwijgen over het innerlijk
geheim van zijn religieuze ziel. Dat was een brok fel rigorisme in Beethoven, het
zwijgen van een stroef moralist. Goethe hield niet op, dit groot-individueel
ziels-geheim met iedereen vulgair te bekeuvelen, niet 't minst met het poverlijk door
hem gebiologeerd schrijf-menschje Eckermann, dat in zijn onnoozele harkerigheid,
Goethe kwam be-interviewen over God en godsbegrippen, hem omfladderde zooals
een schemer-motje de zomeravond-lamp. Het is niet meer verrassend als we, bij
Goethe, pantheïstisch de voorstelling der levens-tragiek, het zonde-geloof zien
verkwijnen, versmelten in de nuchterheid der rationeele goed- én kwaad-ontleding,
wijl deze dichter zèlf was eene mengeling van Faust-zinnelijkheid, Faust-verzadiging
en levens-honger tegelijk; een mengeling van Mephisto-spot en
Aardgeest-contemplatie; en zooveel in zich gevoeld heeft, dat hem deed rijpen voor
het giftigste verderf als voor den loomsten paradijs-droom. Zijn levens-honger deed
hem niet alleen het gouden bord, maar ook den trog besnuffelen, en voor iederen
vloed van hartstocht had hij een stel spangen klaar. Nooit is er een dichter geweest,
die vaker de pijlspits van Amor op zich gericht heeft gezien, maar ook nooit een,
die zoo dikwijls Amor scheel deed gluren van onmacht.
Goethe begreep niets van geloofs-mystiek, en de vervoeringen der Gods-extase
waren hem even onzalig en vreemd, als een kloosterschool-nonnetje
paardenmarkt-rumoer. Hij, geheel opgebloeid uit de rationalistische school der meest
rebellistische gedachten-ontketening, eind achttiende-eeuwer, doorsopt van Latijnsch
denkvoedsel, veel meer dan Beethoven door innerlijken drang tot de analyse der
dingen gebracht, móest wel de looze zinnebeeldig-
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heid haten van een leer, die goed en kwaad als twee zelfstandig ontkiemende en
in den mensch werkende beginselen en machten, tegen elkaar inkampend,
voorstelde, het booze belichaamd in Satan, het eeuwig-goede in Christus. Goethe
wou tot de verborgenheden van 't geheim ingaan; de reinheid der bruidsluier belette
hem niet 'n zoen aan het bruidje te geven. Zijn leven lang vocht hij tegen de
dogmatisch ingekerkerde godsbegrippen, en allerminst wou hij iets weten van een
geheel op zichzelf werkende duivelsche macht, die door hartstocht-verblindingen
den mensch naar de zonde kan sleuren, de verdoeming. Van deze
verdoemings-voorstelling, zoo onbegrijpbaar hevig en benauwend levend in de
meest streng-christelijk opgevoede menschen, had Goethe zich al heel jong
losgewrongen, en ook op rijperen leeftijd schuwde hij die wreed-ziekelijke fabel.
Zoo, bepeinzend den oorsprong van het kwade, met Schiller zelfs in een
briefwisseling, in verband met Milton's Paradise Lost, prachtige inzichten over het
wezen van den vrijen wil, in zijn gedrochtelijke tegenstelling met Gods Almacht en
menschelijke beperktheid, ontledend, moest Goethe zich wel diep de ziel laten
inkijken; konden we al stelliger ervaren, dat hij geen wezenlijker godsgeloof had
dan pantheïsme en zijn vage cosmogonie van Al-wezen, de onpersoonlijke levensleer
van Spinoza, met wien hij geheel analoog het brandende en woelende leven der
hartstochten verklaart.
Door heel zijn beschouwings-wijze van het godsdienstig element in 't leven is het
klaarder dan ooit, dat Goethe niet de ziel van den mysticus kon indringen. De ascese,
het zelfverloocheningsbegrip, zal hem de pure waanzin toelijken. Voor ascese en
leven is geen hechtnaald te vinden. Een roekelooze bij, dronken van honing-geur,
in de vlucht door een zwaluw opgehapt, bracht hem stellig de verwoestende kracht
der natuurwet in den geest. Hij vloekte tegen de z.g. cosmische harmonie en de
heelal-bewonderaar Sulzen voelt zijn bonkende knuisten. Zoo'n vliegende zilverbuik,
die levende bijen verpeuzelt.... 'n kleinigheidje. Maar in de microscopische
analyse-zucht van Goethe werkt alles mee. De doorgronding van het menschelijk
subject acht hij, op zekere wijze, belangrijker dan onvruchtbare gods-beschouwingen.
Eerst als het geweten gaat kermen, slaat men de brandladders tegen den hemel
op.... zal Goethe allicht gedácht hebben, en ongeveer gezégd: ‘God doet zich niet
kennen, is zoo groot, dat zijn wezen buiten ons bewustzijn staat. We hebben in dit
leven vooral rekening te houden met de
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dingen, die in ons bewustzijn versmelten’. Dat is de Latijnsch-Duitsche Goethe,
wegblazer van mistigheid en troebelen geloofsdamp. Het transcendentaal
gods-gevoel, de aanbidding der middeneeuwers en mystici, vinden hem, door zijn
psychische gesteldheid, volkomen onvatbaar. Zijn Faust, met heel den rooden storm
van den Walpurgis-nacht, is er het bewijs voor. Maar niet minder zijn critiek. De
lijdens-geschiedenis van Christus kon hij zelfs niet als een wereld-tragiek bevatten.
Zijn analytische geest zocht in de godsdienst-verrukking alleen naar het coëfficiënt
der menschelijke afdwalingen. Dát alleen greep hem. Niét de verrukking. Het saâm
willen smelten, door aardsche smart en vernieling van passies, voor Christus; door
boetvaardige zelf-krenking en zelf-kwelling, te komen tot een ziels-zuivering, een
gedachten-reiniging, die het smarten-gelaat kan verdragen, leek hem zwijmel van
ziels-zieken, in wie de koorts van het geloof de hersens verschroeide. Goethe was
de man van de realiteit en het symbool, nooit van de mystiek der genade en der
geestelijke eenwording met het Goddelijke. Hij hield niet van geeseling en
bloedwonden, en stichtelijke brevier-literatuur. Zijn mythologische figuratiën zijn
heidensch, nooit met de verzoetelijkte mystiek doorschenen van een Botticelli, die
zelfs áchter de zweving zijner figuren een mistige diepte van half-tinten webt, geheel
roomsch van teedere zinnebeeldigheid. Ook hierin openbaart zich weer een
fel-subjectieve gemoeds-gesteldheid, verklaart zijn bulkerige minachting voor en
niets-voelen van de gothiek, mede zijn klamme onontroerdheid voor het mysterieuse
der kerkelijke ceremonie, gelijk hij deze frank uitpraat in zijn Italiaansche schrijverij
aan Carl August.
Ook Beethoven kende niet de huiverende bedwelmingen en wellust-vervoeringen
der ver-erotiseerde godsdienst-mystiek. Hij was een vrijgeest, door Haydn zelfs een
godloochenaar genoemd. Maar toch veel meer dan Goethe naderde hij den
oorsprong van het levens-geheim met zijn Missen, waarin, schoon geen kerkelijke
muziek, toch het fluisteren van de in God-ontroerde stem, zingt en beeft, het zich
religieus onderworpen voelen aan het allerhoogste, dat in den gloed van overgave
geen menschelijke doorgronding duldt. Door Beethoven's Kyrie Eleison siddert de
geest van het vervoerings-geloof, stijgende in het Domfine Deus tot een mystieke
verheerlijking van het scheppings-beginsel. De ziel, die een Missa Solemnis kon
scheppen en met zóó bedwelmende vurigheid zich
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kon overgeven aan het Gloria in exelsis Deo et in terra pax, en zóó het Laudamus
te, Benedicimus te, Adoramus te, Glorificamus te! uitjubelde, niet meer in den
traditioneelen kerkzang, maar in één hevigen kreet van verrukking en aanbidding,
die ziel kon in den jubelstorm van gods-gevoel niet meer door Goethe verstaan
worden. Ik erken, mystiek was dit niet, en de vraag is of Beethoven ooit aan mystieke
inwerking van occulte grondkrachten op den mensch geloofd heeft, hij, die over zijn
godsbewustzijn evenmin sprak als over zijn studie van den generaal-bas, wijl dit
zaken waren, die alleen konden worden behandeld tusschen hem en zijn geweten.
Maar dat Beethoven's scheppings-drang dikwijls opstuwde naar het Onzienlijke,
voelt ge telkens weer en weer in zijn gewrochten, zoo vreemd doortreurd van een
angstig heimwee, van een snikkende droefnis, waarin het smachten naar verlossing
voor de gehééle vernederde menschheid zingt en weent. Goethe, veel meer dan
Beethoven beheerscht door de realiteit van den mensch, den zonnegeest
doorschitterd van het licht der antieken, beschouwde de godsdienst-dogma's allicht
als een ornamentieken uitbloei van ritueel idealisme, een voorbijgedreven droom
van volkeren-mystiek en duistre onbewustheid, door den heimvollen goudglans van
menschelijke illusies omwasemd. In Beethoven leefde de vroomheid
opperst-menschelijk, ondanks zijn vrijgeesterij en zijn ondogmatieke
levens-beschouwing. De overal omlichte levensdiepte van zijn groote ziel had
behoefte aan dóórgroeiing naar het Oneindige. Bij Goethe niet. Die kende den
wortelvoet van zijn geloof. Voor Goethe was de theodicee een vergoord perkament,
waarop door de volkeren-cultuur de geboden der moraal half uitgewischt waren.
Beethoven geloofde, gaf zich over, ondanks het slechte in de
harmonie-der-schepping. Daarom zou Goethe de Mis-religieusheid van Beethoven
ook nooit begrepen hebben, evenmin als hij in Bach kon doordringen, hoe diep zijn
cerebrale inspanning ook was. Zijn min of meer mechanische bewogenheid voor
de muziek bleef in hem slechts begeleiding of opwekking voor ándere geestelijke
werkzaamheid. Als ik in dit boek genaderd ben aan het hoofdstuk: Beethoven en
1)
Goethe, kun ontmoeting, Goethe en de muziek , zal ik echter aantonen, dat niet
slechts de z.g. on-

1)

Veel is er geschreven over Goethe en de muziek: Blaze de Bury over hem en Beethoven;
door Zeltér, zijn vriend; door Hiller, Dr. Th. Frimmel, Düntzer, Heinrich Schlosser, W. von
Bock, Adolphe Jullien, Dr. Burckhardt (in verband met Goethe's jeugdvriend Ph. Chr. Kayser),
Mendelssohn, Nagel, Wasielewsky, enz. op wier werken en uitspraken ik
beknopt-karakteriseerend terugkom in verband met Beethoven.
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muzikaliteit van Goethe beletsel was voor het diep begrijpen van Beethoven, maar
Goethe's geheele ontroeringsleven en psychische-subjectieve gesteldheid,
beheerscht door z'n vorm-beschaving, hem verhinderde in Beethoven's scheppingen
in te dringen; door diezelfde vorm-beschaving, waarmee hij een episch deel van
het mythologische element in Faust verminkt heeft, en die hem toch nooit behoedde
voor ietwat zwetserige gezwollenheid in lyriek. Want Goethe kon b.v. de fijne sluwheid
van een Cleopatra wel objectiveeren, geheel naar vrouwen-aard innerlijk groeiend
uit heerschzucht, naar een goddelijken roes van Caesar, vermocht hij niet
dramatisch-donker van bloed-drang en duizelenden hartstocht te omvatten, gelijk
de duisterrood-walmende tragiek van Shakespeare, omdat zijn lyriek - neem de
mislukking als plastisch voortbrengsel van den Walpurgis-nacht voor bewijs - wél
de opgewondenheid, maar niet de diépte der epische ontroering kende, noch de
ziels-verrukkingen, die het gouden hemellicht de brandende oogen doen instroomen,
tot ze, blind van louter goud, de wereld aan allen kant slechts omgloeid, omkringd
zien van trillende zonnen met roode vlammen-harten. De verrukkingen van den
goddelijken Caesar-roes, van den liefdes-roes durfde hij niet aan, noch het vreemde
droomen starende zwijgleven dat daarop volgt, waarin alle dingen, vol zoeten
schroom, weer huiverend terugtreden in hun omtrekken, en de suis-stilte zacht zingt
een melodie van 't verre heimwee.
Achter zijn vorm-fijne beschaving bergt hij een wreed zins-genietend egoïsme en
een hardvochtige kilheid in distinctie, die verijzigt in plaats van verrukt. Zijn soms
reusachtige intellectueele wezen verduikt zich in een vormelijke geslotenheid, die
toch zijn babbelgrage natuur niet uitdrogen kan. Aan zijn geslotenheid ontbreekt
ménschelijkheid, aan zijn zelf-besef nuance. Hij maakt weefbewegingen van een
monster-spin, griezelig van heerschzuchtige berekening en onfeilbare afgemetenheid.
Toch heeft Goethe de aristocratie van burgerlijke afkomst. 't Is niet de spontane
onopgesmukte adel van Karel August of Prins Lichnowsky. Zijn hof-deftigheid heeft
een maatschappelijken rentabiliteits-staat tot grondslag.
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Hij bespeelt als dichter de harp en lokt zoet geneurie de snaren uit, maar geen
melodie zoo week en teeder van klank kon hem de algebra der vormen doen
vergeten. Wat Goethe, op hoogen leeftijd, over zijn aristocratischen aanleg
verkeuvelt, is zoete waan. Van eigen aristocratie was hij zichzelf altijd bewust, en
ook van zijn aangeboren recht zich de gelijke van vorsten te voelen, een bewustzijn,
dat hij, zoowel vóór als na zijn blauw-bloed-injectie, in zich omdroeg. Zegt hij niet
zelf: ‘Ja, es war mir selber so wohl in meinero Stand und ich fühlte mich selber so
vornehm, das, wenn man mich zutn Fürsten gemacht hätte, ich es nicht eben
sonderlich merkwürdig gefunden haben würde.’ Toch haalt zijn vorstelijkheid niet
bij de fiere, majesteitelijke verbeeldings-hoogheid van een Shelley, zooals deze
zich uitzingt in zijn A defence of Poetry, noch bij de heerlijke vermetelheid van
Beethoven, toen hij, op 'n wandeling te Teplitz met Goethe, de keizerlijke familie
ontmoetend, tot ontstelling van den geheimraad weigerde het éérst te salueeren,
en niet alleen stoutmoediglijk brak met traditioneelen vorsteneerbied, maar
bovendien, koener, ópeischte persoonlijk ontzag voor de majesteit van het
onafhankelijke kunstenaars-schap, verlangende dat men Goethe en hem éérst de
1)
maatschappelijke eer van den groet zou bewijzen . Tot dezen titanischen en
napoleontischen trots waagde de hoveling Goethe zich niet te heffen, wijl hij de
roekeloosheid van het genie en zijn impulsies weer had ingedeeld en afhankelijk
gesteld van regelmaat in gedragingen, aan allen kant zijn persoons-vrijheid
begrenzend. Daarom is iedere daad van Goethe ingemetseld op eigen relief van
aangeleerde plecht-statigheid, kampt hij met zijn hartstochten als een prijsbokser
om een inzet.
O! ik zïe al de gebreken, de woelende drukte, de vernielende drift-uitbarstingen
van Beethoven, maar in al die hartstocht-contrasten, wilde humeurs-werkingen en
razernijen is hij écht, heviglevend, ontstellend-oprecht ménsch, die zich in en door
dat menschelijke juist in zijn hoogste scheppingen tot een zeer groot kunstenaar
vergoddelijkt. In geen enkel muziek-gewrocht beeft en siddert, klaagt, schreit en
jubelt en worstelt zóó het groot-menschelijke als in die van Beethoven.

1)

Dit staaltje van Beethoven's geweldig zelfgevoel, door Beethoven verhaald in een brief aan
Bettina von Arnum, van 15 Augustus 1812, karakteriseert zijn heele wezen. Ik kom op dien
brief terug.
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Goethe bleef vreemd aan het sentiment der zelf-offering, kende nòch de ascetische
demping der begeerten, nòch het moreel genot der persoons-verzaking, gelijk
Beethoven die jegens zijn balsturigen neef Carl en zijn gulzig-graaiende broeders
toepaste met innigste minzaamheid. Kleinigheden teekenen, ook den Olympiër te
Weimar. En wie gedenkt dan niet met wrange gemoeds-bitterheid Goethe's
erbarmelijke legaten-schrielheid, - ondanks zijn beschermelingen-air jegens
menschen als Kraft en Plessing, - tegenover zijn trouwste bedienden, en het hondsch
afschepen, met 'n potsierlijk erfenisje van tweehonderd thalers, van zijn neef, die
met de grootste toewijding, zich maatschappelijk zelf veronachtzamend, de laatste
jaren geheel aan Goethe's zaken had overgegeven; het gierig bijeenhouden van
zijn verzameling, alleen aan Weimar over te doen als er een aanzienlijk bod werd
1)
gedongen; schoon zijn vermogen groot was . Plaats daar tegenover de gulle
menschelijkheid van Beethoven, ook in zijn dagelijksch verkeer met familie en
vrienden, zijn onbegrensde hulpvaardigheid, zijn alles omsmijtende breedheid van
opvatting, iedere daad doorgloeid van een diepe levens-echtheid en fiere
kloekzinnigheid. Beethoven haatte de koude vorm-gewichtigheid, het knutselende
en berekende vernuft-spel van onontroerden. De schelle zelfzucht van Goethe deed
hem de oogen knipperen. Hij zocht verzadiging in gretige overgave, in voelen met
en voor anderen. Hij móest leven en zwoegen voor wezens buiten hem, zooals
Goethe opging in eigen-zelf en in de nog onontdekte verborgenheden van zijn eigen
natuur en geestelijke vermogens. Beschouw slechts het aan allen kant gewonde,
teruggestooten en beklemde liefde-leven van Beethoven, en het
daemonisch-overwinnende van Goethe, en ge zijt het geheim van hun wezen dieper
dan ooit genaderd. Het liefde-leven van Goethe, is de liefde van den Apollinischen
geest, van den realistischen ziener, die toch een goden-cosmos schept, om niet
meegesleurd te worden door de overweldigingen van het leelijke en onvolkomene.
Zijn liefde-leven is veel meer van een bevrediging ontvangende dan van een
bevrediging brengende hartstochtelijkheid, gesteund door de aanlokkende vurigheid
2)
van zijn biologeerend mensch-mooi. Zijn liefde was zwoel,

1)
2)

Zie over Goethe's laatste leven o.m. brief van Weissenborn; verder van Dr. Müller, ‘Goethe's
letzste literarische Thätigheit’, en Dr. Vogel ‘Die letzste Krankheit Goethe's’.
Een loos aestheet en rhetor als Allard Pierson, is even weinig doorgedrongen in Goethe's
liefdeleven als in Shakespeare's objectiviteit. Hij misziet en misduidt beide. ‘Liefde was voor
Goethe de tooverstaf die toegang verleent tot die onnaspeurlijke verbinding van hemel en
aarde’ Aj! heer theoloog. Ook methaphysisch hikken is allerakeligst voor het gehoor! Een hik
rhetoriek en een hik verhevenheid. 't Is wèlletjes.
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hevig, kort, bij vlagen van een erotische gloeiing, grenzend aan waanzin, plots
verloopend soms in zelf-folterende machteloosheid, om dan weer, in andere
vrouw-aanbidding, aangejaagd door zijn Apollinische levens-stuwing, óp te vlammen
in een woedende razernij van opnieuw saam-geschuimde gepassioneerdheid, tot
de bedachtzaamheid weer intrad, en hij koeling zocht in trotsche afstooting.
Beethoven onderging bijna alléén ideëele verrukking, kende den goddelijken en
dwazen roes van het min-genot alléén in de zoete tafreelen van omgloeid
verbeeldings-spel; de verrukking, die in hem aanzwellen kon tot heroïsche vervoering,
doorvlaagd van wilde smart om het onbevredigd-voortbrandende van zijn
lagersmachtende menschelijke begeerten. Maar in weedom, tergende inzinkingen
en droefnis, strompelde hij weer overeind, verhief hij zich boven den bloedenden
jammer van zijn liefde-mislukkingen, stórtte hij het smachtende geheim van zijn hart
weer weenendweemoedig uit in zijn Adagio's en Andanten....
De erotische furie, die in Goethe's bloed gulzigde, zwelgde bij wijlen ook in
Beethoven, maar hij beheerschte dien roodgevlekten demon, bracht hem onder den
dwang-greep der Germaansche bezinning en temde de sexueele vurigheid in
onthouding. En nu het wonderlijke: Bij den onbevredigd-blijvende, die naar waarheid
de platonische idee door zijn donker-golvend en klotsend bestaan meedroeg, een
diep-ontroerende overgave, alsof het tergende leven aan àl zijn menschelijk
liefde-begeeren voldaan,.... bij den bevrediging ondervindende een koele stroefheid,
alsof het leven hem alles geweigerd had. Goethe, die nooit tot de ziels-eenheid en
saamsmelting van wezen kon geraken, die nooit tot de diepste ontroering indrong,
in de liefde, wordt overstelpt; Beethoven, die smachtte en liefhad, zooals alleen kan
liefhebben een ziel van goddelijke genade, met zoete ingetogenheid wachtend en
zich de geluks-wonderen voorspiegelend in eenzame verrukking, wordt alles
onthouden, mag alleen zich koesteren aan het vuur der herinnering, bleef leven in
den huiver van het verre verlangen. En dat in een ziel, die den rood-duisteren gloed
der zigeuner-romantiek, met haar woest-kleurige levens-verspokingen, zoo dicht
genaderd was. Veel
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meer dan Goethe, die slechts Mignon de koorts-thermometer onder de oksels heeft
gedrukt, met de courtiseerende hoffelijkheid vaneen erotisch geneesheer. Want
voor Goethe was het leven bedachtzaamheid en opvoering van persoons-vermogens.
Schrijft hij zelf Lavater niet, dat het verlangen om de pyramide van zijn eigen wezen
zoo hoog mogelijk op te bouwen, de drijfveer is van al zijn begeeren; dat dit verlangen
alle ándere wenschen overstemt en hem als brandende begeerte nooit verlaat? Dat
is wel de Goethe van den majestueuzen en.... olympischen zelf-cultus.... die drie
en tachtig jaar geworden is.... ik zou willen schrijven.... alleen uit.... egoïsme. Dat
is uiting van de daemonische natuur, den dichter met de koudste kracht der
zelfbeheersching in schijn. Behoefte aan diepste ziels-uitwisseling kende hij niet.
Over zijn diepste zelf sprak hij alleen met zijn diepste zelf. Een zélf-uitwisseling van
hermaphroditischen oorsprong als een zelf-vergeestelijking: antiek heidendom, dat
zich tot zelfbevruchting in renaissance brengt. Zèlf-cultus, waarin hij toont de diepste
smart en de hoogste liefde nooit gekend te hebben, ondanks zijn intellectueele
grootheid.
Goethe heeft tijdens zijn leven reeds een standbeelden-koudheid, een fiere
hooghartige plechtigheid, die niet van den grooten voeler in hem is; zooals ook zijn
diepere opvatting van de schoonheid der plastische kunst bòven die der muziek,
en zijn geestelijke liefde voor de aanschouwings-vormen der waarneembare wereld
niet is van den innerlijk-ontroerde, die de idee der schoonheid zélve indringt, maar
kenmerkt den man, meer aangetrokken door de kunst waarin een idee vertolkt werd,
dan tot een kunst, waarin de idee zelf verschijnt, gelijk dit slag op slag uit zijn meestal
zeer middelmatige kunst-critiek naar voren springt en zich het logst versaait in zijn
duldeloos-subjectieve antieken-voorkeur met voorbijzien van àl andere b.v.
middeneeuwsche grootheid; overeenstemmend met zijn vorm-aanbidding, waarvoor
zelfs zijn meest woeste hartstochtelijkheid verkromp.
Beethoven mag vorm-grof zijn, onbehouwen, ruw, wild, nooit heeft hij de
verplechtigde aristocratie van den stijven, stuggen burgerman. Beethoven leefde
niet ontembare instincten. Toch is zijn geest, zijn woord, zijn humor soms vol
aristocratische fijnheid en gelijkelijk vol kracht en levensdiepte. O neen! mijn liefde
voor Beethoven is van een toon doorzongen, die tot de hoogste verrukking opstijgt.
Mét Rembrandt behoort hij voor mij tot de meest-mén-
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schelijke genieën, die ooit op aarde geademd hebben. Híj heeft kwade, luimige,
soms wreede dingen gedaan, maar in verband gebracht met heel den groei van zijn
wezen en zijn, van smarten opgepropte natuur, bezien onder de groote dringingen
van zijn dramatisch en episch genie, dat soms de hoogste verhevenheid raakte,
vergeeft ge hem alles, álles, voelt gij u verzoend met ieder zijner menschelijke
tekortkomingen.
(Slot volgt).
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Dramatische kunst.
Romeo en Julia, - bij De Hagespelers.
Sara Burgerhart, - bij Het Nederl. Tooneel.
Wat mij regelrecht uit deze Shakespeare-vertooning duidelijk werd, was het
levend-hartstochtelijke, het waarlijk Italiaansche en Renaissancistische van
Shakespeare's spel, dat men maar te zeer geneigd was als een poëtische
liefdesscène - bijzonderlijk tot opera-gebruik - te beschouwen. Verkade heeft eer
van dit werk, dat, zonder schrappen en bekorten, ons deze ‘two hours traffic’ in niet
meer dan ruim drie uur op het moderne tooneel wist voor te spelen en aldus zijn
gansche karakter te doen behouden.
Hoe rijk en woelig en levend van luid Renaissanceleven werd het aldus. Waar
men zich onder het lezen verbaasd had over het tamelijk (of onbetamelijk) vlakke
der figuren, hun geringe onderscheidenheid en voorkomen, ook eigenlijk over dat
zekere humanistisch gemaniereerde en die overnuffigheid, die ongetwijfeld soms
een kant van Shakespeare's persoonlijkheid en altijd een van zijn tijdvak uitmaken....
ik denk hier bijvoorbeeld aan Julia's bespiegeling van den naam Romeo, of Romeo's
lamentatiën over zijn verbanning:
.... More validity,
More honourable state, more courtship lives
In carrion flies, than Romeo: they may seize
On the white wonder of dear Juliet's hand
And steal immortal blessing from her lips: enz.....

....daar kregen in de vertooning de meeste personages opeens een sterk relief en
voelde men in dat schijnbaar al te uitbundige en gewilde van sommige
ontboezemingen plotseling den tijd, de Renaissance, die geleerd, geestig èn
onstuimig was. Zoo zag men Shakespeare minder, zijn figuren, als menschen, meer,
en was het opnieuw Verkade, die dit wrocht. Juist in die twee stukken, die ik noemde,
werd mij nu het natuurlijke in het passioneele klaar en bleek vooral Romeo's uitvallen
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tegen wat toch als verbanning boven dood een betrekkelijke mildheid heeten mocht,
een directe uiting van zijn heftig, impulsief karakter, dat eigenlijk nooit tegenspoed
verdragen kan.
Aldus ziet men hem nu duidelijk door het gansche spel heen en ziet ook Julia,
als innig begrepen Italiaansche figuren uit dien verwonderlijk grooten tijd, toen de
menschen sneller, vuriger, sterker leefden dan thans en zich in goed en kwaad
absoluut hun eigen rechter achtten. En naast die twee, zag men de andere
jongelieden Mercutio, Paris, Benvolio, Tybalt, als niet veel minder in belangrijkheid
voor het spel. Mercutio, de geestige luchthart, Paris de piepjonge dandy, Benvolio
als zwaarder van geest, maar gemoedelijk en trouw, eindelijk Tybalt als de heethoofd
en ruziezoeker.
En toen men achter en om dezen allen ook nog de overigen voelde leven: de
oude Capulet's en Montague's, den Vorst met zijn gevolg en dienaren, de burgers,
de talrijke bedienden, de muzikanten, toen bleek ten volle het karakteristieke van
dit spel, als weergevende het ‘ruchtig’ bedrijf en leven eener kleine Italiaansche
Staat-stad in de volle Renaissance. Niet het treurspel zoozeer van Romeo en Julia,
niet de daden en ondergang van één enkelen held, gelijk in de groote drama's, leek
hier Shakespeare's bedoeling, als wel dat kleurige, uitbundige leven zelf der
Renaissance, gelijk hij het in eigen verbeelding gezien had, in pracht en praal, in
geest, in roekeloos durven, in partijhaat en hartstochtelijk beminnen, in snelle
ontroering en even snelle moorddaad. Al deze vele dooden, die men eerst toch wel
eenigermate meende ten behoeve van een bloeddorstig publiek te sneven, zij blijken
nu noch te groot in aantal, noch te opzettelijk aangebracht en inderdaad door de
handeling geboden. En evenzoo gevoelt men van de comische scènes, dat zij niet
maar als ijdele tusschenspelen, maar als kontrasten der werkelijkheid en niet minder
als volkstafreelen bedoeld zijn, die ook dezen kant van het leven moeten
voorstellen.... en dat zij, zoo discreet opgevoerd als hier, voortreflijk hun taak
vervullen.
Zelfs het ‘noodlottig toeval’, dat de tragiek van het Romeo-en-Julia-geval voor
zijn rekening heeft, komt in dit licht niet vreemd of gezocht meer voor. Waarom,
inderdaad, zou er meer kans van slagen dan van mislukken geweest zijn bij de
ingewikkelde intrige van broeder Lorenzo? Er waren integendeel tallooze noodlottige
mogelijkheden in een tijd, toen het toeval vrijer spel had dan thans en zoo er eenmaal
iets haakte, was van de heetbloedigheid der betrokkenen en hun rassche
geneigdheid tot wanhoop het ergste te vreezen.
Zooals het ook uitkwam. Ware Romeo minder ongeduldig geweest onder het
lijden, dan nog had het ongeval van den niet intijds bezorgden brief niet gehinderd.
Maar de tijdgeest hechtte geen waarde aan het
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leven, als het niet in zijn volheid kon geleefd worden. De menschen waren weer
heidenen geworden, als de oude Grieken en Romeinen, en de leer van dulden en
lijden in de hoop op een hiernamaals scheen volkomen vergeten. Zij wilden niet in
leed en druk armoediglijk bestaan en de jongen niet alleen, maar ook de ouden
wierpen hoogmoedig en eigengerechtigd het leven af, zoodra het niet meer schoon
en gelukkig kon heeten.
Alzoo sleept Romeo's einde onvermijdelijk dat van Julia mede en hadden de
bedroefde ouders - als zij er op gewezen waren - in deze jeugdige dooden niet enkel
de vruchten van hun ‘onzaligen’ haat, maar ook die van een warmbloedig
temperament en een trotsche levensbeschouwing kunnen erkennen.
Dat al deze indrukken en bespiegelingen bij ons konden oprijzen in het rustig
beschouwen, is - het zij nogmaals gezegd - grootendeels het werk van Verkade,
den regisseur. Hij heeft in dat van nabij wat grove en vlakke schilderwerk van den
tekst, het bij uitnemendheid tooneelmatige, voor het tooneel geschrevene gezien,
begrepen hoe die lange tirades, versierd met, naar onzen smaak, overdreven veel
mythologische bloempjes, niet enkel ‘literaire’ uiting zijn van een man, prat op nieuw
verworven ‘beschaving’, maar bij gelegenheid de conversatietoon van een geheelen
beschaafden kring, zoodat, gesproken door intelligente spelers, die dingen wel
parmantig en wijdsch, maar geenszins onmenschelijk klinken. Tenminste....
Wanneer Julia tegen de zon oreert:
Gallop apace, you fiery-footed steeds,
Towards Phoebus' mansion; such a waggoner
As Phaeton would whip you to the west,
And bring in cloudy night immediately. - enz.

dan lijken deze woorden, uitgesproken op een oogenblik, dat een verliefde maagd
in brandend ongeduld haar minnaar wacht, rijkelijk classiek en van te pralende
dichterlijkheid. Doch dat is naar onzen smaak, die, beschaamd en schuw voor al
wat naar pathos zweemt, vanzelf niet mee rekent. Maar ook onze tooneelspelers,
die in hun verbeeldingsleven op de planken natuurlijk oneindig meer aandurven,
zijn het zoo ontwend hun gevoel in de phantastischer beelding en het gedragener
rythme van het vers te uiten, dat zij er terstond toe neigen òf hun gevoel òf de verzen
te laten glippen, dat wil zeggen: koud-rhetorisch zich te laten gaan op den dreun
van maat en rijm of het vers te vermoffelen en in te slikken, tot er een ‘natuurlijke’,
een prozaïsche gevoelsuiting van wordt.
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Dit laatste nu werd op menig oogenblik bemerkbaar in de vertooning der
Hagespelers. Sommige brokken monoloog vooral kwamen niet over het voetlicht,
omdat hier de taal, als een lastig, veel te wijd kleed voor gedachte en gevoel,
verwaarloosd nagesleept en verrafeld werd, zoodat er maar weinig aan heel bleef.
Dat moet natuurlijk niet, al is 't zeer begrijpelijk. Die verzen zijn er nooit zoo maar
uit puren willekeur, enkel aangebracht, wijl dat nu eenmaal bij het Drama hoort,
doch de spontane, enkel mogelijke uitdrukking van dat hoogere dan gewone, dat
geconcentreerde verbeeldingsleven, dat de echte tragedie vertegenwoordigt. En
daarom behooren de vertolkers van zulk een werk zich in te denken in deze wijze
van uiting, zich te gewennen aan dien zwaarderen golfslag van het gevoel en de
krachtiger, onstuimiger, schooner phantaisie.
Zeer zeker zijn de meeste leden van dit gezelschap nog ver verwijderd van een
zelfs ‘betrekkelijke volmaaktheid’. Maar in het levendige en in één toon gehouden
geheel troffen toch eenigen door het frissche en - men zou zeggen - sappige van
hun spel. Zoo, om van de beide gelieven voorloopig te zwijgen, de heer Schwab,
als de oude Capulet. Welk een gezellig sanguinisch, kras oud-heer maakte hij van
dezen edelman, die in zijn huiselijke bedrijvigheid toch wel veel van een gezeten
Engelschen burger weg heeft, zou ik meenen. Er is waarlijk een gelijkenis te vinden
tusschen Sir Anthony Absolute, den vader-landedelman in The Rivals en dezen
Veroneeschen grooten heer, maar - zoo dit op zichzelf ook niet zonder
bedenkelijkheid moge zijn - het type is zoo plezierig om bij te wonen, dat men het
gaarne naar Verona verplant ziet en met een beroep op het algemeen-menschelijke
aanneemt, dat zoo'n Engelschman evengoed een Italiaan kan zijn. De heer Schwab
maakte de figuur beminlijk echt en levend in zijn schutterige voortvarendheid. Aldus
deed ook Paul de Groot met den jongeling Mercutio, den onbezorgden, geestigen,
waardoor zijn karakter aardig werd afgelijnd in de omgeving van die andere jonge
heeren, Benvolio, Tybalt, die maar tweede-plansfiguren zijn. En nu het Liebespaar
Romeo-Verkade en Julia-Enny Vreede.
Ik denk, dat de fijne en smaakvolle regisseur Verkade zelf wel weten zal, wat hij
van de praestatie des acteurs van dien naam in deze rol te denken heeft. Diens
goede eigenschappen in de Hamlet-rol waren alle present, maar zeer verzwakt en
de vertolking was, geloof ik, nergens tot een schepping, nl. een her-schepping
geworden. Hetgeen toch de onverbiddelijke eisch is. Jammer, jammer, dat de heer
Verkade, waar de regie zijn gansche kracht vereischt, het spelen tenminste van
hoofdrollen niet aan anderen overlaat. Er is iets comieks en ook schamels in dit
doen, ongeveer of men in een tweede-rangs-café-concert den eersten violist met
den strijkstok zwierig ziet dirigeeren en dadelijk daarna weer
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een paar maten haastig meestrijken, omdat het anders te zwak klinkt....
Het spreekt van zelf, dat een verstandig en smaakvol man als de heer Verkade
altijd wel iets van zijn rol terechtbrengt, al ware het enkel maar door suggestief
aangeven van zijn bedoelingen. Zoo kan ook een geroutineerd zanger met een
soms versleten stem nog wonderen doen, door den weg te wijzen, waarlangs onze
verbeelding aanvullend mee kan werken, maar vooral op het tooneel ziet men liever
een complete figuur, dan een paar, zij het gevoelig, getrokken lijnen. En tot zulke
lijnen zelfs komt Verkade allerminst in zijn onlevendigen gang, dewelke klaarlijk
toont, dat zijn beenen tot het minst meegaande deel zijns lichaams behooren, als
het er op aankomt een andere persoonlijkheid te beelden.
Maar mevrouw Enny Vreede was hier voor ons een vreugdevolle verrassing. Dat
zij een fraai tooneelfiguurtje kan zijn, zoo op Engelsch-mondaine manier, wisten wij
reeds voldoende door Sheridan en Shaw, maar dat zij ook meer bezat, dan uiterlijke
bevalligheid en gemakkelijkheid van tooneelbeweging, was gansch niet boven twijfel.
In deze Juliarol echter heeft zij bewezen, geenszins een volmaakte tragedie-speelster
te zijn, maar tenminste iets te bezitten van die ‘imaginative passion’, dat vermogen
zich in een ander te herscheppen, dat men talent noemt en veel meer is dan de
gewone aanleg. Immers, wie niet geheel onverstandig en ongeschikt en geen stijve
Klaas is, brengt het op het tooneel al heel spoedig tot een zekere handigheid in alle
rollen zichzelf te spelen op zeer natuurlijke wijze. Hij schept dan niet telkens een
ander, maar past alle ‘anderen’ aan zichzelf aan, zoodat men nooit iemand ziet dan
hem, hem en altijd hem, in allerlei vormen en verkleedingen.
Tot zulk een onbenijdbare hoogte brengen het velen, de meesten, en men pleegt,
noodgedwongen, er mee tevreden te zijn. Maar waardeert dan ook dubbel, wie maar
't minste blijk geeft de waarachtige kunstenaarsgave te bezitten, waartoe die
genoemde handigheid staat als ‘peinture-Bogaerts’ tot een goede schilderij. En het
merkwaardige is, dat zulk echt creatievermogen zelfs niet gaaf behoeft te zijn, om
ons toch reeds gelukkig te maken. Er kunnen gaten in vallen, het beeld kan niet
volgehouden zijn, zelfs maar bij oogenblikken verschijnen en toch zullen wij het
herkennen aan de ontroering, die de ontroerde ons mededeelt.
Op mevrouw Enny Vreede, als Julia, bleef gewis veel aan te merken. Haar weinig
rijk stemmateriaal, haar gebrekkige s-klank, soms een onmiskenbaar geaffecteerd
maniertje van zeggen, dat is alles niet voordeelig voor een treurspelspeelster. Maar
zij had nu en dan echt gevoel, zij leefde soms waarlijk in haar rol en voelde zich
Julia, de arme misdeelde Julia, die echter te veel karakter bezit om ongelukkig te
willen zijn. Zoo was er ontroering in haar ongeduld en wanhoop over den gewaanden
dood
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van Romeo, en oprechte ernst in haar gesprek met den pater, terwijl zij ook in
smaakvolle soberheid, zonder overdrijving van pathos, haar laatste woorden zegde.
Niet weinig ook door haar uiterlijke verschijning, verleende haar figuur aan de
vertooning groote bekoring.
En nu nog een enkel woord over de ‘aankleeding’ van het spel, waartoe ook de
aankleeding van de spelers behoort.
Sedert zijn Hamlet-opvoering heeft Verkade de formule voor het
Shakespeare-tooneel eigenlijk al gevonden. Wat volgde in Macbeth en nu weer in
dit spel, was enkel een doorvoering en uitbreiding door grooter soberheid van lijn
en ruimer afmetingen. Een, door een gordijn af te schieten, vóórtooneel ten bate
der bij-tafreelen, daarachter het tooneel, door een architectonisch getimmerte (hier
een Italiaansche paleisgevel) in halve ronding omgeven, en midden in dit getimmerte
een doorkijk (hier een poort) op een door een doek afgesloten verhoogd platform,
dat al naar de behoefte een zaal, een kerker, een kapel, een kroeg of een tuin kan
zijn.... ziedaar de practische inrichting voor een spel met tallooze wisselingen van
plaats en tijd. Dat nu deze paleisfaçade niet zoo erg sprekend was uitgevallen, dat
het balkon van Julia van buiten gezien, een beetje hinderlijk werd staande in haar
kamer, dat de monnikscel wel iets van een ruime, wegens den Zondag gesloten,
winkel weghad en de grafkelder der Capulets op een soort markthal geleek, waar
een ‘koevoet’ al heel weinig van pas scheen, dat lijken maar bijkomstige zwarigheden,
die tot de deugd van het geheel nauwlijks afdeden en geenszins beletten het
kleurschoon en de fraaie groepeering vooral in de scènes binnen Julia's kamer. En
hier is het van pas mej. Cato Neeb te bewonderen om de rijkheid en bijzonderen
smaak harer costumes. Het is zeker waar, dat men naar voorbeelden van
Renaissance-kleeding nauwlijks behoeft te zoeken, maar het blijft toch een
eigenaardige en groote smaak-verdienste zulke stoffen bijeen te zoeken, zulk
ornament aan te brengen, als op het tooneel bijzonder ‘doen’ zullen, om van
stemming en afstomping der kleuren en compositie der groepen nog te zwijgen.
Zoo was, om een enkel ding te noemen, prachtig het rood van Julia's mantel en de
wijde paarsche tabberd van den ouden Montague.
Van de nieuwe vertaling door Jac. van Looy kan ik alleen zeggen, dat zij pittig
Hollandsch klonk en minder stroef of moeilijk gewrongen dan in 't gemeen zijn
Hamlet- en Macbeth-overzettingen ons wel aandoen.

Sara Burgerhart, die smakelijke roman uit onze 18e eeuw is nu ook op het tooneel
verschenen, bewerkt door mejuffrouw Pabst en opgevoerd door de Kon. Vereeniging.
De uitgave en het debiet van den roman in de Wereldbibliotheek
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hebben getoond, hoezeer dit verhaal van den Degelijken Middenstand en den
Gulden Middenweg nog den huidigen Hollandschen middenstand voldoen kan. Het
is ook een allermerkwaardigst boek, vol van het vernuft en de fijnheid en de
psychologische klaarte der 18e eeuw in haar aanvang en niet minder vol van de
sentimentaliteit en moraal dier eeuw tegen haar einde. De tijdgeest bereikte gewis
niet hier, doch in het ‘paapsche Vrankrijk’ zijn uiterste ontwikkeling in individualisme
en zelfgevoel. Wat van die artikelen naar deze landen overkwam was, naar menige
getuigenis, niet veel waard en verdiende allicht de caricatuur, die Wolff en Deken
er van teekenen. En toch zijn zij, de schrijfsters, zelven ten deele de vruchten en
dragers dier geestesontwikkeling in scherp verstand en haarfijne onderscheiding.
Het kostlijkste en genietbaarste in hun boek, zegge de brieven van het oolijke Saartje,
zijn daaraan te danken. Beiden vrouwen echter behoorden tot den burgerstand en
geen door geest eerbiedwaardige aristocratie boven zich ziende, kwamen zij er dus
gemakkelijk toe dien stand als de beste, degelijkste te beschouwen, zonder te
bemerken hoezeer hun eigen vernuften karakterkennis ook daar ‘hors-d'oeuvres’
waren. Gewis vond men van hetgeen er van de 17e eeuwsche Hollandsche kracht
en degelijkheid nog restte bij de klein-burgers, doch dan met de kleinheid van
denken, de bekrompen moraal, die eens de noodzakelijke eigenschappen van een
opkomend en strevend volk hadden gevormd, nu echter voor het algemeen geen
zin meer hadden. Zoo is het geheele boek een verheerlijking van de burgerlijke
opvatting, die voor een mooi, geestig, zielvol meisje het huwelijk met een ‘braaven,
degelijken, geachten borst,’ en een bescheiden, stil, plichtgetrouw huiselijk leven
voor echtgenoot en kind, als hoogste, meest te wenschen glorie stelde en heimelijk
de ‘wereldsche vermaken’ als sensueel en eigen-richting als goddeloozen hoogmoed
afkeurde. Tranen en sentimenteeligheid daarbij waren dien stoeren kleinburgers uit
de 17e eeuw echter vreemd geweest. Dàt was een toegift van de 18e en reeds een
voorbode van de naderende Romantiek, die hier in Rhijnvis Feith wel haar meest
typische vertegenwoordiger vond.
Maakt dit alles het boek als literair werk minder gaaf, nu het volstrekt niet objectief
of realistisch gedacht of zelfs bedoeld blijkt, voor de cultuurhistorie van het
laat-18e-eeuwsche Holland krijgt het daardoor echter te meer belang, waar, direct
en bewust of onopzettelijk, hier al de elementen bijeen zijn, die de toenmalige
beschaafde maatschappij uitmaakten en zoowel het genoeglijke als het vervelende
hun eigen ver-strekkende beteekenis blijken te hebben.
Het is echter zeer de vraag of het Tooneel met zulke dingen iets beginnen kan. Dat
leeft enkel van hetgeen er positief aan kunst in het
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boek aanwezig mag zijn en lijdt schade, zoo dit blijkt, eigenlijk niet mee te vallen.
Daartegen staat weer de winst van het karakteristieke, die de eigenaardige en
aardige kleedij en dito omgeving aan de vertooning kunnen verleenen en, zoo ruim
opgevat als thans gelukkig ook bij de Kon. Vereeniging het geval bleek, inderdaad
soms aardige ‘zede-prentjes’ opleverden, reeds op zichzelf genoegelijk en gezellig
om aan te zien.
Mejuffrouw Pabst heeft overigens haar tooneelbewerking verdienstelijk volbracht,
met de stof ‘woekerende’, gelijk men zegt en heel wat eigen vinding en vernuft
spendeerende om alle dingen behoorlijk aan elkaâr te krijgen.
Zooveel mogelijk gebruik makende van de woorden der schrijfsters, bevatte het
eerste en meest amusante bedrijf dan Saartjes lotgevallen in en vlucht uit den huize
van haar tante Hofland. Dat liep als op rolletjes en gaf leven genoeg.
Het tweede bedrijf, overigens handig ineengezet, was al wat langdradig en toonde
Saartjes leven bij de weduwe Buigzaam, tevens de diverse minnaars, - edele en
deugnieten - ten tooneele brengend in een heel natuurlijke opvolging, die echter als
‘zedebeeldje’ nauwelijks karakteristiek genoeg en als drama-voortgang wat leeg
scheen.
In het derde bedrijf viel dan de verleidingsscène, vernuftig geplaatstt in den
modewinkel van monsieur Evrard, waar nog eenige andere scènetjes vooraf kunnen
gaan en verklaren, waarom juffrouw Burgerhart daar zoo alleenig achterbleef. Die
verleidingsscène was echter.... niet de meest aanneemlijke van alle en leed werkelijk
zeer aan matheid. Het boek zelf is daar tamelijk vrij van, omdat immers het geval
er verteld wordt en aldus, in zijn indirectheid, zich niet al te onwaarschijnlijk voordoet.
Op het tooneel, zoo in alle klare dadelijkheid, moest evenwel mejuffrouw Pabst zelf
scheppend te werk gaan. Haar getrouwheid aan den boektekst bleek hier niet alleen
zonder nut, maar zelfs nadeelig door den omhaal, die zij meebracht in het willen
behouden van Saartjes woorden. Het gold hier ten slotte niets minder dan in
Wolff-en-Dekenschen trant een geheel nieuw bedrijf te maken en dat heeft de
bewerkster er niet geheel gaaf kunnen afbrengen. De zaak leed vooral aan
langdradigheid en gebrek aan climax, nu het meisje altijd maar heen en weer draafde
en de man haar liet begaan.
Het laatste bedrijf gaf dan de gelukkige en bevredigende oplossing, waartegen
men niets heeft in te brengen, juist wijl het 't laatste bedrijf is.
Doch waar men wel tegen heeft, wat thans, zonder den beminlijken omhaal van
het boek, nogal hinderlijk naar voren kwam, dat was juist die burgerlijke,
sentimenteel-moreele strekking, waarvan ik sprak. Zoo zoetelijk braaf, met
chauvinistische en godsdienstige glimlichtjes, deed zich het geval voor, dat men
vaak aan Van Alphen èn aan ‘den God
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van Nederland’ moest denken, en zich afvragen of het hedendaagsch publiek het
om die eigenaardigheden nu eigenlijk begeeren of verwerpen zal. In welken zin de
vraag ook beantwoord wordt, het is curieus 't te weten.
Zooals gezegd, was de vertooning een zeer zorgvuldige en bestudeerde ditmaal,
voor zooveel allereerst costuum en décor betrof, en toont de Kon. Vereeniging
hiermede inderdaad, dat zij de teekenen des tijds niet wenscht te miskennen. Zoo
zag dan tante Hoflands kamer er alleraardigst en de winkel van Evrard er dragelijk
uit. Het salon der ‘goede weduwe Buigzaam’ echter had, m.i. nog veel meer
karakteristiek en smaakvol gekund. En ook in het ‘ensemble’ der costumen kon men
zich grooter harmonie en fijner mengeling denken.
Het ware echter onbillijk van dit gezelschap, dat voor kort aan zulke dingen de
meest volledige maling had, terstond het hoogste te verlangen en zoo constateeren
wij dan voorshands met bevrediging het ‘streven in de goede richting.’
Het spel.... was wèl.... maar om er niet veel meer van te zeggen. Mejuffrouw Morel
(het is niet mijn schuld, dat alles zoo rijmt) gaf een aardig ‘Saartje’ te aanschouwen.
Het was zeker haar fout niet, dat de figuur per slot bleek toch niet zoo heel veel
inhoud te bezitten. En de anderen deden hun plicht ter ordentelijke verbeelding van
wat - zoo alles tezamen - wel een aardig geval, hoezeer ook geenszins een
‘gebeurtenis’, uitmaakte.
Iets frisch en een weinig anders dan het gewone, was hier tenminste dankbaar
te erkennen.
FRANS COENEN.
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Literatuur.
C.M. Vissering, De Kust van Smaragd. De Erven F. Bohn, Haarlem.
De dagen toen Sterne zijn ‘Sentimental Journey’ schreef, en elk man van eenige
smaak en eruditie zich geroepen voelde zijn reis-ervaringen en ideëen omtrent
inwoners, zeden etc. der bereisde landen te boek te stellen, zijn voorbij; niettemin,
het genre: ‘reisbeschrijving’ bleef tot in onze dagen vrij druk beoefend en bij een
veelsoortig publiek in eer en gaarne gezien.
De vorm - in zoover hier van een eigenlijk literaire vorm sprake zijn kan - is maar
zeer weinig dwingend en vastbelijnd, de inhoud, die er geboden kan worden, van
uiterste uiteenloopendheid.
Het kan er in eersten aanleg gaan om de geestelijke- of gemoedsgesteldheid van
den reiziger: het subjectieve zal er in het reisverhaal door op den voorgrond treden,
de soort van het geschrift naar het artistieke neigen; de directe tegenstelling betrekkelijker wijze meer objectief en naar het wetenschappelijke zweemend -, waar
de bereisde landen en hun typische gesteldheid tot het voornaamste voor onzen
aandacht gemaakt worden, is evenzeer geldig, en in de praktijk numeriek stellig niet
min vertegenwoordigd. Er zijn reisbeschrijvingen, waarin de indrukken tot
proza-opstellen van strak-gestyleerde kunst of dithyrambische ontboezemingen in
velerlei rhythme en versvormen werden omgezet; er zijn er, waarvan het feitelijk
waardevolle te vinden is in juistheid van cijfers en getallen. Heine bereisde den
Harz; hij had de Kaap kunnen omzeilen of trekken door de steppen van Siberië, wij
zouden er niet minder om Heine en nog eens Heine te genieten gekregen hebben.
Goethe teekende, in brieven voor zijn vrienden thuis, het Italië zijner dagen en liet
het
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nageslacht een beeld ermede van een zijner belangrijkste ontwikkelingsperioden:
de crisis in de kentering van Noordsch romantisme naar klassiciteit, het rijpen en
de volgroeiïng van zijn nieuw levensinzicht onder blauwen Zuiderhemel. Een als
schrijver en schilder bekend landgenoot bezocht Spanje en hij gaf zijn reisverhaal
als een letterkundig kunstwerk van fantastischen geest en sterk-levende plastiek.
De reisbeschrijvingen die mej. Vissering publiceerde onder den titel ‘De Kust van
Smaragd’ onderscheiden zich niet door (Heine-aansche) esprit of (van Looy'sche)
verbeeldingswarmte; ze zijn niet bijzonder door een verfijnd artistieke voordracht of
diepe spiegelingen van levenswijsheid; maar ze hebben hun verdienste als leesbare
en rustige reisvertellingen, geschreven door een vrouw van smaak en beschaving;
ze toonen liefde voor de bereisde plaatsen - en als ge het boek ten einde hebt
gelezen, voelt ge u prettig gestemd in de herinnering en geenszins verveeld.
‘Geenszins verveeld’ dan met den klassieken zoutkorrel op te vatten! Natuurlijk
zijn niet alle hoofdstukken of onderdeelen ervan (de schrijfster verhaalt van menige
stad en landschap in Westelijk-Frankrijk, Spanje en Italië) even interessant; maar
het oprecht gevoel voor licht en kleur, typische verschijningen, bloemen en
natuurleven, dat op verschillende bladzijden van het boek tot uiting komt, laat den
hoofd-indruk als een aangenamen in u na-blijven.
Merkbaar (een enkele maal hinderlijk zelfs) is een ongemakkelijkheid in
vormgeving, een gebrek aan lenigheid in den zinsbouw. Daarnaast een zucht
personen en feiten van somtijds zeer plaatselijke en weinig belangrijke
historie-gebeurtenissen in den breede op te sommen; en vrij dikwijls 't geforceerd
air van wat wijsgeerige.... wijsneuzigheid. Hoor b.v. dit staaltje van gezochte
diepzinnigheid, waar mej. Vissering over het komen en gaan der zee aan de
Smaragd-kust philosopheert: ‘Zoo blijft het een eeuwig wisselen in oogenblikken
van tijd (waarin ter wereld zou het anders mooglijk zijn? V.d.W.); een gaan en komen
in bestendigheid van plaats (natuurlijk! hoe zou er anders van een “gaan en komen”
sprake zijn?); een werken en terugwerken in macht van éénheid (?); een nimmer
rustende bewegelijkheid in de grootsche er onbewogen rust der zee (O zoo!).’ Of
een onderwijzer-achtige schijn-plechtstatigheid als op blz. 52: ‘Weer komt op de
vraag van den vorigen dag. Wat zal ons op deze Rots worden geopenbaard van
het doode leven? Er is iets tot ons gekomen van wat hier is doorleefd. Wij hebben
iets gevoelden begrepen van het ver afstaande leven dat achter ons ligt; er is ons
iets geopenbaard van den strijd van het eeuwig menschelijke, van den strijd, die
door alle eeuwen heen het leven beheerscht, den eeuwigen strijd die slechts het
einde vindt in den eeuwigen rust van den dood’.
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Maar ik wil ook iets van het betere citeeren; b.v. deze wel typisch-teekenende alinea
over het Bretonsche stadje Quimper: ‘Quimper uit het Bretonsch verhaald beteekent
“Samenvloeiing”, de meest sprekende naam voor een stad, die haar hoogste bekoring
heeft in het spiegelend water, dat haar oude buurten doorkronkelt, dubbele beelden
gevend van de met klimop begroeide torens, middeleeuwsche muren en droomerig
aan haar oevers staande oude huizen; zon- en schaduw-silhouëtten tooverend op
de rimpelende, kabbelende golven, vervloeiend onder schilderachtige bruggen; en
in verscholen hoeken op haar spiegelend vlak levende beelden oproepend van aan
de kaden en oevers geknield liggende wasschende vrouwen en waterscheppende
meisjes.’ Dit geeft toch wel een beeld, dat u bij een bezoek aan het plaatsje zou te
binnen komen. Van het Spaansche stadje Ronda heb ik door mej. Vissering's
beschrijving mede een voorstelling gekregen; ik voel wel hoe het daar eenzaam
liggen moet aan de Zuidkust, tusschen bergkammen ‘waarvan alleen de
contrahandistas de eenzaamheid verbreken.’ En ik heb me geamuseerd met Don
Augustin te Córdoba, den goedaardig-gewetenloozen hidalgo, die zoo onverwacht
en naief-ridderlijk een poging deed de schrijfster.... tot zijn veertiende verloofde te
maken.
Het voorlaatste stukje: ‘Een Idylle op Capri’ hoort eigenlijk niet in het verband; het
is novellistisch bedoeld en als zoodanig onbeteekenend. Er spreken twee jonge
verliefde menschen in, en - waarschuwend voorbeeld voor den spreekwoordelijken
schoenmaker en zijn leest.... het zijn stukjes Italiaansche reisbeschrijving, verdwaald
in een dialoogvorm, die we te hooren krijgen! Blijf bij uw genre, mejuffrouw!

Ellen, Vriendschap. Scheltema & Holkema's Boekhandel, Amsterdam.
‘Bist du ein Sclave? So kannst du nicht Freund sein. Bist du ein Tyrann? So kannst
du nicht Freunde haben.
Allzulange war im Weibe ein Sclave und ein Tyrann versteckt. Desshalb is das
Weib noch nicht der Freundschaft fähig: es kennt nur die Liebe’. (Nietzsche.)
‘Liefde, hartstocht volhouden uit dankbaarheid? Moest zij (Carmen) Don José
dankbaar zijn voor zijn passie en liefde? Dat was toch geen philantropische gift van
hem!? Neen! Don José is behept met het eeuwen-oude mandier-begrip: Vrouw =
Eigendom! Bezitl’ (blz. 30.)
‘Liefdegestamel als 't lang aan houdt - en dan bovendien de vocabulair klein is verveelt geducht gauw. Vriendschapsbetuigingen nooit’. (blz. 93.) ‘Wij hielden te
veel van elkaar, wisten te veel van elkaar, om te kunnen trouwen’. (blz. 89.)
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De drie Hollandsche citaten zijn overgeschreven uit het boekje van de hierboven
genoemde schrijfster, waarin brieven en een dagboekfragment van een jonge vrouw
gepubliceerd worden, die als uitzondering op den door Nietzsche gestelden regel
‘der Freundschaft fähig’ bleek.
‘De briefschrijfster,’ zegt een bij het werkje gevoegd prospectus ‘hoewel voor de
tweede maal weduwe, is slechts enkele jaren van haar leven getrouwd geweest en
kan nog uitbundig levenslustig zijn.’ Hij, ‘een begaafd mensch en kundig psychiater’,
ontmoet haar, wanneer zij ‘na den dood van haar tweeden man, dien zij blijkbaar
geen reden heeft te betreuren, met haar kind bij een broer inwoont, die in een
provinciestadje een betrekking heeft. Een briefwisseling begint’.... en ‘er ontstaat
een vriendschap, die, wat tusschen een man en een vrouw zelden het geval zijn
kan, gekenmerkt wordt door een volkomen gemis aan terughouding. Zij spreken
zich zonder voorbehoud voor elkaar uit. - Er komt dan een tijd, dat deze
zielsverbintenis teekenen gaat vertoonen, die schijnen te wijzen (inderdaad zeer
voorzichtig uitgedrukt! v.d.W.) op een ontwaking van een warmer gevoelen, hetgeen
beiden echter in zichzelf bestrijden op grond van een levenservaring, die hun le
lendemain des amours heeft doen kennen.’
Aldus het ietwat gewichtig doceerende prospectus. Het doorlezen der
correspondentie - ik moet het wel bekennen! - heeft mij, ondanks den uitroep der
den

schrijfster aan het eind van den XVI brief: - ‘Gloria, gloria! Wij hebben overwonnen
en zullen het héel buitengewone, dat van den beginne af tusschen ons was, niet
tot het gewone peil zien zinken’ - niet duidelijk gemaakt, waarin nu het buitengewoon
verhevene van vriendschap boven liefde in dit geval te vinden is. Het had zich
kunnen uiten in een opoffering, die de vrouw zich willig getroostte; doch daarvan is
hier nergens sprake: immers, zij kende tweemaal het huwelijksleven, heeft een
dochtertje en kan blijkbaar zonder geldelijke zorgen haar leven vrij en onbekrompen
leven; en mij dunkt, in dat bevreesd zijn voor ‘le lendemain des amours’ schuilt het
egoïsme toch evenzeer als in het meest al-dagelijksch liefde-verlangen. Bovendien
vertroebelt de schrijfster de zuiverheid van het gegeven door den ‘man in 't spel’ na
eenigen tijd gelukkig te laten huwen met een jong Duitsch meisje, die hem dus van
zijn angst voor het einde der ‘Flitterwochen’ blijkt genezen te hebben; en men kan
den indruk niet van zich zetten, dat in het eerste geval de overwinning der
vriendschap - ten minste wat zìjn aandeel daaraan betreft - wel eens een héel glad
bevochten zegepraaltje kon geweest zijn.
Voor algemeen-ethische bespiegelingen, voor een pro-en-contra-uitvoerigheid
over de vraag of ‘liefdegestamel’ in een huwelijk het eenigbindend element is of
wezen mag, is het hier de plaats niet, en ik wil
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mij bepalen tot de opmerking, dat de behoefte eens wat krasse Nietzsche-aansche
ideëen over leven en wereld te luchten als dringender aanleiding tot het schrijven
dezer brieven schijnt gegolden te hebben dan de (meer artistieke) begeerte een
fase van innerlijk levens-gebeuren uit te beelden.
Het uitgeven van brieven is een delicate zaak. Hoe weinige van de tallooze korte
mededeelingen die Goethe aan Frau von Stein schreef, kunnen wezenlijk ons
interesse levend maken, en wat beteekenden zij niet voor de betrokken personen!
In dezen bundel van Ellen komen brieven voor, die, in enveloppe u toegezonden,
zonder twijfel een bijzondere belangstelling voor de afzendster zouden wekken nu, uitgegeven, gelezen zonder eenig reëel of persoonlijk verband tusschen schrijfster
en lezer, wat doen ze u vaak nog?
Ge vindt er nu een impulsieve, en op de laatste bladzijden wat minder
rap-en-fel-reageerende vrouw van goeden huize, die Nietzsche-aansch aangeblazen
denkbeelden over huwelijk, opvoeding, kunst, liefde en vriendschap ten beste geeft;
die een enkele maal wel eens aardig voor den dag komt maar ook héel vaak
overspannen malligheden debiteert. B.v. op blz. 74: ‘Ik was boos op Goethe’. ‘Ik
had in een bui van dolzinnige ontleedwoede, m'n gaven en karakter op de snijtafel
van m'n wreeden geest gespannen en met scherp geslepen woorden, met 't
snijdendst sarcasme m'n heele wezen gekerfd, opengereten....’ (blz. 69). Of
dwaasheidjes: ‘Denk je er wel eens aan wat het is voor een vrouw nooit
gefunctionneerd te hebben’. ‘Ik vertelde haar, hoe het kindknopje onder moeders
hart wordt gedragen’. ‘Nu dragen jelui allen, die zich op m'n zonnesfeer, op m'n
zielevuur abonneerden, mij eens wat aan’. En onzuiverheden: ‘Stokvisch om tot
goede spijs te worden legt men te weeken. Hoe zal ik m'n gemoed weer tot goede
spijs maken?’ ‘M'n liederen klinken niet. De tonen zijn er wel, maar de woorden
vallen als harde keien. Ze zijn niet van mijn vleesch en mijn bloed. Grauw, kleurloos’.
‘Stil! Zóó was het: haar armen sloten zich als warme wieken om mijn schoudertjes’.
‘Ik heb menigmaal in uren van geluk eentheedoek over de wijzerplaat gehangen,
om het sarrende schuiven van de scherpe (?) wijzers niet te zien’.
Ge ziet het, ook voordracht en stijl zijn niet zeer verzorgd. Alleen, een algemeen
oordeel valt hier zwaar: in brieven immers is zooveel geoorloofd. Maar een notitie
als deze: ‘.... en als zette men mij na, zoo vloog ik terug naar huis, den trap op naar
boven, waar ik op mijn bed neerviel en uitsnikken kon. Mijn hoed kreeg een deuk.
Ik zelf ook.’ - een notitie als déze mag, zelfs in brief- of dagboek-vorm gedebiteerd,
onder de records van zonderlinge schrijfwijzen veilig meegerekend!
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Hélène Swarth, Herfstdraden, P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam.
De novellen-productie van mevrouw Hélène Swarth gaat rustig haar gang: de
vertellingen volgen en gelijken elkaêr als de ter Pan-Athenaeën-feestprocessie
schrijdende maagden op het Parthenon-fries; minder welwillend gezegd: als de
midwinterdagen in het leven eener zeurig-vegeteerende oude juffrouw. Onderwerp,
factuur, milieu, toon en stijl dreigen hiëratisch te verstarren, en als er twee
manuscripten van eenigen omvang en een van kleiner formaat gereed liggen, worden
ze gedrukt en gebundeld. Het schijnt er mee gesteld te zijn als met de literaire
voortbrengingswijze der jonge dichteres uit de tweede novelle, die ‘haar lyrische
gave (had), die elken traan kristalliseerde tot een diamant van onvergankelijke
schoonheid en haar tijdschriftje voor de jeugd, dat bezigheid gaf en haar dwong,
haar gedachten te bepalen.’ Is het schrijven van proza-vertellingen misschien (m.m.)
mevrouw Swarth's tijdschriftje voor de jeugd?
Na ‘Villa Vrede’ (voor eenige maanden hier besproken) de nieuwe bundel
‘Herfstdraden.’ Het verschil in de titels mag meegerekend onder de voornaamste
verschilpunten; overigens vindt men er alles weer, van-af ‘de donzige perzikwang’,
‘de fluweelige rozen’, ‘het gloeiend passierood’ tot ‘de bloedroode maan’ en ‘de
zacht-suizende boomenkruinen’. De titel-novelle is zelfs een treffende copie en
compilatie der twee eerste uit het vorige boek; de twee ‘ongelukkige’ vrouwenfiguren
zijn er tot één beeld omgesmolten, dat in hoofdzaak de wezenstrekken van de
oudste der beide ‘lijderessen’ behouden heeft; de twee milieu's zijn door een
uit-logeeren-gaan en weer huiswaarts keeren onder éen opschrift gebracht: de
bosschen, de bloeiende hei, de ochtend-, middag- en avondstemmingen (natuurlijk
gaat de ‘heldin’ in den nacht weer haar leven zitten bespiegelen voor het open raam,
ter wille van de expositie en wijl ze niet slapen kan); het stadsplantsoentje ‘thuis’,
de triestige woning, het kleine tuintje, de boersche dienstmeid.... alles, alles tot in
détails.
De eigenaardigheden en fouten wordt men er des te scherper door gewaar: de
zoetheid der woordkeuze begint u lichtelijk een gevoel van indigestie te geven; het
voortdurend klagen over ‘den man, die de vrouw niet begrijpt’ (de heeren der
schepping zijn in de verhalen der schrijfster bijna zonder uitzondering ‘grof’,
‘materialistisch’, in het ergste geval ‘liederlijke ploerten’ waaraan ‘moedige vrouwen
geketend zijn’) gaat een weinig-zakelijk en weeïg ‘gezeur’ lijken; het
immerweerkeerend motief der levens-zwaarte en -ernst wordt van een irritante
preekerigheid.
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Hoe vindt ge de moraal van dit uiterst-brave gesprekje:
‘- Ja, wie gelooft er nu nog aan een hemel, waar de plichtsbetrachting wordt
beloond en het aardsche leed vergoed? Neen, dat is nu toch wel zoo wis en zeker
uit gemaakt - geloof jij daar soms aan, Adèle?
- Soms hoop ik nog wel op hiernamaals, anders zou het leven àl te wreed zijn.
- Och! hoe kan jij, die zoo helder denkt, aan zulk een kindersprookje gelooven?
Neen, dáár laat ik mij niet mee paaien.
- Ik zeg niet dat ik vast geloof; kòn ik dat maar, dan zou ik het leven lichter dragen,
maar soms heb ik zoo'n zalig gevoel. Heb jij dat nooit, jij, die zoo in de natuur leeft?
- De natuur roept mij toe: Geniet!
Adèle rilde als van koû. Was hei al zóó ver met Paula gekomen?’
Let wel: het is geenszins de bedoeling deze Adèle hiermede objectief als een
stijfzinnig-kerksche te teekenen; de schrijfster wil haar integendeel van een
algemeen-menschelijk standpunt als eene sympathieke, niet bepaald abnormale
en in zekeren zin bijzondere vrouw voorstellen.
Het psychologisch-gcwrongene, het ‘gemaakte’ in den opbouw der vertellingen
treft ditmaal nog sterker dan in het vorig werk. Zie b.v. de oplossing der tweede
novelle. Hoofdpersoon van het verhaal is de dichteres van wier ‘tijdschriftje voor de
jeugd’ hier boven sprake was. Een nog jong en bij zijn moeder inwonend geleerde
schrijft haar bewonderend over haar verzen; ze schrijft hem terug en er wordt
tusschen beiden een tamelijk geregelde correspondentie gevoerd, tot zij elkander
persoonlijk leeren kennen. Ze verloven zich. De ‘nog jonge’ geleerde vooral is
uitermate verrukt; en de lezer heeft de beste verwachtingen voor de toekomst van
het jonge paar, al valt de eerste visite bij de aanstaande schoonmoeder, die zich
tegenover de dichteres vervaarlijk-ouwerwetsch en huismoederlijk betoont, ook niet
mee; maar de vertelling moest haar ‘treurig einde’ hebben en ziehier nu wat
ongepasten en onverwachten streek de schrijfster den poëzie-bewonderenden
geleerde daartoe laat uithalen.
Hij verliest zijn zakmes; de goedige Elsa koopt hem onmiddellijk een nieuw,
‘mooier dan hetgeen hij verloren had.’
‘Hij mocht niet bijgeloovig zijn, vond zij, toen hij het oude volksgezegde dat een
scherp geschenk de liefde afsnijdt te berde bracht.
Hij knipte al de mesjes open en liet elk lemmet flonkeren in de koude Januarizon.
Toen zei hij met een wreeden glimlach:
- Hiermede kan ik het verzenplekje in je hersenen uitsnijden, als het de
huishoudelijke neiging in den weg zit.’
Met dergelijke mesjes snijdt men Gordiaansche literatuurknoopen door!
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Wat - ten slotte - misschien het meest ontstemmend werkt bij een herhaalde
kennismaking met dit soort verhalen, is het innig bourgeois air dat ge overal aan de
oppervlakte en in den gevoelskern weervindt. Een enkel citaat uit zeer vele:
‘O heel eenvoudig, lachte hij ondeugend, zijn zijïge bruine snor opstrijkend, zoodat
de mooie meikers-roode lippen goed zichtbaar werden en Elsa streelend met zijn
donkere amandeloogen.’ En:
‘Hertha Rozen, eenvoudig in ragfijn-wit batist, droeg haar naam met eere. Hoewel
zij pas was ziek geweest en herstel van krachten kwam zoeken in de versterkende
buitenlucht, bloeiden haar wangen en haar mond als jonge rozen en haar
harmonisch-gebouwde gestalte, vol en weelderig zonder plompheid, had wel die
van de Aarde-godin kunnen zijn.’
Het is de zuivere lyriek van bourgeoisie en maatschappelijkheid!
H. VAN DER WAL.
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De vroolijke tocht
door Cyriel Buysse.
II.
Bergen.
Bergen zien is op zichzelf al een genot voor vlakkeland-bewoners. Groene, blauwe,
roze en violette bergen, met oude, grijze dorpjes op de zonnige hellingen; bergen
met witte wolken om hun toppen; bergen links en bergen rechts, omlijstend in de
diepte een breede, zacht-kronkelende rivier.... 't is mooi, romantisch-mooi, als de
sprookjesvertellingen uit onze jeugd.
Zoo ligt voor ons het Rhône-dal.
Lyon, in zijn diepen kom, lag, als bijna altijd, nevelgrijs en grauw van rook en mist;
maar boven op de hoogte van Saint Symphorien, was 't als een blijde zonnevuur
dat op ons wachtte, een heerlijk-zacht-streelende straling in een helderblauwen
hemel.
En mijn dames, mijn lieve dames, die den vorigen dag van de zwoele rijkheid der
Bourgogne-streek maar half genoten hadden en ook verder 't vale land wel erg
eentonig vonden, genoten nu weer en juichten, gansch herlevend in de warme
zonnekoestering onder hun van lieverlede neerzakkende plaids en mantels. Zij
zagen bloeiende rozen langs de gevels der huisjes en wilden die plukken; zij vroegen
of 't niet mogelijk was zoo maar in eens de violette en roze bergen door te rijden,
en zij hadden ook wel graag gevaren op het blauwe water van de Rhône, steeds
rustig zittend in de auto, die dan een schuitje zou geworden zijn.
Ik deed haar de eerste, nog schrale, zilvergrijze olijfboompjes opmerken, en ook
de sombere cypressen, die in dichte, zwarte, tegen den wreeden mistral-wind
beschuttende hagen, als langs
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kerkhoflanen staan, en ook de teer-zacht-groene pijnboomen, de altijd frissche en
groene, die als een lenteglimlach zijn naast het te somber harde der cypressen.
‘Les pins du Midi’ noemde ik ze in 't Fransch, wat aan mijn tweede dame, die wel
aan distracties lijdt, de vraag ontlokte:
‘Pain du Midi! Waar ziet u dat? Is er hier ook iets bizonders aan het brood?’
Zoo reden wij den ganschen dag, langs de rivier tusschen de bergen, onder den
blauwen hemel en de warme zon. Wij zagen die vroolijke, zonnige, als 't ware
voortdurend zingende en jubelende steden: Vienne, Tournon, Valence, Montélimar
(waar we géén nougat kochten), Orange met zijn in het oranje avondlicht goudroze
wordende, romeinschen triomfboog en théàtre antique, en nog juist vóór schemering
kwamen wij in Avignon aan.

Avignon.
Ditmaal wil ik slechts één enkele impressie van Avignon in mij bewaren. In de
schemering zijn wij naar 't Palais des Papes geklommen, en dáár, op het terras,
omringd reeds door de duisternis van 't park, hebben wij in de diepte, de oude stad
met haar omgeving langdurig bekeken.
Het was ontroerend grootsch!
Als een ontzaglijk reuzengevaarte rees het paleis uit de rots naast ons op,
fosfoorgeel in de avondschemering, met zijn torens en kanteelen, als 't ware tot de
eerste, nauw-zichtbare sterren van den somberenden hemel reikend. Er hing een
indrukwekkende atmosfeer van macht en stilte omheen. Het was zóó grootsch, en
zóó stil, dat het bang maakte. Het was alsof 't alleen bestond, boven en buiten alles
om.
Daaronder, in de diepte, lag de stad, met al haar dicht naast elkaar geschaarde
daken. Die hadden, in het twijfellicht, een heel teere, wazig-grijs-mauve kleur, die
‘couleur tourterelle’ zooals Loti in de Perzische steden beschrijft. Hier en daar
begonnen reeds zwakke lichtjes te glimmen en aan den einder, wijd over 't verre,
wegsomberend en golvend land, rees de maan, groot en rond, met doffen nevelgloed,
als een dood lichaam, dat nog met een zwakken naglans naar al die verleden en
vergeten dingen eener vroegere grootheid komt kijken.
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Uit de vage diepte, waar nu talrijker de lichtjes glommen, steeg een vaag gekritsel
op, als van stil-knetterende kaarsjes om een lijkbaar. 't Was als een stille droeve
bede in de neerzijgende duisternis. Het was of gansche volkeren biddend zaten
neergeknield om een overweldigend reuzenlijk.
En eensklaps sprak dat lijk, met formidabel-diepe bronsstem, gansch aIleen in
de plechtige stilte, als 't ware een sombere klacht van toorn en lijden uit. De groote
klok van het paleis sloeg het vergankelijk uur en toen die weer gezwegen had,
zweeg ook alles weer in stommen eerbied, en men hoorde enkel nog het zwak
gekritsel van de knetterende kaarsjes daar beneden, in de biddendneergeknielde,
doodsche stad.
De boomen en de heesters om ons heen, waren gitzwart geworden. De maan
rees hooger in den hemel, met verhelderenden glans over de daken; en het Paleis,
vaalgeel verlicht, scheen vol hoogmoed die komst te trotseeren, zooals het de komst
der eeuwen trotseerde.

Sur le Pont d'Avignon!
Niet op de oude, half in 't water neergestorte brug ‘où l'on danse en rond’ is het
gebeurd; maar op de nieuwe, de moderne, die door voetgangers en rijtuigen gebruikt
wordt.
Ik weet niet of het dien dag in Avignon paardenmarkt of paardencongres was:
nog nooit, althans, heb ik ergens zooveel paarden, wagens, karren en rijtuigen bij
elkaar gezien! Het was er eenvoudig .niet door te komen. Ik geloof heusch dat er
iets bizonders was voor paarden, op dien dag, in Avignon. Ik blijf overtuigd dat
Avignon en zijn omgeving de paardenstreek bij uitstek is, zooals Haarlem en
omgeving de streek is van de bollen.
Men kan een voorgevoel hebben van de dingen die gebeuren zullen. En 't drong
zich aan mij op, dat er, met ál die paarden, fataal iets moest gebeuren.
En, werkelijk, het gebeurde....
Wij waren naar Villeneuve gereden, eertijds het zomerverblijf der pausen, aan de
overzijde van de Rhône, en keerden kalm, na ons bezoek, over de brug, naar
Avignon terug.
Daar komt ons, in stormloop, iets te gemoet gehold. Een paard natuurlijk, een
van de duizenden ‘périlleux imbéciles’ zooals Mirbeau ze noemt, die ons den
ganschen dag gehinderd hebben.
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In stormloop, kop omlaag, de vier hoeven te gelijk op de dreunende brug
neerbonzend, een uit elkaar gesplinterd stuk hout krakend achter zich meesleurend!
Het is toch iets afschuwelijks, die paarden!
Haastig dring ik zooveel mogelijk op zij, mijn wielen tegen het verhoogsel der vrij
smalle brug aanschurend, en als een orkaan stuift het akelig gevaarte rakelings
voorbij.
Mijn dames zijn gelukkig niet als gek uit den wagen gesprongen, hebben niet al
te vreeselijk gegild, niet naar mijn stuur gegrepen. Wij zijn gered en kijken angstig
om, naar wat nu achter ons zal gebeuren.
Ginds verre, aan den kant van Villeneuve, komt een fransch soldaatje op zijn fiets
over de brug gereden. Nauwelijks heeft hij 't hollend paard gezien, of vlug stapt hij
af, zet zijn fiets tegen d brugleuning, stelt zich in positie.
Daar komt het beest donderend op hem afgestormd. Wij zien hem de handen
uitstrekken, grijpen, in verwarring, hals over kop, met het paard neerstorten....
Is hij dood? Gewond? Ligt het paard met gebroken beenen boven op hem?
Gelukkig niet! De kluwen ontwart zich, 't soldaatje springt overeind, rukt aan de
leidsels van het dier dat ook weer recht staat, overhandigt het gansch veilig aan
een paar toegesnelde mannen.
Wij juichen, opgetogen! Wij willen niet verder doorrijden, vóór wij 't soldaatje van
dichtbij gezien en om zijn kranigen moed geluk gewenscht hebben. Ik keer mij tot
mijn dames om en zeg: ‘Jullie zijn hier de gratie, de schoonheid, de liefelijkheid in
dezen wagen; jullie moeten in verbeelding dezen jongen held omkransen en
omlauweren, hem de zachte streeling van de vrouwelijke adoratie laten voelen!’
Daar komt hij, te voet, zijn rijwiel aan de hand, met de andere vrije hand het stof
van zijn bezoedelde kleeren kloppend.
- Bravo! Bravo! juich ik, het signaal gevend. En mijn dames juichen handklappend
mee, in geestdriftige verrukking.
Hij glimlacht bescheiden, dankt en groet. Hij heeft een aardig, vriendelijk-blozend
gezicht, met donker haar, dat achter zijn ooren, onder de kepi, een weinig krult. Hij
houdt zich niet op, zoekt niet over 't geval te praten, van zijn triomf te genieten; hij
gaat bescheiden en kalm verder zijn gang, als 't ware alleen bekommerd
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om zijn uniform, waarvan hij hier en daar, met de vingers het stof nog eens afklopt.
- Wat is hij aardig en bescheiden! zeggen gansch ontroerd, mijn dames.
En hij verdwijnt in de menigte, die, ginds aan de Avignon-zijde der brug, om een
gebroken kar, staat op elkaar gepropt.
Er zijn toch nog kranige jongens op de wereld; en zoo eenvoudig, zoo gewoon,
alsof het maar niets was. Het doet goed zoo iets bij te wonen; het troost. Alleen spijt
het mij, dat ik zijn naam niet heb gevraagd, om er aan den kolonel van zijn regiment
over te schrijven. Hij verdient een decoratie, een belooning. Maar hij was ook zoo
gauw weg; wij hadden geen gelegenheid met hem te spreken.
Ik hoop van harte, dat een ander het gedaan heeft.

De Pettenjagers.
Alweer slingert zich de blonde weg, als een eindeloos-ver uitgestrekt lint, over
heuvelen en dalen, door het schoone land.
Helder-frisch-groen golven de bosschen met pijnboomen; somber-tragisch-groen,
bijna zwartgroen staan de cypressen om de eenzame, vale boerderijen. De
wegwijkende bergen schijnen violette en roze wonderen; en in de blauwe,
diepblauwe, windstille lucht, is 't als een bad van zonnegoud.
De weg ligt open op de heuvelkammen in die zon en in die blauwheid, en doet
er denken aan een reuzen-hagedis, zich roerloos koesterend in de zachte warmte.
Maar al spoedig daalt hij weer de diepte in en verdwijnt onder een lommerrijk gewelf
van enorme platanen. Daar ligt ergens een vaalgrijs, provençaalsch dorpje of klein
stadje, zoo heerlijk koel en frisch onder die hooge schaduw, met een fonteintje op
de markt, waaruit het water spuit in zilverreine stralen.
Wat staan ze daar mooi, die oude platanen met hun bij plekken afpellende grijze
schors en hun groote, breede, nu bruinende bladeren! Zij hebben de kleur van het
land en 't romantisme van de streek. Zij staan daar als de voor-vaderen der
geslachten, die van oude, oude dingen weten te vertellen. Zij staan daar als
familie-boomen, met al hun zware, krachtige, beschermende vertakkingen, en iedere
boom lijkt op zichzelf een gansche generatie.
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Zij blijven dan ook in de kleine stadjes en de dorpen. Eenmaal buiten de bebouwde
kommen vindt men ze niet meer, of ze zijn kleiner, schraler, magerder, zonder
opvallende beteekenis. Zij zijn weldra verdwenen zonder dat men het heeft
opgemerkt en laten den vagabonden weg zich verder in zijn eenzaamheid over het
wijde land heenslingeren.
O! die eenzaamheid der provençaalsche streken! Die stilte, die roerloosheid overal
om je heen! Men kijkt en ziet er niets bewegen; men luistert en hoort er niets
verroeren. Men hoort enkel het gesjirp der krekels in het dorre, warme gras. Hoe
komt het dat er hier geen enkel dier rondzwerft? Dat er geen enkele vogel die mooie
blauwe lucht doorwiekt, noch in 't geheim der heesters en der bosschen zijn gezang
laat hooren....?
Helaas! er zijn geen vrije viervoetige dieren, noch geen vogels meer in 't Fransche
Zuiden! De jagers hebben alles doodgeschoten. De jagers.... zie, daar loopen ze,
met weitasch en geweer. Het zijn nagenoeg de eenige, levende wezens die wij, op
dien mooien zondagochtend, langs den weg ontmoeten. Gaat er, per ongeluk, nog
ergens een vogel op uit een boom, dadelijk is 't pan! pan! pan! uit twee of drie
geweren te gelijk, zoodat het slachtoffer wel nooit ontsnapt. Doch meestal vinden
zij zelfs niet de minste musch meer om nog naar te schieten. Meestal is hun jagen,
zooals Daudet het zoo geestig in zijn Tartarin beschreven heeft. Juist, die jagers
zijn de Tartarins, de beruchte ‘pettenjagers’. Geen enkel stuk wild, geen enkele
vogel meer vindend, gooien zij hun petten in de lucht en trachten er gaten door te
schieten. Dat is wel echt meridionale sport; de jager geniet althans van 't
voornaamste: het knallen van zijn schot, het lawaai-maken! Dat hoort zoo bij de
holle bombast van die opgewonden kerels. Het verwondert mij niets, dat er zooveel
beroemde politieke redenaars uit 't Fransche Zuiden komen. 't Is slechts een andere
vorm van hun traditioneele pettenjacht. Het hol geknal der woorden vervangt het
hol geknal van de geweren. Die exuberante, zuidelijke redenaars zijn de pettenjagers
van het parlementarisme.

De Riviera.
Nog nooit heb ik de Middellandsche Zee zóó blauw, de kust zóó frisch en groen,
de lange rijen villas, huizen en hotels zóó glinsterend lief en schoon gezien....
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Is 't omdat alles stil is en verlaten nog in de beroemde luxeplaatsen? Omdat er nog
geen Russen, Duitschers en vooral geen Amerikanen zijn? Omdat er geen stof is
van auto's, geen hinderend ratel-getrappel van rijtuigen en paarden, geen agressieve
overweldiging van kellners, lakeien, zigeuners, rasta's en cocottes?
Misschien wel. Cannes, althans, is werkelijk een zalig wereldoord in deze
glanzend-schoone, rustige October-dagen. Alle groote villa's en hotels zijn nog
gesloten; ze staan daar op een lange, schitterende rij, met dichte, pervenche-blauwe
of fosfoor-gele luiken, en 't geeft een zoo veilig gevoel, dat ze nog een poos dicht
zullen blijven en dat de ruwe invasie van over den grooten plas (de Amerikaansche)
niet onmiddellijk te duchten is.
De heerlijk-mooie wandeling langs den lagen zeedijk behoort voorloopig aan de
bevolking van de streek. En zij genieten ervan, zij komen er wandelen, in witte of
lichte zomerkleeren, met overbloemde stroohoeden, met fijne, in de zachte bries
opwuivende sluiers en vroolijk-schitterende parasols.
Wat 'n mooie, frissche, elegante meisjes onder die winkeljuffertjes, die weldra
den ganschen winter achter de toonbanken zullen opgeborgen zitten! Maar hoe kan
het ook anders in zulk een heerlijk klimaat? De schoonheid van den mensch is er
een gewoon verschijnsel, een natuurlijk onderdeel in de algemeene schoonheid der
gansche omgeving. Hoe kan men gedrukt, triestig, leelijk zijn, daar waar alles zoo
verrukkelijk, zoo zacht en schoon is? De zon alleen, de zon die lacht, en streelt, en
warmt en koestert, is voldoende om er de menschen gezond, en vroolijk, en gelukkig
te maken. En ik benijd hen die daar geboren zijn, die daar thuis hooren en er mogen
en kunnen leven. Wat moeten zij lijden en treuren als zij in onze droeve, grijze
modder-streken komen! Maar zij komen er ook niet, of althans blijven er niet. Zij zijn
gelukkige, gezonde, schoone menschen in een heerlijkschoone streek.
Ik hou den wagen even stil om te ‘genieten’. Ook mijn dames ‘genieten’. Zij juichen
zelfs niet, zoo innig poes-gezellig als ze ‘genieten’.
Zullen we nu maar een poosje zwijgen, de oogen sluiten en ons met uitgestrekte
armen en beenen zacht in de zon laten doorroosteren?
O, het is zalig! De zee wuift ons in wiegend geruisch haar
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heerlijke, gezonde aroma's toe, het zonnetje doorbakert ons, dringt ons als 't ware
tot in 't merg der beenderen, en er zijn geen Amerikanen in de buurt.
Je zoudt kunnen slapen, droomen.... Ze voelt je werkelijk (en hier klinkt het niet
eens triviaal, omdat het zoo echt is) je voelt je werkelijk ‘gezondheid met lepels
ingieten’....

Grasse.
Ik had aan Grasse de heerlijkste herinnering bewaard.
Ik was er geweest, enkele jaren geleden, ook per auto, met en bij mijn vriend
Maeterlinck, en ongeveer om 't zelfde tijdstip als nu.
Ik had er valleien en heuvels van bloemen gevonden: mimosa's, Spaansche brem,
rozen, jasmijnen, viooltjes, tubereuzen; het was er als een wonderoord voor mij
geweest van kleurenpracht en zoete geuren.
En nu....?
Niets of bijna niets meer!
Heb ik mij soms vergist? Ben ik wel op den weg van Cannes naar Grasse?
'K houd even stil om het te vragen.
Jawel, 'k ben op den goeden weg. Er is er trouwens geen andere. Heel duidelijk
herken ik nu de plaatsen: hier stond het goudgeel van mimosa, dàt veld daar beneden
was één groot, geurend bed van roze rozen, het gras van dèze helling onder de
olijfboomen, zag paars van de viooltjes, en ginds, achter die bocht, terras-gewijze
naar beneden dalend, strekt zich de tuin uit van ‘Les Quatre Chemins ’, Maeterlinck's
winterverblijf in 't Zuiden.
Hij is er nu wel niet, maar 'k zal er toch eventjes ophouden en zien of Antonin en
Théréson, de oude tuinman en zijn vrouw, nog leven en mij nog herkennen.
Ik duw het houten hekje open. Niets is veranderd. Recht strekt de laan zich
tusschen heesters uit naar de grijze ‘bastide’ met haar dichte, groene luiken. 't
Fonteintje in het heel klein vijvertje, dat midden op een pleintje vóór de deur ligt,
spuit er nog hetzelfde zilverstraaltje naar de hoogte. Onkruid groeit op 't pad en in
de dorre bloemperken (Antonin mag wel eens harken vóór zijn meesters komen)
en daar loopt Antonin waarachtig zelf onder
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de grijze olijfboomen, dezelfde magere, vaalgele Antonin onder zijn zelfden valen
stroohoed, alsof ik hem maar pas verlaten had.
- Bonjour Antonin! Ça va bien?
Natuurlijk herkent hij mij niet meer. Zijn vale hand grijpt even naar zijn valen
stroohoed, terwijl hij met een schuwen blik van niet-herkennen een onduidelijk
‘bonjour m'sieu’ stamelt.
- Vous ne me reconnaissez pas, Antonin? Je suis venu ici avec monsieur, il y a
cinq ans, en auto.
- Ah! ben sur, m'sieu, ben sur, antwoordt Antonin, zonder de minste overtuiging.
- Et Théréson, elle va toujours bien, Antonin?
- Ah? ben sur, m'sieu, ben sur. Te, la v'là!
En Antonin wijst op zij naar zijn huisje, waaruit Théréson, met een potje in de
hand, werkelijk te voorschijn komt.
Evenmin als Antonin is Théréson in al die jaren iets veranderd; en ik ben overtuigd,
dat 't grauw-zwart hoedje met de zwarte binders, die zij op het hoofd draagt, nog
steeds het zelfde is, waarmee ik haar, vijf jaar geleden zag. En evenmin als Antonin
herinnert zij zich iets van mij, met dit verschil dat zij er flink voor uitkomt.
- Non, je ne connais pas m'sieu; je n' ai jamais vu m'sieu.
't Is toch niet vleiend als je maar zóó weinig indruk maakt.
Ik vraag aan Antonin waarbij het komt, dat er geen bloemen meer zijn te Grasse.
En Antonin, die tot dus toe slechts de strikt noodige woorden heeft gesproken,
blijkbaar alleen bezorgd om liefst zoo gauw mogelijk van mijn benauwend bezoek
verlost te zijn, schijnt eensklaps te herleven, en vertelt mij op een klaagtoon, in een
overvloed van woorden, waaraan Théréson trouwens nog het hare toevoegt, dat
het in de gansche streek gedaan is met de bloemen, sinds de meeste
parfumerie-fabrieken van Grasse geen bloemen meer willen, maar enkel nog met
chemische producten werken.
't Is een gejammer zonder einde, ik heb daar een snaartje aangeraakt, waarvan
ik de uiterste teergevoeligheid in de verste verte niet vermoedde; zij laten mij niet
meer los, zij grijpen mij bij mijn mouwen, zij willen mij doen binnen komen, zij hebben
mij op eens herkend, heel goed herkend van vroeger, zij vragen mij, jankend en
zuchtend, of ik toch niet denk, dat er nog wel iets aan dien droeven toestand te
veranderen is.
Ik krijg het er benauwd onder; ik wijk maar steeds terug,
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terug, terug, verzoek de beste groeten aan meneer en aan mevrouw, zet aan, wip
in mijn wagen, doe mijn motor donderend snorren, en mijn laatste vizie is die van
twee rampzalige jammerlingen achter de houten staven van het hek, waar zij als
slachtoffers gevangen zitten.
Het spijt me innig, beste menschen, maar ik kan aan den toestand niets
veranderen, en al spoedig komt uw meester, die een goede, wijze meester is en u
zeer zeker wel zal helpen.

De Bank betaalt.
Ik heb aan mijn dames gezegd, dat we maar niet naar dat perverse oord van Monte
Carlo zullen gaan, maar oogenblikkelijk hebben die lieve gezichten zich zóó
betrokken en zijn er zùlke droeve kreten van teleurstelling geslaakt, dat ik mezelf
als een beul heb gevoeld en al spoedig mijn besluit geheel en al gewijzigd heb:
- We zullen wèl naar Mont Carlo gaan!
We zijn te Monte Carlo, en we zitten in het speelhol, om de groene tafel.
Wij spelen....
Mijn dames weten precies hoe of ze moeten spelen; dat wil zeggen: spelen om
te winnen. Ik ook weet het precies, en zoo spelen wij, elk op zijn manier, de eenige
die hij voor de goede houdt.
Het witte balletje, door de handige vingers van den croupier bewogen, draait en
wipt en buitelt, zet zich eindelijk in een der gleufjes, onder een nummer vast.
- Sept, rouge, impair et manque, klinkt ritueel en kalm, de stem van den croupier.
Een houten harkje strekt zich over 't groene laken uit en de vijffrankstukken, de
gouden ‘louis’, de ritselende bankbriefjes worden bij elkaar gescharreld: de beweging
van een netten tuinbaas, die goed zijn paden onderhoudt. Toch zijn er enkele stukjes
blijven liggen, en die worden dadelijk flink vermenigvuldigd, bij wijze van handige
bij-gooierij, als ter belooning van een, wel niet duidelijk te begrijpen, maar ongetwijfeld
mooie of moedige daad.
Ietwat beteuterd, met een vreemden glimlach, kijken mijn dames mij aan.
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- 't Is niks; moed houden, zeg ik troostend. En zij beginnen opnieuw.
Het balletje huppelt en ratelt, valt half op een nummer, springt er weer uit, zet zich
eindelijk stevig vast.
- Trente trois, noir, impair et passe, weerklinkt de matte stem van den croupier.
En terstond is daar weer 't houten harkje, dat begint te graaien.
Mijn dames hebben een vurige kleur gekregen. Een van mijn dames heeft volop
dat nummer gezet en nu regent het een goudregen naar haar toe. Of haar systeem
ook 't goede is! De andere spelers kijken haar met een mengsel van bewondering
en afgunst aan.
En weer ratelt het balletje....
Ik ga een beetje in de zaal rondwandelen. Spelende dames, vooral winnende
dames, moet je niet storen. 't Is genoeg dat je naast haar blijft staan om de kans te
doen keeren, en, als de kans door jou manneschuld keert....! Neen, 't is heusch
maar veiliger nu wat rond te kijken.
Een mooi gezicht, al die tafels omringd met spelende menschen! Spelen, dat is
immers: zich vermaken; men zal hier niets anders dan prettige gezichten zien!
Hoe vreemd: die menschen lijken eerder op zwaarwichtige wiskundigen of
philosophen, in duizelingwekkende problemen verdiept. De trekken staan
verwrongen, de wenkbrauwen gefronst, de oogen hebben een strak-starende, als
't ware hypnotische uitdrukking. Een glimlach zou hier misplaatst zijn; een lach als
een onbetamelijkheid weerklinken. 't Is hier ernst, groote, gewichtige ernst. Men
hoort alleen den klank van 't geld en de strikt-noodige, gesproken woorden; en de
somptueus-getooide cocottes die loerend om de tafels slenteren, schijnen er slechts
bij vergissing rond te loopen.
Om een der tafels moet iets zeer belangrijks gebeuren. Het staat er stampvol met
reikhalzende menschen. Ik weet er mij nog bij te wringen, en, op mijn teenen staande,
kan ik zien:
Vlak vóór mij, onder 't schijnsel der electrische hanglamp (want in dat schemerhol
zijn de lampen reeds bij volle daglicht aangestoken) zitten een heer en een dame
op wie alle oogen staan gevestigd.
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Hij is een man van middelbaren leeftijd, bleek en mager, gladgeschoren, niets
opvallends in zijn uiterlijk. Zij is veel jonger, niet bepaald mooi, maar frisch, gevuld,
gezond, van een vleezige bekoorlijkheid zonder distinctie.
Hij speelt, en hij is ook de eenige die speelt van heel die tafel. Naast hem liggen
twee ontzaglijke hoopen goudstukken: een hoop ‘louis’ van twintig, een hoop
‘plaques’ van honderd frank. Naast de vrouw twee stapels bankbiljetten, als twee
bergen gekwiteerde rekeningen.
Zoolang de croupier bezig is met wegharken en uitbetalen, houdt de speler niet
op, machinaal, met beide handen, in zijn beide stapels goud te woelen. Hij neemt
de stukken bij greepjes op, laat ze door zijn vingers glijden, neemt ze weer op, laat
ze weer glijden. Daarbij blijven zijn oogen strak-halsstarrig vóór zich uit op 't groene
kleed gevestigd, en af en toe uit hij dan enkele korte zinnen, waarop de vrouw met
enkele korte, doffe woorden, de repliek geeft. Het is heel vreemd de manier waarop
hij spreekt. Zijn heele onderkaak trekt even scheef, nu eens naar links, dan weer
naar rechts en de woorden schijnen uit zijn onderbuik te komen. Zoodra hij ophoudt
met spreken komt zijn onderkaak weer op haar plaats. Het is, zooals ik wel dacht,
een Amerikaan; hij komt van over ‘de groote plas.’
Maar nauwelijks is de tafel schoon en heeft de croupier het traditioneel: ‘mesdames
et messieurs, faites vos jeux’ uitgesproken, of daar geraakt hij zenuwachtig in
beweging en begint in te zetten.
Op rood, op zwart, op pair en op impair, op passe en manque, op douze premiers
en douze derniers, op carrés, chevaux en transversales, en eindelijk op al de
nummers, zoolang als hij de tijd heeft, plaatst hij, zonder tellen, stapels goud,
waarover hij dan stapels bankbiljetten neerstrijkt, die de vrouw hem naarmate
overhandigt. Het ‘rien ne va plus’ heeft reeds weerklonken; de croupier heeft reeds
gezegd: la mise est jusqu'à concurrence du maximum; het ratelend balletje heeft
haast zijn dolle sprongen in een der hokjes vastgelegd, dat hij nog maar aldoor,
woelend overeind staande, als een gek blijft inzetten. Eindelijk zakt hij op zijn stoel
terug, de croupier roept het nummer af, harkt en betaalt, harkt meer in dan hij
uitbetaalt, het zal wat schelen!.... terwijl de speler, als 't ware eensklaps onverschillig
geworden,
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machinaal weer met de vingers door zijn goudshoopen woelt en met zijn
scheeftrekkende kinnebak enkele doffe buik-klanken uitstottert, zonder een seconde
zijn verstarde oogen van de groene tafel af te wenden.
Zacht wordt er op mijn schouder getikt. Ik keer mij om en sta voor eene van mijn
dames. Zij vraagt mij fluisterend of ik niet 'n beetje geld voor haar heb.
- Wat! roep ik verbaasd. En de prachtige winst op nummer 33?
- Alles weer weg, bekent zuchtend mijn dame.
Mijn oogen staren op de goudshoopen van den Amerikaan. Zou ik dáár soms....
Maar 't lijkt me moeilijk; 't zou onaangenaamheden kunnen veroorzaken; ik eindig
maar met de bekende beweging van duim en wijsvinger die in den vestzak gaan,
en blijf mij verder in het prachtig spel van den Amerikaan verdiepen.
Ik leef het mee, alsof ik het zelf speelde. Ik voel beslist wat de man zou móéten
doen om te winnen, en 't ergert mij dat hij dat zelf niet voelt. Ik vóél beslist de
nummers; ik voel, b.v. dat nummer 8 moet en zál uitkomen.
De overtuiging wordt zóó overweldigend sterk, dat ik in mijn zak ga en op 't
bewuste nummer zet. Het balletje draait en er komt 32 uit. 't Doet er niks toe; ik vóél
het. Ik herbegin, zet 't heele nommer vol: en plein, les chevaux et les carrés. Het
balletje ratelt en er komt ‘Zéro’ uit. 't Is gelijk, ik geef het niet op. Ik zet opnieuw,....
en ja, waarachtig, waaràchtig, daar loopt het balletje in de 8 en ik hoor de stem van
den croupier:
- Huit, noir, pair et manque. Le numéro en plein, les chevaux, les carrés!
't Is toch wel om er eventjes een kleine emotie van te krijgen. De menschen kijken
mij aan; zelf de Amerikaan kijkt even naar mij op en brommelt iets in zijn buik, terwijl
zijn onderste kakebeen heelemaal naar links trekt. Hoeveel krijg ik nu ook? Vijf en
dertig maal vijf frank voor de ‘plein’; acht en zestig maal vijf frank voor ‘les chevaux’
en twee en dertig maal vijf frank voor ‘les carrés’; 't is om er van te duizelen! Een
hoop goud wordt naar mij toegegooid; ik weet haast niet waar het te bergen.
Daarmee was het ook uit. Ik meen: dat ik nog een poosje doorspeelde, maar dat
er niets meer kwam. Ik was zoo wijs nog
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met een aardig overschot te staken en toog opgeruimd naar mijn dames toe.
Zij deden of ze mij niet zagen. Zij zaten alle drie met vuurroode gezichten, als
krampachtig in een folterende studie verdiept. Zij keken starend naar het groene
kleed en hielden hun handen beschuttend over wat ik vermoedde een hoopje geld
te zijn, gedrukt.
- Nou? vroeg ik opgewekt.
- We hebben prachtig gewonnen, zei de oudste mijner dames.
- Hoeveel? vroeg ik.
Deze toch zeer eenvoudige vraag scheen mijn dames eenigszins te verbluffen.
- Hoeveel, dat weet ik niet, maar we ‘hadden’ een oogenblik onze handen vol
goud.
- Oo....! je ‘hadt’; en nu?
- Ja, nu is 't weer minder; maar nu weet ik ook precies hoe of ik moet inzetten.
We gaan het terug winnen.
- Mag ik de dames op 'n heel lekker dejeuner inviteeren? glimlachte ik.
- Heb jij gewonnen? klonk het hartstochtelijk.
- Veel.
- Ach, wij hebben geen honger; geef ons dan liever nog elk 'n paar ‘louis’.
- Waarom? Jullie winnen!
- Ach ja, maar....
- Kom, kom, ga nu toch liever met mij dejeuneeren.
- Neen, wij dejeuneeren nièt!
Het antwoord klinkt beslist, afdoende: mijn dames willen niet dejeuneeren. En,
met of zonder bezwaar tegen die eigenaardige opvatting, moet ik er mij wel, en ook
nog enkele ‘louis’ bij neerleggen. Maar wat komt het er op aan: de bank betaalt!
Wat is Monte Carlo mooi, wanneer men, met een vrachtje ‘louis’ van de bank op
zak, uit het schemerig speelhol weer buiten in de frissche, zonnige ruimte komt! O!
die roze en violette bergen van de ‘Haute Corniche’, als een reuzenmuur van pracht
in halven cirkel om de blauwe, blauwe zee! Die dichte, sombergroene bosschen
van den Kaap Martin aan eene zijde; en aan de andere zij de grijze rots van Monaco
met het prinselijk slot! Maar
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vlak bij het speelhol liggen de magnifieke tuinen, en in die magnifieke tuinen de
chic-que restaurants, waar de roodgerokte ‘tziganes’ op de schitterende
bloem-terrassen spelen.
Wat klinkt die muziek verleidend en meesleepend,.... als de bank betaalt! Wat zal
ze akelig, tergend en bedroevend klinken, als de bank niet betaalt! Maar ze betaalt
wèl, de bank, ze betaalt overvloedig, en 't is toch zonde dat mijn dames hier nu niet
met mij aan het tafeltje zitten om van zooveel heerlijks te genieten. Er zijn namelijk
delicieuse stukjes langouste die slechts zeven frank per portie kosten, en gebakjes,
- eerst dacht ik dat het vingerhoedjes waren - van twee frank 't stuk! En dan die
muziek, die heerlijke muziek, dat meevoerend spel van die mooie, bruine mannen
met hun donkere snorren en hun roode rokken! Een sigaar kost slechts drie frank
en aangezien ik toch op mijn lievelingen moet wachten neem ik ook een ‘pousje’
van 2.50, alles op rekening van die goede, milde bank.
En zoo komen eindelijk mijn dames, laat, heel laat, als de muziek reeds lang
gezwegen heeft en al de tafeltjes zijn afgedekt! Haar gezichten zijn gloeiend, alsof
ze naast een vuur gezeten hadden en de oogen stralen met een vurigen glans.
- Gewonnen? roep ik van verre.
't Is mij niet mogelijk uit het verwarde antwoord een duidelijken indruk op te vangen.
Zij gaan even in een hoekje zitten, ledigen hun beurs en tellen. Maar ze hebben
vergeten, de lievelingen, met hoeveel ze juist begonnen zijn, zoodat de rekening
lastig wordt. Trouwens, wat er van daag gebeurd is, heeft al niet veel beteekenis.
Nu pas, heel op 't eind, zijn ze 'r feitelijk achtergekomen hoe of ze precies moeten
spelen om te winnen, en als ze maar niet gevreesd hadden dat ik ongeduldig zou
worden door 't lange wachten....
......................
- Nu zullen jullie wel honger hebben; nu willen jullie toch zeker iets gebruiken?
val ik haar voorkomend in de rede.
O, nee, geen kwestie van, ze zouden niet kúnnen.... Het eenige wat ze verlangen
is eventjes weer in de speelzaal te mogen gaan, met nog enkele ‘louis’ van mij bij
wat haar overblijft, om, al was 't maar een half uurtje, het nieuw en onfeilbaar systeem
te probeeren.
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Het is een heerlijke verademing om nu over den hoogen weg naar Nice terug te
rijden. Eerst zijn mijn lievelingen wel wat teleurgesteld en ik geloof niet dat ze mij
bizonder aardig vinden, maar de frissche lucht doet dat onaangenaam gevoel al
gauw verwaaien en de schoonheid van het tafereel overtreft alles.
Sinds hoe lang stijgen wij, onder den forschen, dreunenden adem van mijn
eenig-moedigen motor? Hoe hoog, hoe ver zijn wij reeds boven Monte Carlo!
Eensklaps, in een bocht, waar de steile weg in het helder hemelsblauw schijnt uit
te loopen, ligt een onmetelijke verte en diepte voor ons uitgestrekt. Een reuzenkom,
met groene en roze en oranje wanden, en daar beneden, heel, héél onderaan, bij
die eindelooze azuren vlakte, die de Middellandsche Zee is, Monte Carlo, klein als
een wit juweeltje in zijn groene tuinen. Men ziet nog nauwelijks het speelhol, de
villa's en hotels die er om heen liggen lijken op kinderhuisjes, op goed geluk af uit
een spaandoos omgekeerd, terwijl de scheepjes op het water notedopjes schijnen,
waaruit een heel klein beetje rook opzuilt.
O, die heldere, zalige rust en die vrede! Hoe is 't mogelijk, daar beneden, in dat
duffe hol te willen zitten, als men hier in volle frissche vrijheid kan genieten! Wat lijkt
het klein, klein, armzalig klein, van zoo hoog en van zoo verre! Zou die sinistere
Amerikaan daar nu nog zitten, naast zijn vleezige, vulgaire juf, met zijn
scheeftrekkende kinnebak en zijn stapels goudstukken? En hebben wij daar waarlijk
ook gezeten, ik, met mijn ongehoorde, gekke chance van één oogenblik, en mijn
lieve dames die hun ganschen, mooien middag radeloos tusschen verschillende
‘systemen’ hebben doorzwoegd?
Ach, men moet wel alles zien, van alles proeven in de wereld; en de bank is toch
lief geweest, zij heeft onze moeite beloond.
't Werd frischjes avond, maar blauw nog op het water en roodoranje in den hemel,
toen we weer in Nice aankwamen.

‘Le désert de la Crau’.
‘La Crau’ heeft op mij een groote impressie gemaakt.
‘Immense étendue plate, terne et montone, paysage insignifiant’, zei mijn
reisgidsje.
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Dat vind ik niet. ‘La Crau’ is een van de gezichten, die mij het meest geboeid en
geïnteresseerd hebben op de gansche reis.
Het is, van uit Salon tot aan Arles, een bijna kaarsrechte, mooie, breede, vlakke
weg, van meer dan zeventig kilometer lengte, door een barre, vale uitgestrektheid,
met mager gras begroeid en met groote, gele keien bezaaid. Slechts hier en daar,
op groote afstanden, een eenzame, steen-grijze ‘mas’, een boerderij omringd door
sombere cypressen, als een oase in volle woestijn. En verder geen ander leven dan
dat van enkele, reusachtige kudden schapen, die van het haast onzichtbaar gras
en de verdorde kruidjes tusschen de keien moeten leven.
Het is de absolute desolatie, maar een desolatie, die iets indrukwekkends grootsch
heeft.
't Was tegen zonsondergang, ‘à l'heure du berger’ zooals de Franschen zeggen,
dat wij op den drempel dier woestijn aankwamen. De hemel was vlekkeloos blauw
maar begon te somberen en schuin over de eindelooze westerkim, waar lichte
wolken schenen op te komen, hing een kolossale oranje lichtveeg, als een
reuzenvlecht van goud.
Het vale land daaronder had een warme, bruin-gebronsde zuidelijke tint. 't Was
als van donker-glanzend leer, waarin de gele keien hier en daar als groote, gouden
spijkers blonken. Het had iets Bijbelsch, iets uit de oude, oude tijden, toen de
menschen zich met dierenvachten kleedden.
En in die atmosfeer van Oostersche legende, zagen wij de kudden huiswaarts
komen.
Nog nooit heb ik zulke talrijke kudden gezien. Het leken wel de legendarische
kudden van den Verloren Zoon. Zij kwamen naar ons toe als een grijs-deinende
golf, de gansche breedte van den breeden weg bezettend, en er was niets anders
op te vinden dan de auto (o, wat stond die daar disparaat!) paalstil te houden.
't Is de zee, 't is werkelijk als de zee, die op ons aan komt deinen. Vooruit de
herder, met zijn staf, vaalgrijs en bruin in 't avondlicht, als een profeet uit het
Oud-Testament. Vlak bij zijn hielen volgt een schaap, één enkel, met een belletje
om den hals. Dat schaap is als 't ware het levend symbool der bezadigde wijsheid.
De herder keert zich even om tot het getrouwe beest, praat enkele stille woorden,
maakt nauwelijks een beweging met zijn
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staf, en dadelijk gaat het wijze dier op zij, door al de andere honderden, of duizenden
(hoeveel zijn er?) gevolgd.
Rechts of links, op zij van de kudde, loopen, in volle vrijheid, maar met allerlei
overladen, twee ezels. Die dragen de tent, proviand, gereedschap, wat weet ik al,
dat dienen moet voor tochten die soms dagen duren, en dat lijken wel de clowns
en de kwâjongens van de bende: zij huppelen en springen, rollen zich met heel hun
last in 't zand en brengen de kudde, die zoo ordelijk door 't wijze schaap geleid werd,
volkomen in de war. De herder vloekt en scheldt, slaat met zijn staf en gooit met
keien, maar het helpt niets; de overladen grappenmakers gaan een eind verder
weer aan 't buitelen en aan 't stoeien, stuwen de kudde als onder een windhoos
door elkaar, dringen ze op de auto, doen ze vluchten op de vlakte, brengen een
gedeelte ervan op hol. Dat duurt minuten lang, in onbeschrijfelijke wanorde. Nu is
het heelemaal of we midden in de zee stonden, met grijs-deinende schuim-golven,
overal om ons heen. Eindelijk zijn ze weer goed bij elkaar, en de stille wijsaard met
zijn belletje, die al dien tijd, roerloos en gelaten als een filosoof gewacht heeft, gaat
weer kalm en trouw met den herder en zijn kudde vooruit, onder een gele stofwolk,
die naar wol en muskus ruikt.
't Is bijkans nacht geworden. De gouden vlecht in 't Westen is tot een vale streep
vertaand; de schaarsche, eenzame hoeven verdwijnen tragisch-somber achter hun
zwarte cypressen en in de eindelooze donker-blauwe hemelkoepel schitteren reeds
de eindloos-diepe-en-verre sterren. Alleen de weg, de lange, vlakke, dood-verlaten
weg strekt zich nog duidelijk zichtbaar als een strak-gespannen, geelblond lint recht
vóór ons uit.
Daar twinkelt een klein lichtje in de verte. 't Is als een kustlicht van uit zee gezien.
Het schijnt ons te wenken, ons de haven aan te duiden. Wij zien in 't vage een huis,
en nog een, en nóg een en eensklaps hooren wij een stem, terwijl een man naar
buiten springt:
- L' octroi, m'sieu. Quelque chose á déclarer?
Wij zijn te Arles....!

Arles.
Ik kom gaarne met avondlicht in mij onbekende steden aan. Het geeft er iets nieuws
en geheimzinnigs aan, omdat men weet,
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dat de nuchtere werkelijkheid anders is. Vooral in vermaarde plaatsen, of waar men
veel over gehoord heeft, is het aardiger om 's avonds aan te komen. Zoo blijft er
althans voor één nacht een waas van poëzie over hangen, 't welk de koele ochtend
die volgt, maar al te dikwijls komt verscheuren.
Over het hedendaagsche Arles zweeft, romantisch-poëtisch, het beeld en de ziel
van Mistral.
‘Si les filles d'Arles sont reines, quand le plaisir les rassemble aux arènes’ heeft
hij in Mireio gezongen; en vol bezieling, gaan wij wandelen, op zoek naar de mooie
vrouwen van Arles.
Zouden ze reeds allen slapen zijn? Wij zien er geene, althans geen jonge en
mooie. Slechts hier en daar een oude vrouw uit het volk en die dan ook de wel
flatteuze kap: het heel klein mutsje met het breede zwarte lint draagt.
‘Si les filles d'Arles sont reines
‘Quand le plaisir les rassemble aux arènes,
‘Dans la lande en feu, je crois,
‘Les bouviers aussi sont rois.

Aangezien wij de ‘reines’ niet vinden, laten we dan maar de ‘rois’ opzoeken. Die
zullen stellig nog naar bed niet zijn.
Helaas! nog minder ‘rois’ dan ‘reines’. De schaarsche ‘rois’ die wij in 't
somber-doodsch oud stadje zien, zijn ongeveer gekleed als onze landloopers en
schooiers, en staan gebakken visch te eten met olijven, in een openluchtig tentje,
bij een walmend oliepitje.
Maar eindelijk vinden wij den dichter zelf.
Hij staat daar, op een voetstuk, midden op het Forum, bij een fontein onder de
romantische platanen, vlak vóór het hôtel waar hij gewoonlijk afstapt en waar ook
wij onder dak zijn gekomen. Hij staat daar, vereeuwigd in brons en kan zich zelf
bewonderen, telkens als hij uit zijn geliefd Maillane naar Arles komt.
Hij lijkt op Buffalo-Bill, zooals hij daar staat. Het is dezelfde mooie kop met golvend
haar en breed-geranden flaphoed, dezelfde fiere, nobele, martiale houding. De
zachtzangerige Félibre en de ruwe Cow-boy, 't is of zij uit het zelfde aardsche stof
waren geschapen, en, als ik er even over nadenk voel ik die gelijkenis niet eens
zoo disparaat en abnormaal: Mistral is immers ‘le
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bouvier de la lande en feu’, zooals Buffalo-Bill de wilde herder uit de ‘Prairie’ is; en
zelfs de ‘lande en feu’ is niet zoo sterk verschillend van het Amerikaansche ‘Far
West’. Wat verschilt is het nieuwe en het oude; het oude vol traditie, vol weemoedige,
zachte poëzie; het nieuwe hard, wild, ruw, Amerikaansch.
De Amerikaansche Mistral zal eerst later, veel later geboren worden, áls hij ooit
geboren wordt.
Wij, noordelijke menschen, gewend aan de eeuwigdurende vochtigheid van ons
droef klimaat, kunnen 's nachts geen water hooren vallen, of wij denken dadelijk
aan regen.
Zoo was 't geval met mij dien nacht, te Arles, in het hôtel op de ‘place du Forum’.
Ik werd wakker en hoorde gutsend-neerstortende stralen.
- O, wee, zuchtte ik, aan de tocht van den volgenden dag denkend.
Bedroefd stond ik op en keek door het venster.
O, zaligheid, het wás geen regen. 't Was de fontein vóór 't standbeeld van mijn
zachten vriend Mistral, die in helderen sterrennacht haar glinsterende zilverstralen,
onder het romantisch loover der platanen, door de nachtelijke stilte sproeide....
Den volgenden ochtend ‘zagen’ wij Arles: de nauwe kronkelstraatjes, de kleine
pleintjes, de oude geveltjes, de kerken, maar vooral de romeinsche overblijfsels. Ik
heb zeer zeker een heidensche ziel: kerken, kloosters, belforten en hallen kunnen
mij wel boeien, maar nooit in die mate als een ‘théâtre antique’ of arena mij boeit.
Of kan men wellicht niet het eene naast het andere genieten? Wij zagen het klooster
van St. Trophime en al dat fijne kantwerk aan zuilen en bogen leek ons vol stemming
en schoonheid; maar vlak daarop zagen wij de arena en 't was of plotseling een
eeuwigjeugdige godin voor ons stond. O, die kalme, eenvoudige, reine, grootsche
schoonheid van bogen en lijnen! Die glimlach als 't ware van stil-verhevene
sereenheid, hoog en rustig over alles heen! Wie dacht daar nog aan 't wonder-kunstig
beitelwerk van St. Trophime? Leek St. Trophime hier niet een klein, gerimpeld en
chagrijnig oud vrouwtje, vergeleken bij die eeuwen-trotseerende, onvergankelijke,
frissche jeugd?
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De arena, het ‘théâtre antique’ en ‘les Alyscamps’ de romeinsche begraafplaats,
meer hoeft men van het oude Arles niet te onthouden. In fiere slankheid zijn van
het théâtre antique slechts enkele zuilen, kapiteelen en portieken overgebleven,
maar grootsch en schoon nog teekent zich hun goud-glanzende ruïne op den
blauwen hemel af! Les Alyscamps zijn indrukwekkend van sombere tragiek. Die
lange en breede allee vol steenen doodkisten, uitloopend onder eeuwen-oude,
wijd-vertakte boomen naar een ruige, oude kerk, heeft iets van een nachtmerrie, en
deed mij denken aan de doodsallee vol slangen en monsters, langs waar de schoone
en vertoornde Akëdysséryl met haar reuzenzwaard den bloedigen Brahmanen-tempel
ging bestormen.

Gevaarlijke menschen op reis.
Er zijn verschillende, gevaarlijke soorten van menschen die de automobilist op zijn
weg, of onderweg, kan ontmoeten. En daarbij bedoel ik hier niet, of althans niet
alleen, dàt wat Mirbeau in zijn 628 - E 8 zoo grappig onder het hoofdstuk ‘La faune
des routes’ heeft beschreven, maar ook en vooral dàt soort van wezens, die juist
niet over den weg loopen en toch zoo gevaarlijk kunnen hinderen.
Het is ongetwijfeld op zichzelf een zeer groot genot in den vreemde een
landgenoot, die meteen een goede vriend is, te ontmoeten; en toch kan zoo'n vriend
een last en een gevaar worden zooals ik dien dag moest ervaren.
Wij reden langzaam en voorzichtig, door de zeer smalle, slechtgeplaveide straten
van Arles. Ons doel was Nîmes, een heel kort reisje, in vergelijking met wat we den
vorigen dag afgelegd hadden.
Eensklaps roept een van mijn dames, wijzend naar een meneer, die een eindje
vóór ons loopt:
- Kijk eens dáár, is dat niet meneer X, uit Gent?
Meneer X, uit Gent! Hoe zou die hier in Arles loopen! Wel neen, 't is iemand die
op hem lijkt.
- 't Is hem, 't is hem! verzekert mijn dame, met stijgenden nadruk, zoodat ik,
twijfelend, aanzienlijk vertraag, omkijk, stilhoud.
Waarachtig, het is hem!
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Kreten van vroolijke verbazing, groeten, handdrukken, verrukt geglimlach van mijn
lieve dames!
Meneer X is een aller-vriendelijkste man van een vijftigtal jaren, een mooi gezicht,
met vollen, grijzenden baard en heldere oogen, een man met een nobel, innemend
voorkomen. Hij is advocaat, interesseert zich zeer voor politiek en zelfs voor kunst,
reist voor zijn laatste vacantiedagen, door Zuid-Frankrijk. Hij heeft een kort verblijf
gemaakt in Arles, en gaat nu den trein nemen voor Nîmes, waar zijn koffer al van
uit Marseille voorop gezonden is.
Een plotseling idee komt in mij op. De wagen is wel flink vol, maar 't reisje is kort;
als alle drie mijn dames op de achterbank willen gaan zitten, dan kan X wel met ons
mee. Ik heb niet iederen dag de goede kans van een vriend en landgenoot te
ontmoeten, dat kan wel heel, heel aardig zijn.
Uitbundig juichen mijn dames het voorstel toe. Dames zijn altijd voor ietwat
gecompliceerde schikkingen te vinden. Dadelijk zitten zij met hun drieën op de
achterbank, waar ze 't nog uitstekend ruim beweren te hebben, en zonder veel
moeite laat mijn vriend zich bekoren en neemt naast mij, op de voorbank plaats. De
motor, die niet opgehouden heeft met snorren, krijgt een beetje guller gastoevoer,
en we zijn weg.
Onze vriend is dadelijk heel druk aan 't praten. Dit is de eerste maal van zijn leven
dat hij in een auto zit, zegt hij, en hij vindt de sensatie heerlijk. En, zonder overgang,
zich tot mijn dames omkeerend, vraagt hij, of ze reeds ‘Les Baux’ gezien hebben.
Les Baux! Neen, dat hebben ze niet gezien. Wat is dat: Les Baux?
- Heeft u Les Baux niet gezien, de nog steeds bewoonde holen van de troglodyten!
O, maar, u kunt toch Arles niet verlaten zonder dàt gezien te hebben! beweert onze
vriend met een gezicht van bijna ongeloovige verbazing.
Mijn dames kijken mij bepaald verwijtend aan. 't Is of ik haar iets heb willen
onttrekken, waar ze recht op hadden; en er is niets aan te doen: zij vragen dringend
om ‘Les Baux’ te zien.
Om de waarheid te zeggen had ik er wèl even aan gedacht, maar was van het
plan afgestapt. Waarom, zou ik trouwens niet kunnen zeggen; zoo'n idee; ik had er
geen zin in.
- O, maar u moet er heusch naartoe, zoo iets ziet u nooit meer in uw leven!
herhaalde de vriend nog eens met nadruk.
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Ik poogde niet tegen te stribbelen; mijn stuur stond al vast die richting uit gekeerd.
Ik vroeg nog even, voor alle zekerheid, den weg, en reed.
- La première route á gauche! had mij de man, die mij den weg wees, toegeroepen;
doch meteen kwam het mij voor, alsof hij met de hand naar rechts wees.
Die soort begripsverwarring tusschen rechts en links had ik reeds een paar keer,
bij de fransche landlui opgemerkt. In sommige streken bedoelen ze, volkomen te
goeder trouw, met rechts links, en met links rechts. Hoe had ik het hier nu? Ik snorde
nog 'n flink eind door, en riep toen, in 't voorbij rijden tegen een man op 't land;
- La route pour ‘Les Baux’, monsieur?
- Toujours tout droit!
Nu was ik heelemaal de kluts kwijt. En nergens een aanduidingsbord. Gelukkig
was daar een eind verder een cantonnier aan 't werk, ik reed naar hem toe, vroeg
hem den weg naar Les Baux.
- Vous l'avez passé depuis longtemps, m'sieu. Fallait prendre á droite.
- Oui, mais, á droite ou á gauche? vroeg ik voor alle zekerheid.
- A droite, á droite, herhaalde de man met nadruk; en wees duidelijk naar links.
'K begon het warm te krijgen.
De weg was smal, ik moest terug rijden, maar geen kwestie van, dat ik daar kon
keeren. Er was niets anders op te vinden, dan nog verder in de verkeerde richting
door te snorren en dáár te keeren, waar ik plaats zou vinden. Aldus geschiedde.
Mijn vriend, ondertusschen, was een levendig gesprek met mij begonnen, of,
beter gezegd, voerde tegen mij een levendig gesprek. Hij had in Arles brieven uit
België ontvangen, vol belangrijk nieuws over de politieke toestanden aldaar.
Ik interesseer mij gansch bizonder voor de politiek, vooral als ik aan 't stuur zit
van mijn auto, op een pleizierreis, in het buitenland. Met een verstarden
folter-grimlach op 't gezicht begon ik hopeloos rond te kijken.
Mijn vriend, in vuur geraakt, nam daar echter geen notitie van. Wel integendeel:
tot meerdere overtuiging ging hij schuin naar mij toe zitten, stak zijn gezicht dicht
bij het mijne, lei af en toe zijn hand op mijn arm, die het stuur vasthield.
Als hij ons maar in de sloot niet richt, dacht ik bevend.
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- De katholieke partij, ging mijn goede vriend ongestoord verder, de katholieke
partij....
- Pardon, viel ik hem ditmaal in de rede, want in zijn opgewondenheid drukte hij
met zijn rechtervoet op de remveer; en, tot een man, die juist toevallig op zijn fiets
ons te gemoet kwam.
- La route pour Les Baux, monsieur! riep ik, gansch ontredderd.
- A droite, la première á droite! antwoordde de man, met groot gebaar naar links
wijzend.
Met een zucht van verlossing reed ik, vastberaden, links in.
Wij waren dadelijk op een steile, kronkelige helling, tusschen dorre, kale,
rotsachtige heuveltjes. Zoo reden wij een heele poos. Mijn goede vriend, half over
mij heen gezeten, zijn rechtervoet benauwend dicht nu bij 't ontstekingsveertje, zijn
rechterhand soms boven op mijn hand aan 't stuur, vertelde mij verder het
aangrijpend politieke nieuws uit ons beider geboorteland. De weg werd
langzamerhand zóó steil en smal, dat ik in eerste versnelling moest rijden en het
fatale oogenblik voorzag waarop wij, door een verkeerde wending van het stuur,
hals over kop in de diepte zouden storten. Het klamme zweet droop van mijn
aangezicht, mijn voeten trilden op de rem-en-uitschakelingsveeren.
Gelukkig werd de weg eensklaps iets ruimer. De rotsachtige, grijze heuvels weken
grilligvormig van elkaar tot een soort smal valleitje, en iets, dat vagelijk op een huis
leek, stond zijlings van het pad, met een man er voor, die steenen bikte.
- La route pour Les Baux, monsieur, s'il vous plait?
- Vous êtes aux Baux, monsieur!
Algemeene verbazing!
- 't Is waar ook, de man heeft gelijk! riep eensklaps juichend mijn vriend, terwijl
ik, bekaf van de inspanning, den wagen stilhield.
Wij waren in Les Baux! Om dàt te zien had onze dierbare vriend ons zoover uit
onzen koers geleid!
Hij merkte wel de verslagenheid op onze gezichten, maar zenuwachtig sprong
hij uit den wagen en zei:
Kom mee, hier is natuurlijk niet veel te zien, maar daarboven, in 't dorpje is 't
wonderbaar.
Wij gingen met hem mee. Over een brokkelig-steil rotspad
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klommen wij in 't dorpje en zagen daar werkelijk holen in de rots gehouwen, waarin
menschen woonden.
Ik kan het niet helpen, maar op mij heeft het niet veel indruk gemaakt. Een gewoon,
oud-Italiaansch dorpje vind ik pittoresker, aardiger. Wat mij 't meest trof was de
doodschverlaten stilte in die benauwend-smalle kronkelstraatjes, en, gansch in de
hoogte, de woeste, formidabele ruïne van het oud kasteel, als een uitgeplunderd
rooversnest.
Wij kwamen door de nauwe kronkelsteegjes weer beneden. Geen mensch in dat
verlaten oord. Alleen, op den grijzen drempel van een dier barbaarsche
menschenholen, twee grijze poezen, snoet aan snoet, met naar elkaar opglinsterende
oogen in een soort kwaadaardig, brommend buikgesprek; en vlak daartegenover,
op een tweede drempeltje, een kleine, zwarte hond, die roerloos, met gespitste
ooren, 't schouwspel aankeek. Dat was een leuk gezicht. De dof-kijvende poezen
hielden ons en den hond om de beurt met één oog in de gaten, en ik bleef
nieuwsgierig stilstaan, om te zien hoe of 't standje zou afloopen. Maar zelfs dàt was
niet mogelijk.
- De socialistische partij, in België,.... begon eensklaps weer mijn goede vriend,
mij bij den arm nemend en mij mee trekkend....
De poezen bliezen proestend in elkaar's gezicht en vluchtten binnen, door een
sprong van 't hondje achtervolgd, en met het hopeloos gedreun der socialistische
beweging in mijn ooren kwamen wij terug aan de wachtende auto, en reden verder.

Tarascon.
Wie Arles zegt, noemt Mistral; wie Tarascon zegt, noemt Daudet.
Een glimlach komt op het gezicht, wanneer men Tarascon nadert. Tartarin,
Bompard, Costecalde, le pont de Beaucaire en la tour du roi René,.... het zijn ons
allen goede, grappige bekenden, 't is of men een historisch oord betreedt, waar men
zeer aparte dingen zal hooren en zien.
O, wondere verbeeldingskracht van een artiest, die ons zijn vizie zóó weet op te
dringen, dat wij de werkelijkheid volstrekt willen zien, zooals hij ons die voortooverde,
en niet tevreden zijn wanneer de nuchtere realiteit niet aan die fantasie beantwoordt!
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Tarascon is een provencaalsch stadje als tal van andere: vaal, vuil, stoffig, de straten
rijk belommerd door platanen. Het lijkt zóó sterk op wat we overal gezien hebben,
dat ik twijfel of het Tarascon wel is en even ophoud om te vragen.
- Certainemeinn, monsieur, antwoordt een stem die klinkt als koper.
Gezellig, die klank te hooren, de echte Tartareinn-klank! Wij komen ietwat in de
stemming.
Daar is de brug, en rechts, op den oever, een ronde, grijze toren met kanteelen:
la tour du roi René. Wij glimlachen....
En toch,.... we zijn teleurgesteld. Het is niet dàt. Tartarin, Bompard, Costecalde,
al die drukke, opgewonden lui ontbreken. Waar zou het huis van Tartarin wel staan,
het huis met zijn baobab in een reseda-pot en met zijn woeste wapenrekken aan
de muren? Daar ergens, rechts, langs de Rhône, op den weg naar Avignon? Zullen
we dien kant uit rijden? 't Bewuste huis gaan zoeken?.... Neen, het gaat niet; het
ziet er overal even saai en doodsch uit. De stemming ontbreekt; er is geen animo;
de werkelijkheid correspondeert niet met Daudet's zoo geestige voorstelling. Na
een heel kort oponthoud nemen wij maar het besluit onzen weg naar Nîmes voort
te zetten. Met een laatsten glimlach op ‘la tour du roi René’, keer ik rechts om en
stuur over de brug, aan de andere zijde van de Rhône, naar Beaucaire toe.
En dáár wacht ons, toen we die reeds niet meer verwachtten, de echte
Tarascon-geest onder de gedaante van een levende Tartarin-verschijning!
Een dikke man, ginds, midden op den weg, in hemdsmouwen, zwaaiend met een
roode vlag, vlak bij 't octroi van Beaucaire! Hij zwaait hartstochtelijk, met beide armen
te gelijk, schreeuwt ons een klinkend ‘arrêtez!’ toe.
Ik houd stil.
- D'où venez-vous? vraagt hij opgewonden.
- De Tarascon.
- Où allez-vous?
- A Nîmes.
- Qui êtes-vous?
Ik haal mijn internationaal rijbewijs te voorschijn en laat het hem zien.
Hij kijkt er even naar, draait het naar rechts, draait het naar
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links, staart mij aan in 't gezicht, barst eensklaps in een luiden proestlach uit, terwijl
hij mij vraagt:
- Vous n'avez pas de bombes dans votre auto?
- Des bombes....!
De man heeft dolle pret om mijn verbazing. Hij buldert letterlijk en slaat van
vroolijkheid met beide handen op zijn dijen.
- C'est une farce? vraag ik, half wantrouwig.
- Ah, ben oui, c'est une farce! gilt de man. En hij vertelt mij de toedracht.
We waren midden in de groote spoorweg-staking (daar had ik wel in de couranten
van gelezen, maar feitelijk niets van gemerkt) de municipale besturen hadden overal
last gegeven, bruggen en sporen te bewaken; en Tarascon voerde dat bevel op
een echte Tarasconsche wijze uit: iedere wagen, ieder rijtuig, iedere auto moest op
de brug van Beaucaire aangehouden en onderzocht worden, of ze soms geen
bommen aan boord hadden.
O, Tartareinn, we hadden u dan toch eindelijk gevonden, en gij, leuke schim van
Daudet, stond zeker met ons mee te glimlachen! Nu had ik wel naar Tarascon willen
terugkeeren, daar nog een poosje rondkuieren, misschien er een avondje
doorbrengen. Maar mijn goede vriend, en ook mijn dames, voelden er niet zoo voor,
verlangden verder te rijden.
Met een laatsten blik van spijt en weemoed keek ik nog eens naar la tour du roi
René en naar het geestig stadje om, en richtte toen mijn stuur op Nîmes.

Van Nîmes naar Carcassonne.
Is het een stemming of een voorgevoel? Ik had vooraf een onaangename
gewaarwording, dat wij nu aan een gedeelte van de reis gekomen waren, dat ons
minder zou behagen.
Met Nîmes reeds, was de teleurstelling begonnen. Iemand had mij eens gezegd:
O, Nîmes is prachtig, je kunt al niet veel mooiers zien in 't Zuiden. En nu kon ik het
niet helpen, maar ik vond Nîmes vrij onbeduidend. Een mooie fontein, jawel; maar
zooveel steden hebben mooie fonteinen. De romeinsche baden ende tempel van
Venus! Ja,.... nou ja, enfin, maar.... La tour Magne, daar op de hoogte, boven dat
prachtig park! En dan la Maison Carrée, dat eenig juweel. Jawel,.... jawel,.... maar....
kortom, wij
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waren wellicht wat brommerig gestemd, maar feitelijk vonden wij niets zoo bepaald
de moeite waard. Je raakt ook wel blasé op reis. Alleen de arena, de prachtige
goud-grijze arena kon ons boeien; en dan nog minder dan die van Arles, omdat ze
te Arles zoo heelemaal past in het oude milieu, terwijl ze te Nîmes heelemaal apart
en disparaat staat in haar heidensche schoonheid, omringd door banale café's en
hotels, door luxe-winkels en electrische trams.
Neen, wij waren niet in de echte atmosfeer, in de geschikte stemming. Zelfs het
afscheid van onzen goeden vriend, die Nîmes wel zeer bizonder interessant vond,
want Nïmes is een kokend-heet centrum van politieke beweging, zelfs dàt afscheid
had iets stroefs en gedwongens, en 't was ook zonder bepaalde geestdrift, dat wij
ons op weg zetten naar het wereldberoemde Aigues-Mortes, de onveranderde,
midden-eeuwsche vesting, van waar Saint Louis met zijn kruisvaarders naar het
Heilig Land vertrok.
Ik kan de omstreken van Aigues-Mortes niet beter vergelijken dan met de
Noord-Hollandsche wei. Grasvlakten, moerassen, kanalen, hier en daar een boerderij
met enkele boomen. De Noord-Hollandsche wei zonder molens! De plaats zelf: een
reuzen vierkant van hooge, breede, grijze vestingsmuren met kanteelen en torens,
aan den oever eene stille, wijd-uitgestrekte lagune. Daar binnen, in de omheining
der wallen, kleine straten van onnoemelijke vuilheid, met vrij stijllooze, bouwvallige
huizen en in 't midden van de kleine stad een markt, waarop het kolossale standbeeld
van Lodewijk de Heilige prijkt. 't Is een teleurstelling, zooals de meeste dingen, die
men àl te veel heeft hooren roemen.
Een andere teleurstelling wordt de weg, zoodra wij weer, te Lunel, de erg
vies-ruikende geboortestad van den helden-dichter Henri de Bornier, op de groote
baan naar Montpellier komen. Rijden we soms weer, als in Vlaanderen, over
doods-of-kinder-hoofden? Neen; maar we rijden over een weg die op geen weg
meer lijkt, zoo ontzettend vol als hij is van diepe kuilen en voren en gaten. Wij zijn
hier volop in het meridionale wijn-distrikt, waar dag en nacht de zwaar-bevrachte
wagens rijden. Die ruïneeren den weg en men heeft geen tijd hem te herstellen.
Daarbij een stof, een vuilgrijze, aschkleurige, rookfijne stof, die over alles heen ligt
en tusschen alles doordringt.
't Zijn wijngaarden, en nog wijngaarden, en nóg wijngaarden,
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tot in 't oneindige. Maar niet de mooie, rijke, zwoele wijngaarden als in Bourgondië:
de arme, schrale, sjovele wijngaarden, die een goedkoop en zurig wijntje geven,
een drankje, waarvan het gezicht vertrekt. Hier heeft Vincent van Gogh gewerkt, en
men herkent het landschap door zijn schilderijen. Ik zou niet durven beweren, dat
ik in de kleur van de bevolking zijn groenen maaier heb herkend: de afgebeulde
man met groen gezicht en groene armen, die, onder een groene zon met groene
stralen, zichtbaar als de spaken van een wagenwiel, een brandend-gelen akker
afmaait; maar, wat men dadelijk herkent, dat is 't getormenteerde van dat landschap,
die dorre hitte, die droogte, die dorstigheid, waaronder de lage, rood-bruine, alom
wijd-uitgestrekte wijnakkers zich schijnen te wringen, terwijl de zwarte cypressen,
als gefolterde en gerevolteerde Mephisto's, om lucht en leven uit den barren bodem
opspiralen.
Montpellier: aschgrijze stad, aschgrijze stof, banaal-moderne straten en
banaal-moderne huizen, een stad zooals er duizend andere zijn. Er is een mooi
museum van schilderijen in Montpellier. Zullen we daar even ophouden, bezichtigen?
Neen; we zijn niet in de stemming. Trouwens, wij voelen ons, op deze reis, heelemaal
niet artistiek of litterair aangelegd. Wij reizen als natuurmenschen, willen enkel de
dingen van buiten af, in helder dag- en -zonnelicht bekijken. Vooruit dan maar! En
steeds meer zon, en stof, en wijngaarden, en slechte wegen, en nóg meer
wijngaarden en nóg meer wijngaarden, met wegblauwende bergen in 't verschiet.
En dan Béziers, het toppunt van de akeligheid, een land dat als 't ware onder een
aschregen ligt begraven, met wegen zóó slecht, dat het soms geraden is om naast
den weg, door 't kluiterig droog land te rijden.
Maar na Béziers wordt het iets beter. Wij raken, Goddank, uit de schrale, stofferige
wijngaarden, de veel betere weg wordt sterkstijgend-en-dalend, het land begint te
groenen, alsof er iets van teere lente overheen lag, en gansch tegen den einder,
links, verrijzen weldra hooge bergen: de eerste kammen van de Pyreneeën!
Op een kruisweg staat een paal: Carcassonne 45 kilomètres. Goddank! Goddank!
Wij hebben 't land der grijze nachtmerrie verlaten!
(Slot volgt.)
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Antiek toerisme
of De reis door Egypte
door Louis Couperus.
XXIII.
De reizigers waren in Memfis terug gekeerd en Kaleb toonde een leeuwenhuid, van
een leeuw in de woestijn geschoten en deed op den thalamegus vreeslijke verhalen
van woestijnspoken en helsche vizioenen. Nu gleed in de nacht de bark den Nijl op;
de lucht was donzig blauw als donker byssos, het water was lichter blauw als
rimpelende zijde en de afnemende maan hing boven de palmengroepen en de
landhuizen aan den boord der rivier als een groote, overrijpe vrucht, die dreigde in
den hemel te barsten en wier sap reeds getappeld was in dikke oranje droppelen,
die uit vloeiden over den Nijl.
En terwijl der roeiers eentonige deun weêrklonk, met den regelmatigen klots der
spanen, was Thrasyllus treurig, aan Lucius' zijde en sprak:
- Egypte is Egypte niet meer.... Alexandrië is een handelsplaats; Memfis is de
grootheid, die vervalt, en de priesters zijn veil en weten de Hermetische wijsheden
niet meer.... Ik heb vijf dagen gezocht tusschen de bestofte papyrus van de
verwaarloosde boekerij in Ammons heiligdom: het is, of wat waard is te weten, zich
verbergt....
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- De priesters zullen opzettelijk de Hermetische wijsheid verbergen, zei Lucius.
- Zij deden het vroeger, voor Plato en Pythagoras, toen hunne zielen hoog waren
en onomkoopbaar.... Nu toonen zij wat zij hebben en zeggen zij wat zij weten, voor
geld. Maar wat zij hebben, is niet meer dan wij in Rome bezitten in den Isis-tempel,
en wat zij weten, is niet de sleutel van het geluk. En toch.... toch geloof ik aan een
heilig woord, overgeleverd in de wijsheid der Kabbala, mondeling, van vader op
zoon. Maar ik heb het woord van geen priester nog vernomen, niet te Memfis, en
niet in de Oaze.... Toch heb ik hoop.... Er is Thebe.... en er zijn de geheimen van
Ethiopië.... tot de kolommen van Sesostris toe....
Lucius glimlachte zacht.
- Het woord, zeide hij. De sleutel van het geluk.... Thrasyllus, is het geluk niet de
hersenschim? Is het geluk niet vroom zich te schikken onder zijn Noodlot, en is het
geheime woord niet dit trotsche: WEES UW EIGEN GODHEID....??
De oude man schrikte.
En hij fluisterde:
- Jij ook? Heb jij oók dàt woord gehoord.... Als IK het hoorde te Saïs.... Ik telde
het niet, het voldeed mij niet....
- Het heeft mij in de Oaze voldaan, omdat het een trotsch woord is van kracht en
ik kracht en trots van noode had.... sedert ik weet, Thrasyllus....
- Sedert je weet, Lucius....?
- Dat Carus mij Ilia ontroofd heeft.
De oude man schrikte heftig op.
- Je weet? Je weet? riep hij. WIE heeft gesproken? WIE heeft verraden?
- De stem IN mijn ziel zelve, die de orakels in mij deden spreken. Mijn eigen voort
slingerende gedachte, die de orakels leidden. Van af de Sybille van Rhakotis, die
slechts raadde mijn eigen gedachte, tot den ouden opperpriester van Ammon-Ra,
die met mij sprak als een vader.... en die mij zeide het Woord: WEES UW EIGEN
GODHEID....
- Als Nemu-Fa mij, te Saïs.... Ik betaalde het woord met goud.
- Ik betaalde het met goud, in de Oaze.... Maar wat doet dìt er toe, Thrasyllus.
Het woord heeft mij kracht gegeven en trots.
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- O kind, zoo je zoû kunnen genezen van je leed, van je smart.
- Zij zijn niet meer in mij. Ik heb geen smart meer en leed. Ik ben mijn eigen
godheid....
- De goden lijden ... Isis leed om Osiris... Alle goden lijden...
- Ik lijd niet meer. Mijn smart is niet meer in mij. De wereld, het leven zijn schoon.
Zie, de tinten en het licht zijn schoon.... De lucht is donzig blauw als donker byssos;
het water rimpelt als blauwe zijde, en de maan is als een groote, overrijpe vrucht,
die barst aan den hemel en wier sap tappelt over den Nijl. Deze nacht is schoon.
Morgen is de dag een andere schoonheid. In die op een volgende schoonheden,
Thrasyllus, wil ik mijn eigen god zijn....
- O mijn kind, zoo IK je het woord niet zeide, ben ik toch zoó gelukkig, dat je zelve
het woord hebt gevonden.
In de nacht klonk de hoog opstijgende gamma van een harp, en toen Kora's hel
parelende stem, die begeleidden andere harpen, andere stemmen.
- Het woord van trots, het woord van kracht, Thrasyllus, zeide Lucius kalm, en de
oude paedagoog zag diens rustigen glimlach, toen zijn jonge meester sprak:
- En dat mij bijna gelukkig maakt....

XXIV.
Er was, na het overvloedige dauwen des nachts, de heerlijkheid van den koelwarmen
zomerdag. Langs de boorden van den Nijl woekerde weliger, weelderiger nu het
geboomte. Daár lag, aan den Libyschen zoom, de stad Akanthus, met den
Osiris-tempel, in een wijd woud van Thebaïsche akanth-boomen, waaruit men de
geurige gommen tapt. Dan volgde aan den Arabischen boord Afroditopolis, de
tweede stad van dien naam, met den tempel van de Witte Koe; nu bereikten de
reizigers de Herakleotische NOME: een groot eiland in den Nijl, van waar een kanaal
de Arsinoïtische NOME doorsnijdt: de vruchtbaarste NOME van het geheele land. Hier
alleèn weligde de olijveboom in dichte, zilverige bosschen; maar hier slingerden
ook zich, met dikke festoenen, de wijngaardranken, waaraan de vruchten begonnen
te zwellen; hier bogen de ooftboomen onder hun zwaren last en strekten zich de
moestuinen uit; hier zwaaiden de sikkels der landbouwers door de weelde der
korenaren. Hier gaf de vettige grond weelde en welvaart; hier
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graasden over groene landouwen de talrijke kudden der prachtige runderen; hier
wolligden de ontelbare schapen over de heuvelen, als doezelig blanke zeeën. Hier,
blauw kristal, tot den einder toe, strekte zich het heerlijke Moeris-meer met de
boorden van zand, als ware het een zoete binnen-zee; vermoedelijk, in vroegere
eeuwen, strekte de Oceaan zich uit tot deze boorden, en aanslipte geheel het
Noordelijke land van Laag-Egypte, dat geschenk van den Nijl, als reeds Herodotos
het genoemd had. Hier bloeiden in de wateren de gekweekte dubbele lotos-kelken,
en hier werden op de blanke bloemen de heilige scarabaeën geteeld en
ge-eerediend.
Alleen, op morgenomdolingen, dwaalde Lucius langs de meereboorden. Het was
hier zoo vreemd kalm en zoo heilig mooi en er dreef in de lucht als een weldadige
troost. Deze waren de door de goden gezegende landen en het behaagde Lucius
hier langer te toeven. De thalamegus lag gemeerd onder akanthus-boomen; om de
bark schoot menschehoog op het bloeiende riet. En iederen middag, tegen
zonsondergang, wandelde Lucius, soms vergezeld van Thrasyllus, soms alleen,
naar het Labyrinth.
De weg ging langs de waterwerken van het kanaal, waar, onder het opzicht der
ingenieurs, elken dag nauwkeurig gepeild werd de hoeveelheid water, die het meer
binnen vloeide en uitvloeide langs het kanaal. Nooit waren om het Moeris-meer,
zeeë-groot, de bebouwde en bewoonde landen overstroomd. Waste de Nijl, zoo
steeg alleen hooger de blauw kristallen spiegel des meers. Daalden de wateren des
strooms, zoo vulden die des meers hen bij, met zorgvuldige regeling der sluizen.
Het water was nooit anders dan een weldadige godheid.
Langs de waterwerken ging de weg naar het Labyrinth. In den zinkenden
zonneglans, in bloedroode en oranje prachten, zag Lucius het iederen dag, de
vreemde titanen-stad van niets dan monoliethen; de aaneenschakeling van met
zuilen omzette paleizen en aulae, die zich rijden het eene aan het andere en
eindeloos, eindeloos door, naar den einder toe van het zonnezinken. De oranje en
bloedroode glansen vergloeiden over de gladde steenen tafelen der daken, niet
hooger dan eéne hooge zuileverdieping, en zij breidden uit hun immens terras als
een geplaveide woestijn. Het waren twintig paleizen, ieder paleis met zeven-en-twintig
monoliethzuilen omgeven, en geheel deze onwaarschijnlijke bouw uit vroegere
eeuwen was zonder een enkele balk van hout, was zonder cement
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en metselwerk, was enkel steen gezet op steen met een feillooze meetkunst en zuil
gehouwen naast zuil, zuiver cirkelrond, elke zuil eén enkele steen. Aan het einde
der paleizen, die eén stadium lang waren, rees de vierkante pyramide, het graf des
bouwheers, het graf van den koning Imandes.
Priesters bewaakten het heiligdom, en zij geleidden Lucius door de zalen en
krypten. De twintig paleizen vertegenwoordigden de vroegere twintig Egyptische
NOMEN en de afgezanten van iedere NOME met hunne priesters en priesteressen
verzamelden vroeger zich in hun paleis of AULA en offerden er en beraadslaagden
er over gewichtige vraagstukken van staatkunde of plaatselijk welzijn.... Maar thans
waren de paleizen verlaten, waren de krypten verlaten en de priesters geleidden
Lucius langs verlatene eindelooze kronkelgangen, die slingerden als meanders van
paleis naar paleis. De fakkels smeerden haren bloedschijn langs de wanden, langs
de gladde monoliethwanden der gangen en zalen, en vloeren en daken, steen aan
steen op steen van onwaarschijnlijke afmetingen en steeds cementloos slechts
gevoegd aan en op elkander. En het was het Wereldwonder, nog wonderlijker om
verhevene menschlijke bouwkunst, dan de pyramiden Lucius waren geweest.
Met oom Catullus, op kameelen, met groot gevolg ging Lucius honderd stadiën
verder, naar Arsinoë-Crocodilopolis. Weelderig, zwaarder, paradijsachtiger bloeide
het woud om de reizigers heen, tot het heilige meer werd bereikt, waar de heilige
krokodil, Such genaamd, werd ge-eerediend.
- Nu, zeide oom Catullus; dat is weêr een beestje voor de vreemdelingen er op
na gehouden!
En, in der daad, de priesters, die de reizigers te gemoet kwamen voór den dromos
van het heilige meer, geheel omgeven van zuilen, eischten beminnelijk eerst als
entrée een stater de persoon, terwijl Kaleb nog daarenboven gezorgd had voor
rijkelijke provizie, als offerande aan de godheid. In korven droegen de slaven zoo
wel koeken als gebraden vleesch en kruiken hydromel.
In het meer lag Such, immens monster, maar de priesters hadden de
verschrikkelijke godheid getemd; zij lokten hem uit het midden des meers, waar hij
zijn tempel had, naar den boord, omdat juist Perzische vreemdelingen waren
aangekomen voór Lucius en aan Such hunne offerande wenschten te bieden. Aan
den boord van het meer grepen de priesters Such zonder vrees bij de vreeslijke
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kaken, en deden hem binnen slokken de koeken en het vleesch en den wijn der
Perzische heerschappen, die, zeer vermaakt, luide lachten.
- Het zijn zéker vorstelijke heeren, zeide Kaleb; en zij gaan van de kolommen van
Sesostris naar Alexandrië, zoo als gij, vorstelijke heer, van Alexandrië naar de
kolommen van Sesostris gaat. Heer, als gij het mij vergunt, zoû ik wel gaarne even
met den gids der Perzische vorstelijke heeren enkele woorden willen wisselen....
Lucius vergunde het, en de krokodil, die zijn Perzische gaven had binnen geslokt,
zwom weêr naar het midden des meers, maar de priesters nu lokten hem spoedig
aan den anderen boord, waar Lucius wachtte, en de krokodil naderde, gulzig, en
de priesters grepen hem weêr vreesloos bij de vreeslijke kaken, en het monster
slokte nu de gaven van Lucius, als onverzaadbaar, naar binnen; de koeken, het
gebraden vleesch; in zijn muil goten, lachende, de priesters een kruik hydromel uit.
Intusschen was Kaleb, na enkele woorden met den gids der Perzische heeren,
voor deze in salamalek na salamalek neêr geknakt....
- Hij beveelt den Perzen zijn DIVERSORIUM aan, schertste oom Catullus.
Waarlijk, Kaleb, na enkele minuten, kwam zwierig blijde terug bij zijne eigen
reizigers en zeide, fluisterend geheimzinnig:
- Ik heb den Perzischen heerschappen vooràl aanbevolen in het Hermes-huis te
Alexandrië af te stappen, en ik heb hun gids een gouden ptolomee in de hand
gestopt. Ja, edele heeren, zaken zijn zaken, en als wij geen zaken in Alexandrië
deden, zoû ik nooit hoop hebben mijn zoet Saba ooit weêr terug te zien. Want daàr
moet je zaken hèbben gedaan, wil je er leven; daar zijn geen zaken te doen,
vorstelijke heeren....
Langs Herakleopolis, waar goddelijke eer werd bewezen aan den ICHNEUMON,
den gespikkelden rat, die de eieren der adders verdelgt en de adders zelve aanvalt,
nà zich eerst in het slijk te hebben gewenteld, dat rondom hem opdroogt als tot een
rusting, bereikten de reizigers Cynopolis, de stad, waar de hond wordt aanbeden
als Anubis, en Oxyrynchus, de stad, waarde visch van dien naam wordt ge-eerediend.
En nu scheen het in dezen streek van Heptanomis, waar aan de Arabische zijde
des Nijls het ver-
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blindende blanke Alabastrites-gebergte zijne vreemd gekartelde kontoeren
uitschitterde tegen den hemel aan, dat àllen dieren goddelijke eer werd bewezen,
als of de priesterlijkheid deze volkseerediensten rijkelijk overal hadde ingesteld om
des te zorgvuldiger de geheime Hermetische wijsheden voor zichzelve verborgen
te houden: katten en sperwers, schapen en wolven, cynocefalen en zebu's, adelaren
en leeuwen, geiten en bokken en spinnekoppen; alle beesten hadden hunne
eeredienst in deze stad of dit dorp; alle beesten hadden tempels en priesters, en
oom Catullus zeide, dat hij moê werd van zoo vele heilige beesten te moeten
bewonderen, vooral omdat Apis, het stiertje, en Such, de krokodil, toch eigenlijk
alleen interessant waren om naar te kijken. Maar al dat hoornvee, al die visschen
en vogels, al dat gedierte, van verscheurende beesten tot insekten toe, die werden
aanbeden, gediend, gevoed en in tempels vertoond aan de vreemdelingen voor
telkens, de persoon, een goudstuk.... neen, het was waarlijk tè dol, vooral toen er
na het eerste Crocodilopolis links, het tweede Crocodilopolis rechts opdoemde aan
den boord van den Nijl, met weêr een anderen Such....
- Lucius, zeide oom Catullus; ik ga heusch geen heilige krokodillen meer voederen,
en geen heilige bokken en katten en torren ook; ik heb genoeg van al die beestjes
gezien, hoor neefje!
En Lucius en Thrasyllus waren het met oom Catullus wel eens, en langs de
wonderige purperigheid van het Porfyrites-gebergte, goudrossige kammen in de
oranje avondlucht, vaarde de thalamegus op tot Ptolemaïs, de grootste stad der
Thebaïs.
Ptolemaïs was een welvarende stad, als Alexandrië bestuurd met een op
Griekschen leest geschoeid stadsbestuur, maar vooral na Ptolemaïs, bekoorde
Abydos den reizigers. Hier zagen zij het Memnonium, niet zoo reuzig immens als
het Labyrinth, maar toch gebouwd uit monoliethen volgens dat zelfde wondersysteem
van verlorene antieke bouwkunst. Zij zagen er ook de onderaardsche bron, tot welke
men geraakt door gewelven en gangen van monoliethen: onderwereldsche
wonderbouw van gladde reuzesteen op gladde reuzesteen, steeds ongemetseld
gevoegd op elkaâr, aan elkaâr. De tempel van Apollo rees op in een bloeiend
acacia-woud, als in een plotsen droom van wemelende, blanke, zoetgeurige
bloesems.
Klein-Diospolis en Tentyra volgden. De Tentyriërs aanbidden
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Afrodite en jagen den krokodil, dien zij verdelgen waar zij maar kunnen, en oom
Catullus zeide, dat zij van goeden smaak blijk gaven door deze beschaafde keuze.
Na het half Arabische Coptos en Apollonopolis rees Thebe op, Thebe met de honderd
poorten, poorten, die Homeros reeds bezong: poorten, die doorgang konden
verleenen aan twee-honderd krijgers met al hunne paarden en strijdkarren. Achter
Thebe, in rozigen zonsopgang, toen de reizigers naderden, groende, als doorzichtig
en droome-ver aan de lichtnevelige kimmen, de vizioensilhouet van het
Smaragdis-gebergte...
Thebe heette reeds Groot-Diospolis, en eerediende Zeus-Jupiter.
- Gelukkig! zeide oom Catullus. De Hoog-Egyptenaren worden verstandig. Afrodite
en Jupiter zijn weêr in eere! Alle mogelijke krokodillen, bokken, honden, ratten,
sperwers en torren hebben afgedaan. Het werd tijd!
Als Memfis, breidde ook Thebe zich als een immense, antieke, maar stervende
stad. Tachtig stadiën lang, als eindeloos, langs den Nijl, rijden zich hare antieke
paleizen en tempels, verlaten, vervallen, barstende, hellende, en zinkende, zuilen
en muren, verminkte kolossen en sfinxen, reeds ter aarde liggende obelisken. Een
grauwe weemoed, zelfs in de zon, spreidde over de reusachtige stad, door wier
straten wel tal van voorbijgangers, kameelen, draagstoelen gingen, maar zonder
de koortsige, grootsteedsche bedrijvigheid, die te Alexandrië geheerscht had. Er
lag de somberheid eener noodlottig tanende glorie, gewaasd over geheel deze
immensiteit van architectuur, die reeds Cambyzes, met zijn Perzische horden, in
vroegere eeuwen, onherstelbaar vernield had als met reusachtige mokerslagen.
In de manenacht, met hare mastodontische silhouet, met hare eindelooze rij van
titanepaleizen, rees de stad aan den Nijl als een titanische burcht, geheimzinnig
bedrukkend. In deze verlatene tempels waren vooral de verlorene wijsheden
gekweekt door de alwetende priesters, erfgenamen van Mozes en Hermes
Trismegistus. Hier was de uiterste wijsheid geweten van wijsbegeerte en sterrekunde
en sterrewichelarij. Hier waren jaar en dag berekend volgens de zon en niet meer,
als oertijds, volgens de maan; hier was het jaar verdeeld in twaalf maanden van
dertig dagen, met vijf bijdagen en hier was berekend de breuk, die de
drie-honderd-vijf-en-zestig dagen nog bijgevoegd moest worden om de zuivere
jaarduur te weten. De koningen, die hier heerschten, heerschten, volgens de
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hiëroglyfen der obelisken, over Skythië, over Bactriane, over Ionië, over Indië! Zij
waren de wereldheerschers geweest, in de diep verzonkene eeuwen! In de matelooze
ruimten hunner immense paleizen en tempels, van waar men door de pylonenrijen
den Nijl, zilver vloeiende in de maan, zag glanzen als hij eeuwen geleden geglansd
had, was geen stofje over van het leven, materieel of immaterieel, van deze lange,
lange vorstenschaar, wier namen alleen nog slechts vermeld waren gegrift op
barstende of verminkte obelisken, maar wier geschiedenis slechts uit enkele
betwijfelde fabelen bestond. De diepte van dat Verleden deed Lucius' gevoeligen
geest als duizelen, terwijl hij tòch, aan Thrasyllus' zijde, dwalende door de eindelooze,
verlatene hallen en zalen en ruing ten, donker hier van schaduw, lichtend daar van
maangespook, bekoord werd door de grootsch-sombere schoonheid dier duizele
diepte....
Ook hier rees een, uit monolieth gebouwd, Memnonium. Daarna schakelden zich
de veertig in den rots gehouwen koningsgraven. En voor deze titanenruïne, waarin
geen mummie meer werd getroffen, in de manenacht, zagen de reizigers de beide
zittende Kolossen, ook monolieth; de eene echter het bovenlijf afgebroken - door
wèlke kracht?! - en neêr gestort in het hooge gras, de andere echter nog steeds
starende naar het Oosten, in hiëratische houding, de lange handen over de knieën,
de PSCHENT kronende den reuzigen extaze-kop, met de immense starende oogen
van blindheid, waaraan het email en waaruit de juweelen pupil was verdwenen.
In de manenacht bleven in stilte de reizigers voor het beeld, en zelfs oom Catullus
schertste niet. De atmosfeer hier was geweven uit een goddelijken huiver. De maan
taande, de dageraad rozigde....
En, als met een menschelijke stem, klonk van het beeld eén toon.... De toon zette
in, zuiver en bijna klagelijk, spon uit als de forsche klank eener hooge mannestem,
zwòl, huiveringwekkend menschelijk, goddelijk bijna en brak af, kort en hard. In het
weifelende licht hoorden allen het, Lucius, Thrasyllus, Catullus, Kaleb, Kora, alle
slaven en slavinnen, die de reizigers hadden vergezeld. Kaleb werd heel bleek en
kuste keer op keer zijne amuletten.
En roerloos, zwijgende nu, staarde de blinde Kolos de zon
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te gemoet, die oprees, uit een zee van rozige glanzen en goudpoeierigen nevel....
Dien avond zagen de reizigers de vreemde plechtigheid in den tempel van Zeus
Jupiter-Râ van het huwelijk der Pallade of Pallakide. Zij was de dochter van eene
der aanzienlijkste geslachten van Diospolis en zij was een maand geleden gekozen,
om hare schoonheid en geboorte, tot hierodule der godheid. Zij had deze maand
de godheid gediend, door hare schoonheid te geven aan wie zij verkoos. Nu de tijd
harer dienst was verstreken, huwde zij haren bruidegom, een jongman, als zij, uit
een der alleraanzienlijkste en oudste geslachten van Memfis. Er was een ceremonie
van rouw en klaagzang omdat de diensttijd van zoo schoone, aanzienlijke
tempel-jonkvrouwe ten einde was; er was het aanbieden van geschenken door àllen,
die zij gedurende die maand op hare sponde ontvangen had; er was de juichende
blijdschap nu om haar huwelijk. Zij werd gedost en bewierookt als een godin, en
ontving groote eere van de dichte menigte, en na haar huwelijk omhelsde zij de
haar opvolgende hierodule, eveneens een maagd uit een der voornaamste familiën
der stad, die naakt voor het altaar getoond werd en lieflijk schoon was als een kind.
- 's Lands wijs, 's lands eer, schertste oom Catullus; benijden doe IK den bruidegom
niet, maar niemand schijnt er iets vreemds in te zien, en wij, vreemdelingen, zullen
zoo hoffelijk zijn, maar te doen of wij het heél gewoon vinden....
En hij naderde met Lucius, Thrasyllus, Kaleb de bruid, die nu naast haar bruidegom
flonkerde van hare juweelen, en hunne slaven wierpen voor hare voeten rozen en
leliën en lotos-bloemen en zij bedankte hen zwijgend, waardig en sierlijk, in den
kring harer familie-leden, met het gebaar van een vorstin.
Maar na Thebe, tot ooms Catullus' wanhoop, rezen ter Nijlboorden de steden
weêr op, waar krokodillen, visschen, sperwers werden ge-eerediend....
- Lucius, zeide oom Catullus ernstig, op een morgen, tot zijn neef, terwijl de
thalamegus Apollinopolis-Magna naderde; beste jongen, ik moet je een bekentenis
doen. Ik geloof, Lucius.... dat ik er genoeg van heb. Ik ben ziek van sperwers,
visschen en krokodillen, die goden zijn, om niet te spreken van honden, wolven,
torren, stieren en ander gebeeste. En behalve, dat ik ziek ben van al die heilige
gediertes, ben ik ziek van die vreemde
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Egyptische kostjes, terwijl ik daarbij vermoed, dat Kaleb de wijnen, die hij ons, uit
zijn eigen provizie, voorschenkt, aanzet met gerste-geest, zoowel den inktdikken
Mareotischen wijn, als de topaasgele likeur van Napata.... Lucius, beste jongen, ik
ben oud en ik ben ziek. Mijn hoofd is een spons gelijk, niet met water, maar met
indrukken van vreemde eerediensten en onzedelijke zeden verzadigd. Ook mijn
maag is overladen en mijn verhemelte is overprikkeld. Ik smacht naar een paar
malsche oesters en een jong, gebraden pauwtje. Ik begrijp, dat ik die niet hier krijgen
kan op den Nijl, maar toch zoû ik eens van jou willen vernemen wat eigenlijk nu je
plannen zijn.... Ik hoor zoo iets van groote jachten en van de kolommen van
Sesostris....
- Oom, zeide glimlachend Lucius; in der daad heeft Kaleb mij voorgesteld te Filae,
waar wij weldra zullen aankomen den thalamegus te verlaten en met karren,
kameelen, olifanten en tenten en een groot eskorte door Ethiopië te gaan, groote
jachten te maken op olifanten en struisvogels, en dan langs Napata en Meroë door
wouden en wildernis te trekken naar kaap Dire en de kolommen van Sesostris,
alwaar wij de quadrireem terug zullen vinden, om de terugreis te aanvaarden....
- Zie je, beste jongen, ik geloóf, dat dit reisplan, in verband met mijn sponsachtig
brein en overladene maag, te veel voor mij zoû zijn. Volvoer ik het aan je zijde, dan
is Egypte, zeer zeker, waar ik nu reeds voor vrees, mijn dood. Ik denk, dat ik met
den thalamegus maar weêr den Nijl afdaal, niet waar, langs alle heilige wolven en
sperwers en katten en torren....
Maar Kaleb was nader gekomen, en zeide:
- Vorstelijke heer Catullus, dan weet ik een veel beter plan... In der daad ben ik,
uw onderdanige dienaar, het eens met u, dat de reis door Ethiopië wellicht zeer
vermoeiend voor u zoû zijn... Daarom zoû ik willen voorstellen, dat de thalamegus
u voert van Apollinopolis-Magna langs het kanaal naar Berinice, aan den golf van
1)
Akathartos, in de Arabische Golf . Te Berinice treft u de quadrireem, die van
2)
Alexandrië, langs Peluzium en het Nechaokanaal naar Arsinoë is gevaren, en de
Arabische golf opvaart, om ons te halen bij de kolommen van Sesostris. Zoo is de

1)
2)

De Roode Zee.
Het oude kanaal door de landengte van Suez.

Groot Nederland. Jaargang 9

425
reis voor u zonder ongemak en toch met genoegen, want het kanaal van Berinice
voert langs het Smaragdis-gebergte, en dat is een droom, vorstelijke heer; vorstelijke
heer, dat is een droom....
Zoo raadde Kaleb oom Catullus, en bedacht bij zichzelven, dàt, als oom Catullus
dit reisplan volgde, in plaats van naar Alexandrië terug te keeren.... de vorstelijke
vertrekken in het Hermes-huis vrij bleven en zouden verhuurd worden aan de
Perzische heerschappen, die aan het meer Moeris den heiligen Such hadden gevoed
en die reisden in tegenovergestelde richting als zijn eigene vorstelijke heeren....

XXV.
En zoo gebeurde het. Oom Catullus vond Kalebs voorstel waarlijk niet slecht en
zoo bleef hij met Rufus, den onder-intendant, en vele slaven, slavinnen op den
thalamegus en zoû van Apollonipolis Magna varen naar Berenice, om daar de
quadrireem te treffen. Terwijl Lucius, Thrasyllus, Kaleb zich inscheepten op een
eenvoudige bark, die hen naar Syene bracht. Met hen was Tarrar, en met hen was
Kora.
- Kora, had Lucius gevraagd; durf je aan de reis door het woud en de wildernis?
- Heer, ik ben uw slavin, had Kora blijde geantwoord, en zij was mede gegaan.
- Als wij 's nachts thuis komen van de jacht, Kora, zal je ons toezingen, onder de
flonkere starren van Ethiopië....
Te Syene zagen de reizigers de laatste Romeinsche soldaten: er lagen te dier
stede steeds drie kohorten aan den Ethiopischen grens. Bij Elefantine was de kleine
katarakt, in het midden van den stroom, neêr stortende over rotssteenen tafelen,
over welker gladheid het water snel voort schiet eerst, om dan daverend en klaterend
over een rotsigen wal neêr te schieten in diepen val.... En de reizigers zagen de
schippers in lichte vaartuigen aanvaren van Filae, om dan, met den sterken,
bruischenden stroom, over de tafelen te schieten, en den rotswal over te huppen,
en met jubelkreten, vaartuig en al, in de diepte te glippen niet den waterval mede,
en het scheen zulk een gevaarloos genoegen, dat Kaleb eerst, toen Lucius, toen
zelfs Kora, met riemen in een sloepje
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bevestigd, zich lieten schieten over de tafelen, den wal overhupten en mede glipten
met den waterval....
Van Syene naar Filae ging het in karren. Alle weelderige gemak ontbrak nu aan
de reis; de weg ging honderd stadiën lang door een effene vlakte, met, aan den
weg, hermen gelijk, de reuzige, vreemde, ronde rotsen: cylindervormige en als
gepolijste, zwarte steenen, drie op elkaâr, van groot tot klein. Naar het eiland, dat
Filae is, werden de reizigers vervoerd in een PAKTÔN; een vlot van latten en matwerk,
waarbij de voeten werden overspoeld door het water....
- Herodotos vertelt, zeide Thrasyllus; dat de geheimzinnige bronnen van den Nijl
zich zouden bevinden, hier bij Syene en Elefantine, en dat het kanaal, dat er henen
leidt, een afgrond is en grondelooze zee! Maar Herodotos vertelt ons dikwijls maar
sprookjes! Want zie, de afgrond, de grondelooze zee is overal bedekt met eilanden,
en zij zijn bewoond, en de bronnen van den Nijl zijn hier zeker niet....
Tot Tackompso nog gingen de reizigers in een bark. Maar nu zouden de
Ethiopische wouden worden door getrokken. Lucius besteeg zijn olifant; de anderen
bestegen kameelen; kameelen ook torsten tenten en bagage, die niet vele meer
was; zwaar gewapend eskorte had Kaleb gehuurd, sterke Libyers, vlugge Arabieren.
Want hoewel de Ethiopiërs zelve, weinig krijgslustig, niet gevaarlijk waren voor
reizigers, waren het de wilde volken, de Troglodyten, de Blemmyers, de Nubiërs,
de Megabaren, en vooral de Ichthyofagen en Makrobiërs, die, zoo hun niet ontzag
werd ingeboezemd door het gezicht eener sterke, talrijke macht, reizigers zouden
kunnen overvallen en plunderen. De beschaafde wereld was hier ten einde. Dit was
zelfs het einde der wereld.... Ja, aan den Nijl lagen nog Napata en de Ethiopische
hoofdplaats Meroë, maar daar achter verloor zich het geheim van het wereldeinde,
het geheim van de bronnen des Nijls, het geheim van de kimmen der aardeschijf,
het geheim van de eindelooze wereldzee.... Hier, in deze wouden, begon de
verlokking maar door te gaan en door te gaan, door te gaan om te wéten wàt het
einde zoû zijn, met welke verlokkingen en welke verschrikkingen. Kaleb vertelde
van reizigers, die maar door en door waren gegaan, en zij hadden boven de
wereldkim het gruwlijke reuzehoofd van Tyfon zien verschijnen, met een gapen den
muil en hij had hen ingeslokt; een
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gids was ontsnapt, en die had het verteld en Kaleb zeide, dat hij vertrouwbaar was.
Ook lag daar, in den onmetelijken oceaan, die de wereldschijf omspoelde, de
wereldslang, die, als hij naar boven kwam, om te bakken in de verzengende
zonnewarmte van het Zuiden, zich spiraalsgewijze oprolde en dàn de geheele
watervlakte bedekte voor zoo ver het oog kon reiken! Eenmaal, vertelde Kaleb,
waren vermetele reizigers, die dachten, dat de slang een soort donkere woestijn
was, over zijn schubben heen gewandeld, mijlen lang, tot de slang zich bewoog,
en zij zich de vreeslijkheid werden bewust, en neêr glipten in de zee, waarin men
drie eeuwen lang maar zinkt en zinkt en zinkt, voór den bodem van Tyfons Hel te
bereiken!!
Zulke vreeslijke verhalen wist Kaleb te doen het een na het andere, terwijl de
nacht zonk over het woud, en de starren flonkerden en de vuren hoog vlamden, en
de tenten werden opgericht en een schaap gebraden werd aan het spit. En Kaleb
maakte zichzelven zoo bang, en maakte de drijvers en wachters zóo bang, dat zij
huiverend Kora verzochten te zingen. Dan speelde Kora op hare harp en zij zong
en voor hare stem weken de helsche gedrochten, de heillooze fantasmen, de reuzen
en de pygmeeën, en de slaap zonk over allen neêr, terwijl nog wakker bleef,
glimlachend gedachtevol, Thrasyllus en opzag naar de starren en bedacht, dat hij
wìst, door zijn studiën, dat occult geheim, dat de aarde geen schijf was, met zee
omspoeld, maar een bol, die gloeide van inwendig vuur, en die zich bewoog om de
zon, centrum des heelals....
Het was of een nieuwe gezondheid Lucius krachtig maakte en vroolijk. Ja, het
scheen Thrasyllus of Lucius waarlijk niet meer aan Ilia dacht en genezen was van
zijn verdrietelijke smart. In de Ethiopische wouden, die nu hen bijna met een
ondoordringbaarheid van reuzige boomen en dicht gelooverte en warrelende lianen
omringden, gaf hij met hartstocht zich over aan de genoegens der groote jachten,
die Kaleb organizeerde met de duchtige jagers, die hij gehuurd had voor den
vorstelijken heer. Onder deze jagers waren vijf Elefantofagen, en met deze jaagde
Lucius de olifanten, die soms bij kudden de wouden door trekken. De olifanten
werden dikwijls door boogschutters geschoten, die, drie te gelijk, eén zwaren boog
bedienden: twee mannen hielden den boog, het been vooruit; de derde trok de
koorde, en de pijl, in slangengift gedoopt, trof
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den olifant, die bezwijmeld viel. Zoo de olifant niet werd afgemaakt, werd hij in een
netwerk van touw omgeven en, kwam hij weêr tot bezinning, getemd, en diende hij,
om andere olifanten te lokken. Was echter de olifant niet te temmen en verviel hij,
na zijn bezinning, in gevaarlijke razernij, zoo werd hij met geschreeuw en gekrijsch
tegen een boom gedrongen, die opzettelijk bij den voet was door gezaagd; de
olifanten zijn gewoon, tegen boomen aan, te rusten, maar zoodra de ontembare
olifant tegen den boom aanleunde, viel deze over den pachyderm heen, en
verhinderde hem op te staan, zoo dat hij het been zijner poot brak en af werd
gemaakt.
Het was vaak wreedheid, maar het was ook gevaar en Lucius' nieuw opgewekte
krachten vonden voldoening in deze forsche, mannelijke spelen. Maar er waren ook
de jachten op de snel voort ijlende struisvogelen, met jagers gekozen uit den
volksstam der Struthofagen, en deze jachten waren een dol vermaak en wonden
vooral Kaleb en Tarrar op, en ook Thrasyllus en Kora kwamen kijken, want het was
een allervermakelijkst schouwspel: de jagers vermomden zich namenlijk als
struisvogelen zelve met rokjes van vederen, en eén hand gestoken in een gevilden
struisvogelhals, waar boven de opgezette kop dan uitstak en het waren eerst woeste
vogeldansen; dan schoten de als struisen verkleede jagers voort en strooiden
korrelen graan en lokten de echte vogelen, die achter hen aan ijlden en pikten de
korrelen, tot zij in nauwe ravijnen geen uitgang meer vonden en met pijlen werden
doorschoten. En van hunne kostbare, geblankte en gekruifde vederen maakten de
Struthofagen kostbare pluimedekens, zacht en blank en donzig, die Kaleb voor een
prikje hen afkocht, om ze te verzenden naar Alexandrië, naar Rome, waar zij een
groote weelde waren, zoo dat Kaleb er een aardig duitje meê maakte.
Soms was er gevaar in het woud. Er was gevaar, als de Struthofagen de Sioniërs
ontmoetten, nomaden met welke zij steeds in oorlog waren; er was gevaar als de
Akridofagen opdoemden: de walgelijke, met ongedierte bedekte sprinkhaneneters,
maar het sterke eskorte der reizigers, de reuzige Libyers en vlugge Arabieren,
wekten eerbied en de wilde nomaden vloden bij het eerste pijlschot heen. En Kaleb
was voor niemand bang; alleen vreesde hij de boschnymfen, die, als zij je gevangen
hebben in hare armen, die pythonslangen zijn, zoo lang lachen aan je ooren, dat je
er krank-
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zinnig van wordt en dan met je rond dansen, tot je dood valt; en ook vreesde hij,
als hij zich des nachts onder een zwart struisveêrendek legde te slapen, voor de
schorpioenen, die VIER kaken hebben en wier beet niet sterfelijk is, maar een
langzame, ongeneeslijke kanker verwekt....
Ook werden leeuwen gevangen in netten en hippotamen in hinderlagen, en wilde
buffels, met de reusachtige honden der Cynamolgische jagers vervolgd. Er werd
gejaagd van uit hooge boomen en er werd gejaagd van uit het riet in het water. Het
was een opwindende woestheid en eéns, in ernst, deelde Kaleb aan Lucius mede,
dat hij den moed had om door te gaan en steeds door te gaan.... om in den
wereldoceaan de wereldslang te bekampen....
Zoo ver ging het echter niet. Maar de karavaan naderde Napata en de Ethiopische
smaragdmijnen en topaze-rotsen; de smaragdmijnen waren als wondere, groene
toovergrotten, waar duizende slaven werkten; de topaze-rotsen werden des nachts
bezocht: de steenen zijn, om hun gelen glans, over dag bijna niet zichtbaar, maar
schitteren in de donkere nacht; dan worden er metalen buisjes op iederen steen,
die wordt aangetroffen, geplant, om ze daarna des daags gemakkelijk te herkennen
en uit te bikken: er waren in vroegere eeuwen afzonderlijke wachten der Egyptische
en Ethiopische koningen om deze mijnen en rotsen....
Te Napata, waar de reizigers nu aankwamen, zagen zij de eerste, vreemde,
geheel barbaarsche stad. Hier werd geen woord Latijn meer gesproken; hier hadden
Lucius en Thrasyllus zich zonder Tarrar en Kaleb niet kunnen doen verstaan en
nog hadden het Libysche slaafje en de Sabaëesche gids moeite met de Ethiopische
taal. Hier troffen de, in beestenvellen om het middel alleen gekleede, Ethiopiërs
door hunne kleine gestalte, klein hunne huizen van palmbladeren en bamboe, klein
hunne buffels en geiten en schapen, en Thrasyllus meende, dat de fabel van de
Pygmeeën of dwergevolkeren om Ethiopië ontstaan was.
Hier aten de inboorlingen bijna geene vleezen, maar groenten en kruiden, of
jeugdige loten van boomen, of zogen zij rietstengelen en lotosbloemen. Maar zij
aten ook bloed en melk en kaas, en er was geen ander voedsel. Neen, oom Catullus
had het nimmer hier uitgehouden, meende Lucius, toen de reizigers nòg zuidelijker
naar de hoofdplaats van Ethiopië trokken, Meroë, op het eiland
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van dien naam. En hier kwam Lucius er achter, dat de beroemde dadelwijnen en
topaasgele likeuren van Napata en Meroë.... maar een grapje waren, dat er
heelemaal geen wijn en likeur gestookt werd in Ethiopië, en dat de heerlijke dranken,
die meester Ghizla en Kaleb hem en oom Catullus hadden voorgeschonken.... niet
verder kwamen dan van het Mareotis-meer te Alexandrië!
Een fabelachtige natuur echter paradijsde over het eiland. Waren de menschen
en dieren klein, de boomen schoten fabelachtig weelderig op: de immense
palmboomen, de ebbenboomen, de CERATIA en PERSEA, onder wier reuzendommen
van dicht gelooverte zich verloren de groene dorpjes van gevlochten matten huisjes.
In de moerassen om het meer Psébo jaagden de reizigers, zoo niet den wereldslang,
dan toch den vreeslijken boa, die den olifant zelfs waagt aan te vallen. En de
inboorlingen deden een strijd hun zien van een zulk een boa, met een olifant en
een nijlpaard.
Bezichtigd werden de goudmijnen, de kopermijnen, de edelsteenmijnen, den
tempels van Herkules en Pan, en een vreemde, barbaarsche godheid. De dooden
werden in den Nijl gedompeld of men hield ze in de huizen onder spiegelsteen en
plaat van menschelijken vorm. In het midden der stad verrees de Gouden Tempel,
waar de koning woonde, in heilig geheim; er waren platen van goud tusschen zuilen
van bamboe; de priesters kozen in vroegere eeuwen de koningen en zetten hen af
naar welgevallen, maar eén koning had alle priesters doen worgen, en sedert was
er een wet, dat, zoo de koning een lichaamsdeel zich verminkte of verloor, àllen
van zijn hofhouding zich de zelfde verwonding aan moesten doen: des konings
persoon werd dan ook met grooten zorg omwaakt en was goddelijk en heilig; en de
reizigers zagen hem niet.

XXVI.
Na de woestheid der jachten des daags, waren de nachten flonkere mysteries van
groote, stralende diamanten sterren en Sirius straalde als een witte zon. De
ruischende zwijging, de hoorbare stilte der immense wouden breidde zich om het
kampement der karavaan, waar de vuren doofden, maar nog gloeiden genoeg om
het wild gedierte verre te houden, en waar de wachten en drijvers en jagers in diepen
slaap lagen gedompeld. In dat mysterie was Lucius
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gelukkig en in het zilveren nachtelicht schenen de laatste heugenissen aan zijne
smart op te trekken als ijle nevelen, die verzwonden.
De reizigers waren genaderd het land van Ofir en morgen zouden bereikt worden
de kolommen van Sesostris. Lucius, in deze laatste flonkere woudnacht, met de
stralende starren door het gelooverte heen, als een diamanten koepel boven een
dom van smaragd, had, terwijl allen sliepen, zijn tent verlaten. Naast zijne tenten
waren die van Thrasyllus, Kaleb en Kora. En hij zag haar zitten voor de hare, die
was de grootste, omdat zij een vrouw was, - van gespikkelde lynxevellen, wier
warmte den overvloedigen dauw tegen hield. En zij rees op en strekte de handen
ter aarde, groetende, en bleef zoo, verlegen.
- Slaap je niet, Kora? vroeg Lucius.
- Neen, meester. Als de nachten zóo flonkeren, als de sterren zulke stralen
schieten, dat het waarlijk is of ze bewegen, heen en weêr, kan ik niet slapen, maar
moet ik naar ze òp blijven staren, tot ze verbleeken.
- Het leven hier in het woud is voor je te wild, te eenzaam...
- Het leven in het woud is een paradijs, meester. Des daags vertelt Thrasyllus mij
belangwekkende dingen van de bergen en de planten en de dieren en de wilde
volkeren, en zoo gaan de uren om, tot gij van de jacht terug komt....
- En jij voor ons zingt en danst in den schijn van het vuur en de ruwe jagers bekoort
en Kaleb vooral....
Zij glimlachte, zij zweeg....
Toen hernam zij:
- En de nachten zijn zulke vreemde mysteries van geluiden en stilte, en van
stralende starren en het is of Sirius iedere nacht grooter wordt....
- En je bent nooit bang....
- Ik ben niet bang, meester....
- Ook niet in de nacht....
- Het minste in de nacht, want....
- Want....?
- Dan zijt GIJ terug gekeerd, en waar gij zijt, voel ik mij het veiligst....
- Van die hoogte daar, Kora, ziet men de zee.... De zee is mij lief en ik mis vaak
de zee in het woud. Ik ben blij, dat wij de zee weêr naderen.... Van de jacht terug
komende, zag ik
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daar even de lijn van de zee.... Ik zoû de zee nu weêr willen zien, in de nacht, met
al die flonkerende sterren er boven....
- Ja, meester....
- Ga met mij meê.... zoo je niet bang bent....
- Ik ben niet bang, meester, waar gij zijt....
En haar hart klopte in hare keel, maar niet van angst.
Zij gingen langs de slapende wachten, den kring uit der vuren. Zij struikelde bijna
over lianen en steenen en hij zeide:
- Geef mij de hand....
Het was de eerste keer, dat zijn hand haar beroerde. Hij had haar nog nimmer
aangeraakt. Toen zij om hare kleine hand voelde de warme forschheid der zijne,
beefde de hare als een gevangen duif.
- Waarom beef je zoo? vroeg hij.
- Ik weet niet, heer, stamelde zij.
Hij glimlachte, en sprak niet meer. Zij klommen de rotsige hoogte op, en hij hielp
haar, zijn hand steeds om hare hand. Eens zelfs sloeg hij om haar heel tenger
middel zijn arm, om haar te steunen, en hij voelde steeds, dat zij beefde, als in
koorts. Zij bereikten het breede hoogland.
- Kijk, zeide hij; en wees. Dáar.... is de zee.
Zij keken. Rondom breidden zich de wouden uit, schaduw en dichtheid en
somberheid en verlatenheid, en geheim. Aan den eenen einder strekte zich de
nachtkleurige lijn van de zee, de Arabische Golf, de Erythreïsche of Roode Zee.
- De zee.... stamelde zij. Ja, de zee.... Ik heb haar ook lief. Ik zag haar ook altijd
òm mij, te Kos.... Ik mis haar ook in het woud, heer, als gij....
- Morgen zullen wij haar weêr hebben bereikt, Kora.... Kora, ik wilde, dat je deze
nacht, deze laatste nacht.... voor mij dànste.... hier, in de starrenacht.
- Goed, heer, zei de slavin.
Zij danste. Zij neuriede zacht een rythme tusschen de even geopende lippen. De
fijne plooien van haar gewaad zwierden uit en met hare sluiers deed zij het gebaren
van vogelwieken. Over het hoogland zweefde zij omme en omme als een zwaluw,
in het rond.
Hij naderde haar, en zij stond stil.
- Kora, zeide hij. Morgen zijn wij te Dire, bij de kolommen
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van Sesostris. Aan de overzijde liggen Ebal en Usal en Saba, het land van Kaleb,
waar hij terug wil, als hij rijk is....
- Ja, heer....
- Kora, als je Kaleb wel lief hebt, zal ik je aan hem afstaan.
Zij beefde en vouwde de handen. Zij viel op hare knieën neêr en zij snikte, een
luiden snik.
- Wat is er, Kora....
- Heer, laat mij bij u blijven. Laat mij voor u dansen en zingen, laat mij u dienen,
laat mij u de voeten wasschen, trap mij, sla mij, pijnig mij.... Maar laat mij niet gaan!
Laat mij niet gaan!! Hoû mij! Hoû mij bij u! Ik ben uit de kweekerij van Druope, ik
heb u schatten gekost, heer! Ik ben niet schoon, maar mijn stem is mooi en ik dans
kunstig, heer! Maar, heer, als ge moê zijt mijn stem en mijn dans, zal ik u de voeten
wasschen, en als ge boos zijt en een slaaf wilt slaan, zult ge MIJ slaan en mij
martelen! Maar hoû mij, hoû mij, waar gij zijt!
Zij was voor hem neêr gestort en zij snikte en kuste zijn voeten.
Toen zeide hij:
- Kora, heb je Kaleb dan niet lief?
- Heer, zeide zij; ik heb, als gij het vergunt, u lief en ik heb u lief gehad van het
eerste oogenblik, dat Thrasyllus mij leidde voor u! En zoo het u genoegen geeft,
heer, wil ik voor u sterven... Maar hoû mij en geef mij niet aan Kaleb!!
- En als het mij genoegen gaf, Kora.... dat je niet stierf voor mij, maar voor mij
leefde? Niet alleen, om voor mij te zingen, te dansen, maar ook om je armen om
mijn hals te slaan, om je borst tegen mijn borst te drukken en je lippen tegen mijn
lippen....
Zij gaf een kreet als in niet gelooflijk geluk. Hij hief haar, glimlachend, heel teeder
op en borg haar vast tegen zich aan, in zijn armen.
- O, juichte zij toen zijn lippen de hare zochten; Afrodite! Afrodite! Zij heeft mij
verhoord!!
Hare kleine handen waagden het uit te gaan naar zijn hoofd, dat zij vatte bij de
slapen.... Om hen was de eenzaamheid der Ethiopische nacht; uit de wouden
zwoelde aan de wierook der bloemen, van de zee af geurde een als met specerijen
bezwaarde aroom en de starren, stralen schietend, waren boven hen, als witte
zonnen met de verblindende glorie, die Sirius was....

Groot Nederland. Jaargang 9

434

XXVII.
Kaap Dire! De zee was bereikt, en daar rezen de obelisken, de stelen: de kolommen
van Sesostris, wier hiëroglyfen vereeuwigden de herinnering aan den overtocht van
den Egyptischen wereldheerscher, die gedurende negen jaren lang overwinning
had geschakeld aan overwinning, tot in Arabië, tot in Bactriane, tot in Indië toe. En
Kaleb naderde glimlachende Lucius, en zeide:
- Vorstelijke heer, ik heb het u, om het een verrassing te laten, niet eerder willen
zeggen, maar dit kleine diversorium op kaap Dire, heer, in het gezicht van mijn zoete
vaderland, behoort ONS toe, Ghizla en mij, en is een kleine onderhoorigheid van
ons groot Hermes-huis te Alexandrië en ge behoeft van nacht niet meer in een tent
te slapen, maar in een voegzaam vertrek, op een zachte sponde van beestevellen.
Want al mist ge uw eigene meubels nog en kostbaar gerei en kunstvoorwerpen, en
al is dit kleine vreemdenhuis niet te vergelijken met ons groot Diversorium, het is
toch geriefelijk en rein en er zijn badkamers bij en keukens en wij hebben het hier
gebouwd, ten gerieve van alle vorstelijke heeren, die reizen van Alexandrië naar
de kolommen van Sesostris of van de kolommen van Sesostris naar Alexandrië....
En Kaleb, zwierig en blijde en dandineerende op de punten zijner roode laarzen,
leidde de reizigers zijn gasthuis binnen en Lucius, voor het eerst na weken, baadde
zich niet meer in een bruischenden stroom maar in een badvertrek, waar zijn slaven
hem wreven en kneedden.
Op de kaap, hand voor de oogen, zag Kaleb uit en verwonderde zich.... Hij
verwonderde zich, dat nog niet de quadrireem van de golf van Akathartos, met oom
Catullus aan boord, was aangekomen, ja zelfs niet was in zicht.... Er zoû toch geen
ongeluk zijn gebeurd....? En hij deelde alleen zijn vreeze mede aan Thrasyllus en
beiden stonden zij lange te kijken op de punt van kaap Dire, uitspiedende, de hand
voor de oogen....
Maar ten laatste, in de vallende nacht, verscheen het groote, gracelijke zeemonster
aan de kimmen, den voorsteven zwanehals achtig opgericht, de honderde slanke
pooten gelijkmatig bewegende en de rozig-gele zeilen zwollen bolle op van bries
en het zilveren beeld van Afrodite schitterde als ùit zijn felle vonk en der roeiers
lange fraze van weemoed, zacht eentonige begeleiding van moeizaam
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werk, weemoedigde aan over de zee, met den juichzang van de matrozen. En thans
zagen de reizigers, die allen op de kaap het navigium stonden te wachten, de
gestalten van oom Catullus, van de intendanten Vettius en Rufus, van den magister
en den gubernator....
En zij wuifden over en weêr en Kora, de harp tegen zich aangedrukt, zong het
welkomstlied aan het schip toe, en hare stem klonk jubelend en klaterend luide, vol
geluk en vol blijdschap. De touwen werden uitgeworpen, het schip lag gemeerd....
Maar wat zorgelijkheid lag toch gespreid over de gelaatstrekken van allen, die
daar aan boord waren, en nu zich gereed maakten van den loopplank over te gaan
naar den steiger? Wat hief oom Catullus toch de handen omhoog en schudde hij
het hoofd, in zijn reissluier kluchtig omspeld? En wat betuigden toch Vettius en
Rufus met veel handgebaar tegen elkander en wat kwamen nu allen zij met zulke
benepen gezichten aan wal?
- Wel Lucius, omhelsde hem oom Catullus; je ziet er prachtig uit, kerel, hoor;
gebruind en gebronsd als een Nemrod en je armen voelen hard en je oogen staan
flonkerend en je mond lacht gelukkig en je lijkt me heel anders toe, dan toen we
Bajae verlieten.... Ach, beste, beste Lucius! De Fortuin is blind, en het Lot is een
raadsel en wij arme menschen zijn de speelballen der wreede goden, en wij weten
in het genot en in de vreugde niet wat ons hangt over het hoofd.... vooral niet op
reis, beste jongen; beste jongen, vooràl niet op reis!
- Maar waarom vooral niet op reis, beste oom? vroeg Lucius lachende en hij
voerde oom binnen in het diversorium, en nu schreide oom, en zijn slaven ontspelden
hem zijn reissluier en ontdeden hem van zijn reismantel en ook Vettius en Rufus
keken zoo vreemd en zoo somber en strak, en er hing als een angst in de lucht.
- Maar oom Catullus, zeide Lucius; wat is er dan toch gebeurd?
- Beste, beste jongen, zeurde maar oom Catullus; IK kan het je heusch niet
zeggen....
En hij wrong zijn handen en schreide, en Thrasyllus werd bleek en Kora werd
bleek en Vettius en Rufus keken maar somber.
- Neen, herhaalde oom Catullus; IK kan het Lucius niet zeggen.... Zeg jij het Vettius,
zeg jij het....
- Heer Catullus, zeide Vettius eindelijk radeloos; hoe kan IK
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het zeggen? Als ik het zeg, zal heer Lucius in toorn ontsteken, en mij vermoorden,
maar misschien als Rufus het zeggen wil....
- IK zeg het niet, IK zeg het niet! weerde Rufus af met beide handen. Bij alle goden,
Vettius, IK zeg het niet....
- En ik zeg het ook niet, weeklaagde schreiende oom Catullus.
Nu fronste Lucius de brauwen en hij zeide:
- Maar nu moet ik het weten, Vettius. Ik beveel je te zeggen wat er is gebeurd want er IS iets gebeurd -; ik beveel het je te zeggen en ik zweer je niet te zullen
vermoorden.... Is het iets met de quadrireem, een opstand onder de roeiers?
- Erger, heer! weeklaagde Vettius.
- Is het een diefstal van onze bagage of juweelen of vaatwerk?
- Erger, heer, véel erger!
- Is het een brand in onze insula te Rome? Is de villa verbrand?!
- Erger, erger, heer!! riepen nu Vettius en Rufus beiden en zij wierpen zich aan
Lucius' voeten en omhelsden zijn knieën en oom Catullus wierp zich snikkende aan
Thrasyllus' borst.
- Maar wàt is het dan! Bij alle goden, spreek op!! riep Lucius razend. Wàt is het
dan, spreek op, of ik laat jullie geeselen, tot je het zegt!
- Wij zullen het zeggen, heer! riepen Vettius en Rufus nu uit en oom Catullus riep:
- Ja, zeg het; zeg het: het MOET toch gezegd worden.
- Zijn wij alleen, heer? smeekte Vettius. Luisteren er geen slaven aan de deuren
en is Kaleb verre?
Kora opende de deuren en spiedde uit.
- Er is niemand, zeide zij. Ik verwijder mij, heer....
- Blijf, beval Lucius.
En zij bleef.
- Spreek op, beval Lucius aan Vettius, en hij richtte hem op.
- Heer, zeide Vettius, die weêr nederzonk aan Lucius' voeten. Laat mij het, zoo
ik het zeggen moet, uitspreken aan uw voeten. Want ik heb geen kracht het te
zeggen, staande voor uw toorn, heer!
- Spreek!! donderde Lucius.
- Heer, zeide Vettius eindelijk; en zijn handen omklemden Lucius' knieën, die
telkens hij kuste; heer, onze genadige keizer, Augustus Tiberius, is vertoornd op u,
waarom weten wij niet, en...
- En? riep Lucius.
- En hij heeft alle uwe bezittingen, o heer,.... verbeurd ver-
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klaard, alles wat gij bezit; geheel uw INSULA te Rome, uwe villa, uwe bezittingen en
landgoederen, uwe paarden en karren en vee, uwe slaven en kunstvoorwerpen,
uwe bibliotheek en uwe juweelen... en beslag gelegd op àlle de sommen, die ge bij
uwe bankiers en wisselaars geborgen hadt! In verschillende steden! Gij zijt arm,
heer, want gij bezit niet meer, dan wat uw schip bevat, en zoo ik niet Tiberius'
ongenade geheim had kunnen houden te Alexandrië door een overhaaste vlucht
en rond te blijven zwalken in de Groote Zee en de Arabische golf, dan was ook te
Alexandrië uw quadrireem in beslag genomen, en zoudt gij zonder uw vaartuig,
zonder uw roeiers, zonder uw slaven, zonder eén as u thans bevinden, o heer! Nu
heb ik te Peluzium, door de autoriteiten om te koopen van het geld, dat mij restte,
heimelijk het Nechaos-kanaal door kunnen varen naar Arsinoe, en in Berinice troffen
wij oom Catullus en deelden hem mede het vreeslijke nieuws! Heer, dood mij niet
en toorn mij niet, want, heer, ik ben uw trouwe dienaar, en ik heb u gered, wàt ik
kon!!
En Vettius wrong zich aan Lucius' voeten en snikte, en allen snikten, oom Catullus,
Thrasyllus, Rufus en Kora....
En Kaleb, die aan de deur had geluisterd, werd héel bleek.
Want er was nog een lange, lange, lange papyrus-rol van een rekening af te
betalen, met de kosten der groote jachten in de wouden van Ethiopië!!

XXVIII.
Bleek verscheen Kaleb voor Lucius, die hem had laten ontbieden.
- Kaleb, zeide Lucius. Misschien weet je het al....
- Ik weet niets, heer, zeide Kaleb.
- Ik ben arm, Kaleb. De keizer Tiberius heeft al mijn bezittingen verbeurd verklaard,
en zelfs mijn bezit van de quadrireem is betwijfelbaar.
- O heer, o heer, jammerde Kaleb thans uit. O, arme, vorstelijke heer! Wat een
vreeslijk noodlot is over u neêrgekomen! Hadt gij dan toch ook maar trouw de
Sabaëesche amuletten willen dragen! O mijn arme, arme, vorstelijke heer! Wat zult
ge thans beginnen! Gij, die u baaddet in weelde! En nu! Wat nu?! Ach arme, arme
vorstelijke heer, en ach arme, arme Kaleb! Want wie heer, arme vorstelijke heer,
zal mij thans uw rekening voldoen!!!
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En Kaleb, jammerende, weeklagende en hoofdschuddende en schreiende, plooide
de lange, lange, lange papyrus-rol uit zijner rekening, die van uit zijne trillende
vingers neêrkronkelde tot op den grond, een ritselende slang gelijk.
- Wij zullen die rekening dadelijk eens nakijken, Kaleb, bemoedigde Lucius. Roep
de intendanten hier en Thrasyllus.
Zij kwamen en bekeken de rekening en schudden het hoofd en vonden de kosten
der groote Ethiopische jachten wel vreeslijk duur, maar Kaleb zwoer, dat hij ze,
omdat Lucius hem dierbaar geworden was, billijker had berekend dan hij andere,
vorstelijke heerschappen deed.
- Maar er is wel iets op te vinden, heer, zeide Kaleb en trok Lucius ter zijde.
En hij zeide:
- Heer, als gij mij Kora afstaat.... schrap ik àl de kosten der Ethiopische jachten.
- Kaleb, zeide Lucius ernstig. Ik weet, dat je Kora wel liefhebt. Maar ik heb Kora
ook heel lief, Kaleb, en ik wil haar houden als mijn eenigen rijkdom.
Een luiden snik klonk uit een hoek. En gehurkt in diepe verslagenheid, zag Lucius
daar zitten.... Tarrar.
- En mij, heer? snikte Tarrar. Wilt ge MIJ niet houden als uw slaafje, heer?
Lucius glimlachte en legde zijn hand op Tarrars kruifbol.
- En jou, Tarrar, zeide Lucius; vergeet ik niet en behoud ik ook. Maar verder,
Kaleb, moet ik het navigium en alle slaven en wat mij rest, verkoopen. Ik heb echter
nog geld, en zal pogen je af te betalen.... Maar Kora verschijnt niet op de rekening.
- Ach, heer, het is een dag van onheil en het einde der wereld is zeker nabij,
niettegenstaande ik de kust blauwen zie van mijn zoet Saba! Ik, ik verlies als gij
alles.... de hoop op Kora, die u lief heeft, zooals gij haar bemint.... en de hoop op
mijn arme geld!
- Kom, Kaleb, weeklagen wij niet. Laten wij eens tellen, wat ons overblijft....
En de intendanten, op een tafel, legden rissen van goudstukken neêr. Wel, de
rekening van Kaleb, hoe lang zijn papyrus-rol kronkelde over den grond, werd betaald
en afgeteekend na eenig gehaspel der intendanten om enkele posten wat minder
berekend
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te zien, met Kaleb, die toch wel was voor rede vatbaar. En toen de goudstukken
gegleden waren in den gordelbeurs van Kaleb, die als een zware slang om zijn
middel kronkelde, look Kaleb weêr op, en zeide:
- Heer.... vorstelijke heer, nog altijd vorstelijke heer, hoor mij. Ik ben diep bedroefd
omdat ik Kora niet krijgen kan. Ja, heer, heusch, ik ben diep bedroefd. Maar ik ben
een eerlijke jongen en daarbij toch wel een man van zaken. Hoor mij, heer en laten
uw intendanten mij hooren en uw trouwe Thrasyllus ook. Hoor mij, heer. Gij wilt de
quadrireem, met alles wat zij bevat, verkoopen. Maar waar, heer??? In Alexandrië
gaat het niet, want er zoû dadelijk beslag worden gelegd op wat uw eigendom is.
Hier, op kaap Dire, ach, zijn alleen wilde Macrobiërs en geen vorstelijke heeren, die
quadriremen vermogen te koopen. Hoor mij, hoor mij, heer. Teeken met alle deze
uw dienaren, vrije lieden, en getuigen, een bewijs.... ach, altijd vorstelijke heer!....
een bewijs, durf ik het zeggen?
- Zeg het, Kaleb!
- Dat de quadrireem met de roeiers en àlles wat zij bevat, mij toebehoort en ik
zweer u, bij de goden van Saba en van Egypte, bij den oogappel van Kora, die ik
bemin, bij de vriendschap, die ik, o heer, uw gids en jachtgenoot, voor u waag te
koesteren, ik zweer u, o heer, ik zal zelve de quadrireem aan een vorstelijken heer
van de hand pogen te doen en u, in aftrekking mijner onkosten, eerlijk betalen tot
de laatste TRIENS!
Zoo sprak Kaleb en hij rees in de verhevene houding van zijn eed omhoog, handen
en oogen ten hemel. En wachtte.
Vettius en Rufus vonden het wèl gewaagd, maar Lucius zeide:
- Kaleb geeft een besten raad. Ik kan niets anders doen. Talm ik.... dan vinden
Tiberius' lastgevers mij uit en nemen mij alles af, wat ik nog over hield.... Kaleb, ik
zal doen volgens je woord. Ik teeken het bewijs, dat het schip je behoort met de
roeiers, de slaven, de meubelen, de juweelen, het zeer kostbare vaatwerk....
Maar Kaleb bewoog niet. Hij stond steeds in de plechtig hiëratische houding van
zijn eed, handen en oogen ten hemel, en zeide nu, woord voor woord:
- Ik dank u, heer, voor uw vertrouwen. Het zal niet worden beschaamd. Moge mij,
zoo ik u niet rekening en verantwoording
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voorleg, waar gij u ook bevinden moge in ballingschap, de gruwlijke muil van Tyfon,
wier tong een python is en wier tanden zijn van gloeiende vlammen, opslokken en
verslinden!
En Kaleb rilde zelve van zijn vreeslijken eed, en viel toen, wat hij, vrije Sabaeër,
nog nimmer gedaan had, voor Lucius neêr en kuste de voeten van den plots zoo
armen, vorstelijken heer!

XXIX.
Bij de kolommen van Sesostris, bij het kleine diversorium, lag behalve de quadrireem,
een koopvaardij-trireem gemeerd, die langs Ofir vaarde naar den Perzischen golf
en den Eufrates tot Babylon op zou gaan. En Lucius vroeg den magister te spreken
en zeide:
- Magister, kan ik plaats op uw schip bekomen voor mij, voor mijn vader, voor
mijn jonge vrouw en voor mijn zwarte slaafje? Ik ben een beeldhouwer en ik reis
naar Babylon heen....
En hij wees op Thrasyllus, Kora en Tarrar, die aankwamen, dragende ieder een
kleinen bundel bagage.
- Zeker, zei de magister. Mijn eenige hut is nog vrij, zij is klein en misschien
ongeriefelijk, maar lieden als gij, die beelden houwen, zijn het niet breed gewend,
niet waar, en gij zult u wel willen behelpen....
En Lucius zeide, dat zoo de hut maar geriefelijk was voor zijn vrouw, zijn vader,
hij en het slaafje zich wel zouden opschieten, op de plecht of in het ruim, en hij
wenkte zijn gezin te komen en betaalde de overvaart.
Want Kaleb had hem op den verkoop van de quadrireem een goede som
voorgeschoten voor de eerste reisbehoeften en Kaleb zelve was met groot gevolg
getogen naar zijn zoete Saba, ten eerste omdat hij daar, in de geneugten van
Gelukkig-Arabië, vergeten wilde zijn liefdesleed en ten tweede om reeds in Mariaba,
de hoofdplaats, vele slaven, juweelen, kunstvoorwerpen, meubelen van Lucius te
verkoopen, daar het veiliger was dit zoo spoedig mogelijk te volvoeren. Met den
verkoop van het groote schip zelve zoû er nog moeite genoeg gepaard gaan.
Oom Catullus bleef daar aan boord. Oom Catullus wilde zijn armen neef Lucius
niet lastig meer vallen; oom Catullus had zoo, goudstuk bij goudstuk, die toevallig
Lucius' vingers waren ontslipt,
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zich een nederig kapitaal verzameld, en zoû met het te verkoopen schip naar
Alexandrië varen, om daar, in de stad der fijnste keuken, zijn oude jaren te slijten,
in een klein vertrekje van het Hermes-huis. En zoo had hij weenende afscheid
genomen van Lucius, van Thrasyllus, van Kora en haar gezegd:
- Lieve Kora.... juist, nu je me OOM zoû gaan noemen, scheiden we, en misschien
voor altijd. Ach, Egypte.... het is mijn dood! Egypte zal onherroepelijk mijn dood zijn!
Want in Rome, helaas, kom ik niet meer terug, arme oude balling, die ik ben, en
wien Tiberius, sterven moge hij duizend dooden, zijn weinige penningen daar
ontnemen zoû als hij Lucius zijn schatten gedaan heeft!
De koopvaardijtrireem gleed weg door een gladde zee en de reizigers wuifden aan
boord oom Catullus toe, die stond op de voorplecht terug te wuiven. Het was het
afscheid voor eeuwig. En nieuwsgierig vroeg de magister:
- Is dat heerschap, dat ge toewuift, de eigenaar van dat prachtige vaartuig?
- Ja, magister, loog Lucius; en hij is mijn oom. En ik zal eenmaal van hem erven!!
- Dan mag je hem wel in eere houden, hoor heerschap, zei de magister nu heel
eerbiedig. Phoe! Het is nièt min! Wat een vorstelijk schip! Wat een pracht van een
quadrireem! Maar zeg, heerschap, ging heel nieuwsgierig de magister voort; waarom
BLIJF je dan niet liever bij oom??
- Omdat het niet goed is, magister, voor arme bloedverwanten altijd te blijven
hangen bij rijke verwanten. Want dan verveel je hen en laten ze je aan het einde
geen as na. En daarom, magister, zeide Lucius, terwijl hij Kora, naast zich, drukte
tegen zich aan; ga ik nu, na op kosten van mijn rijken oom Egypte te hebben
bewonderd, eens met mijn vader en mijn vrouw en mijn slaafje naar Babylon, om
van daar te gaan door Assyrië en door KleinAzië naar het eiland Kos, waar mijn
vrouw geboren is, en waar ik mij als beeldhouwer wensch te vestigen.
De magister vond dat heel natuurlijk, en daar de wind bol opstak, met de eerste
koude herfstvlagen, voerde Lucius gelukkig, blijde en gezond, Kora binnen hare
hut, voor welke Tarrar hurkte als een trouw, kluchtig aapje en in welke Thrasyllus
zorgvuldig
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oprolde de kaarten en boeken en reisbeschrijvingen, die hij geraadpleegd had tijdens
DE REIS DOOR EGYPTE.

Naschrift.
Brief van Kaleb van Mariaba (Saba), mede-eigenaar van het
Groot-Diversorium of Hermes-huis te Alexandrië, bij de Canopische Poort,
aan den altijd vorstelijken heer (Publius Sabinus) Lucius, beeldhouwer
te Kos,
de

geschreven te Alexandrië, op het tweede uur van de 14

dag van de

de

maand Pacôthi, in het 9 jaar van de weldadige regeering onzes
genadigen keizers Tiberius Augustus.
Altijd vorstelijke Heer, Gegroet!
Wellust is het mij, Kaleb van Mariaba, U te doen meêdeelen door deze letteren,
toevertrouwd aan Alexandros van Alexandrië, magister van de koopvaardijtrireem
‘Berenice’, dat ik door toeval en groot geluk de kostbare quadrireem ‘Afrodite’ lustvaartuig - u, vorstelijke heer, eenmaal toebehoorende, en in prezentie van
getuigen, vrije lieden, overgeschreven op mijn eigen naam te kaap Dire, bij de
kolommen van Sesostris (volgen uur, datum en maand) heb kunnen verkoopen te
Arsinoë, voor den doortocht door het Nechao-kanaal (die aan moeilijkheden van
rechtswege wellicht zoû onderhevig geweest zijn), voor de [naar het mij, uw
onderdanigen dienaar, vriend, gids en jachtgenoot, toekomt], - [in aanmerking alle
omstandigheden genomen] - zeer voordeelige prijs van [na aftrek van alle onkosten
en kommissiën te mijne voordeele] 200.000 (twee honderd duizend) sestertiën,
berekend die som volgens de Romeinsche waarde; bevattende de vorstelijke
quadrireem ‘Afrodite’. driehonderd roeiers (slaven), benevens al het noodige, zeer
volledige materiaal, benevens kostbare meubelen, tapijten, vaatwerk en
kunstvoorwerpen, die vermoedelijk groote sommen zouden hebben opgebracht,
indien de afzonderlijke verkoop mogelijk ware
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geweest zonder gevaar voor in beslagname uit naam van onzen genadigen keizer
Tiberius Augustus, maar wier afzonderlijke verkoop in de gegeven omstandigheden
niet te tellen zoo vele zwarigheden medegesleept zoû hebben;
hebbende ik, Kaleb van Mariaba, handelend en optredend voor mijzelven, feitelijk
eigenaar van de vorstelijke quadrireem ‘Afrodite’, dit prachtige lustvaartuig kunnen
verkoopen aan den vorstelijken heer Baäbab, Perziesch satraap, wonende te Suza.
Wenschende, - vorstelijke heer Lucius, jachtgenoot en vriend! - in uw altijd vorstelijk
voordeel te handelen, stel ik mij voor, ten einde alle risico van schipbreuk en
zeerooverij en ander heilloos ongeluk [ons, arme stervelingen, steeds door nijdige
noodlots-machten hangende boven de hoofden], tot een minimum te verminderen,
u door middel van iederen vertrouwbaren en mij persoonlijk bekenden magister van
koopvaardijschepen, tusschen Alexandrië en den Archipel heen en weder varende,
telkens een kleine som in gouden staters of staven goud, met rekening en
verantwoording, te doen overmaken, zoodat gij, vorstelijke heer, ten spoedigste in
eigene handen uw geheele kapitaal zult mogen bezitten.
Terwijl ik tevens, als herinnering aan uw overschoon schip u enkele
(achtergehouden en weggesmokkelde) meubelen en kostbaarheden verzend,
waaronder twee bronzene bedden, een citroenhouten tafel, Babyloniesch tapijt,
struisvederen dekens van Ethiopië, het zilveren Afrodite-beeld, patronesse van uw
navigium, en enkele minderwarige kleinigheden van smaak en gerief.
De gelegenheid waarnemende, vorstelijke heer en beminde vriend, en duchtige
jachtgenoot, meld ik u, dat ik, te Mariaba mij tijdelijk ophoudende in mijn zoet
vaderland, Saba, gekocht heb een wonderschoone slavin, Griekin als Kora, en
uitmuntende door vele gaven, welke slavin ik, ter meerdere zekerheid haar te binden
aan mijne genegenheid, geschonken heb brieven van vrijlating te Mariaba, haar als
mijne vrouw echter latende in mijn huis aldaar achter, waar ik hoop eenmaal, na
gewonnen fortuin, te weven de gouden dagen, vreezende, dat mijn broeder Ghizla
rechten op haar (volgens de zeden onzes lands) zoû kunnen doen gelden, en haar
hopende te bezoeken telken keer, dat mijn leiding van vorstelijke heeren mij voere
tot de kolommen van Sesostris, van waar mijn zoet land gemakkelijk is te bereiken.
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U, vorstelijke heer, en vriend en jachtgenoot, der goden zegeningen toewenschende
over uw huis, uw nieuwen arbeid, en uw gezin, over uwe vrouw en uw dienaren,
wijzen Thrasyllus en trouwen Tarrar, met den altijd mogelijken ommekeer der Fortuin,
buigt zich voor u in ootmoed en vriendschap neêr, de hand op het hart en de hand
op den mond,
Uw altijd onderdanige dienaar en gids en vriend en jachtgenoot,
Kaleb van Mariaba, (Saba), mede-eigenaar van het Groot-Diversorium of
Hermes-huis te Alexandrië, bij de Canopische Poort.
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Gedichten
door P.N. van Eyck.
I.
Naar de Hoogten.
Strek uw hand naar de onstuimige toppen,
Die steigeren tot het licht,
Waar de dampige driften door kloppen
Van den stralenden zonneschicht.
Streef omhoog tot de kruinen der eiken,
Als het flitsen der bliksems hen kruist,
En de schreeuwende stormwinden wijken
Voor de kracht hunner ruigheid die bruist.
Geef uw stem aan 't gerol van den donder,
Smelt uw ziel in den vloed van den wind,
Duik in 't schuimen der stortzeeën onder
Met den schallenden kreet van een kind.
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Grijp de zon en de vlammende sterren
In de wrong van uw hand die hen kneedt,
Breek de wolken die de aarde versperren
Tot een damp om uw lijf als een kleed.
Want uw ziel is een val en een stijgen,
O worstel u òp uit den tijd,
Schroei de lucht met den brand van uw hijgen,
Als gij strijdt om haar eeuwigheid!
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II.
De Morgenstond.
O haan, die kleurt en kraait in 't rooden van den morgen,
Wanneer de zon uw kam gelijk de kim bebloost,
En wekt het dampig land tot al de kleur'ge zorgen,
Wier grillig-blinkend beeld zich teekent in het oost, Welk sieraad, welk geween houdt ons de dag verborgen,
Die uit uw keel zich kondt en ons met schoonheid koost:
Zal smart en klemmend leed ons huivrend hopen worgen,
Als 't schroeiend zomerlicht de gladde weiden roost?
Of zal een zoele zon zijn korven gele rozen
Uitstrooien door de lucht, die, dwaas van tint en geur,
Als vreugde in 't hoofd dat droomt, als glans in 't oog blijft poozen?
O vogel, vreemd en schoon, o wachter voor de deur
Der toekomst en des dags, die naar uw kreten blozen,
Mijn oog verzaadt zijn dorst in 't pralen van uw kleur!
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De Koningin van Scheba.
I.
‘Uw ziel draalt om den glans der paarlen in de mazen,
Gij die, waar schoon-getooid ge in 't huis des Droomers treedt,
Uw wierook-geurig haar in dunne sluier-gazen,
Gelijk in 't plooiig kleed der leden weelden dwingt.
Gij zijt reeds lang vermoeid van 't zwanger lust-verbazen,
Waar 't schuw-geloken oog zijn zwoele scheel om wringt,
Gij voelt u kil in 't vuur van 't koortsigst-driftig razen,
Gij wéét, hoe roerloos-teer gij 't diepst genot ontgingt.
O, als één drift der aarde uw blankheid kon verbranden,
Als ééns een schelle vlam uw koele vazen brak,
Dan sloeg ùw schuilend vuur de rood-gelekte wanden.
Maar thans, den grooten waan doordenkend, schoon en strak,
Nu treedt gij, zuiver beeld van liefde's wrangste schanden,
Stil huivrend in de schatûw van 't koninklijke dak.’
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II.
‘Daar zetelt statig-zwaar de Wijze, wiens gedachten,
Verlangend naar den droom, dien 't pralend lijf niet ziet,
Zóó sneden in de lust der vooze wereld-prachten,
Dat hij, als gij, in 't hart op waan en wrangheid stiet.
Reeds lang vergat hij 't jaar, waarin zijn vreugden lachten,
Hij dempte 't ruischend meer der tranen om verdriet,
Hij dolf, met hijgende angst, in de onbelichte schachten
Der ziel, wier zwijgend goud den één'gen rijkdom biedt.’
Zoo trad zij blank en schoon de treên der marmren tronen,
En boog naar 't zwijgend hoofd, dat tot haar raads'lig oog
Den sneeuw'gen weerglans hief van vreemd-kristallen zonen.
Toen schreeuwde een zware klacht in 't schrikkend hart omhoog:
Zij zag den zelfden waan in hem onwrikbaar wonen, En voelde in 't heet gemoed, hoe Liefde haar doortoog.
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III.
Hij sprak met lage stem van 't wreed bedrog der wanen,
Waarop de diepste mensch zijn schampre vree bevocht,
Van de armoe van den lach, van de ijdelheid der tranen,
De wanhoop van den geest, die, nooit berustend, zócht.
Zij voelde 't stil geluid haar knellende onrust manen,
En wist, hoe haar dees dag de Roem der wanen docht, Dan ging zij zwijgend uit naar 't kamp der karavanen,
En reedde zich in leed ten zwaren wedertocht.
Zij wist, in 't verre groen van wuivend-hooge grassen,
Vóór de eerste slaap, die scheurde om 't hijgen naar haar Lief,
Wiens duister-rijzend beeld ze in 't duister voelde wassen,
Zij wist niet, hoe haar Vorst, gelijk een schuwe dief,
Van 't nacht-omkoelde vlak der marmren hof-terrassen,
In 't breken zijner rust zijn hand naar 't Zuiden hief.
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Strand
Door J. van der Pant Jr.
Spel.
De kinderen plassen op bloote voetjes
door de wijde zee en om golven
klater-lachen hun blijde snoetjes,
om krullens-rulle golven.
De ziedende zonne staat er
te brallen en branden boven de zee;
vonkende paden liggen breed op het water
van de ongedurige zee.
En aan opene strandvlakken luiden de pretjes
der kinderen als klare schelletjes
en plassen licht-omlijnde silhouëtjes
tot hooge stem roept: ‘Nu is 't welletjes!’
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Het jongetje.
De zee is rustig en speelt wat
met zich zelf, in ingetogenheid
en schijnt wat te zingen en glanst glad
in vrede-breede bewogenheid.
Daar gaat kereltje klein, plonzend
op bloote voeten door den kalmen vloed
almaar verder, waaghalzend plonzend
met jongenssterken overmoed.
En een blokje vol blanke zeilen
vaart dansend achter hem aan
en wipt en wiegelt of 't terwijle
de vaart op de golven om zal slaan.
Het ventje, ziende hoe 't is lukkend,
houdt achter zich 't gestrekte mouwtje
waaruit zijn vuistje gretig-rukkend
zich klemt om 't fijn strepende touwtje.
Rondom het schaterend lichten, schietend
uit opene zonne; maar zorgeloos schippertje,
waadt door de zilte zeeën genietend
en plast zóó verre.... tot het nippertje.
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Ezeltjes.
Dames wandelen in kleedjes lila
langs de goudene strandbaan
en ezeltjes die langs de zee gaan
balken almaar: iha! iha!
De drijver blauw-kielig ernaast
jaagt ze op: allo! allee!
en de ezeltjes dragen de kinders mee,
bruine kinderen jool-verdwaasd.
Menschen zien op naar het sukkelend stoetje,
lachend om klare pret....
Hé, daar waait af hèl-rood hoedje,
dat te luchtig was opgezet.
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Vrijage.
Samen drentelen ze langs de zee,
de rustig golvende, gouden zee;
hij geeft haar duuwtjes,
plagende duuwtjes
naar 't klotsende water der speelsche zee
en zij roept lachende: nee, o nee!
Maar als het water haar voeten omwindt
lacht wel het meisje als dartel kind;
ze licht er jool-drokjes
de nat-blanke rokjes
en stappend op beenen als zwarte pilaartjes
roept ze luid schaatrend: bedaar je's!
Samen drentelen ze langs de zee
de wijze, rustige, gouden zee.
Zij: kijk m'n katoentje es!
Maar hij geeft haar zoentjes
en zij vlucht rap weg in het plassende nat,
dat 't spet om haar voeten van gouden gespat.
Daar gaan de menschen aan wijde zee,
ze lachen en joelen en vrijen er mee
en de zee goedigjes,
eind'loos goedmoedigjes
glanst in haar ruimten van eeuwigheid
om tijd'lijker menschen luttel jolijt.
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Badman.
Als een kerel uit brons gegoten
staat de badman op voeten bruin,
zijn oogen zien uit naar de zon-overgoten
zee, of naar avonds rossige duin.
Nu rusten zijn handen van werken
en spelen met elkaar als van iemand
die gedachteloos is, of wachtend,
maar er komt toch niemand.
Langzaam dooven de roode gloeden,
die laag nog lekken langs de zee,
en eenzaam kontoert tegen sombere vloeden
de bronzen heros aan de wijde zee.
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Schelpenvisscher.
Met loomen gang,
de bochtige zoom der zee is lang,
trekt d' oude knol een wagenspoor
de zware zanding door.
De schelpenvracht
wordt traag en moeizaam heengebracht
naar 't verre huis in d' avondval
en d' oude stal.
De zon glanst rood.
Op 't gladde strand gaat log en groot
waar 't schonkig peerd het wrochten dee,
zijn schaduw mee.
Klaag-kniersend gaan
de wielen achter 't ploffen aan
der kloefen in het zand, eenzaam geluid
boven de branding uit.
En ongehaast
het stugge lijf van d' oude naast
zijn vrachte, ver van stal en huis....
waar is hij thuis?
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Uit: ‘Hoven van den herfst’
Door J. Greshoff.
I
Breviarium Grimani (dl. I).
Tot de Maanden.
Hier zijn de maanden alle twaalf verbeeld
Door Vlaamsche meesters die den vluggen tijd
Gevangen hebben en met eer geleid
In de eigen vormen van hunne eigen weeld'.
De maand die de oude zegen: oogst, bereid;
En die de zwoele schat der bloemen deelt;
En die waarin de jonge liefde speelt;
En die de rust om moede leden vleit.
Zoo twaalf getrouwe dienaars van het jaar
In zoeten rondgang om ons eenzaam leven,
Behoeders voor ziels pijnen en gevaar....
‘Wat is het aardsche dolen zeker-goed
Waar gij ons leidt door uw getooide dreven,
Waar gij ons met uw váste vreugden hoedt.’
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II.
Herfst.
Klein onder 't grijze dreigen van den regen
Lag in zijn armlijkheid de dag gedoken
In huiver-kille en vocht-verzwaarde roken
Het dampige moeras der aarde ontstegen.
De strakke lucht is eindlijk nog gebroken:
Vergeefs kwam deze late lichte zegen
Want de avond had al vasten voet gekregen
En op het land zijn vale vaan gestoken.
Zult gij nu talmen met mij te beminnen?....
Het herfsttij vordert en van af de tinnen
Der angst zie 'k boven de einder Winters kruin.
't Zal àl vergeefs zijn zoo gij langer wacht,
Dan legert met zijn bandelooze macht
De Winter zich in onzen náákten tuin.
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Goethe-Shakespeare
Door IS. Querido.
Derde fragment.
........................
Op het eerste aanzien mag een onmiddellijk-psychologisch verband tusschen
den wetenschappelijken wroeter en den dichter bevreemden; lijken, een
aal-bij-z'n-staart-pakkende, maar telkens weer ontglijdende dialectische
critiek-methode, dieper beschouwd, zal deze causale verbindings-schakel volkomen
zuiver aanbrengsel blijken voor de doorgronding van Goethe's wezen ook als denker.
Voor gist-zinnige vereerders is Goethe's studie-arbeid experimenteel opgebouwd,
en schoon niet in tooi gehuld, cryptogamisch, inwendig bloesemend. Maar kenners
blazen 'n snerpender deuntje op hun dwarsfluit. Zeer scherpzichtige intellecten en
groote natuur-waarnemers als Du Bois-Raymond, niet te vangen door kwinkslagen
van het fonkelend-geestige vernuft, noemen zijn denkwerk op zekere
wetenschaps-gebieden bemoeizuchtig, fictief-onzuiver. Inderdaad is Goethe's
wetenschappelijkheid gecastreerd door iets typisch-eigenzinnigs, waar de geleerde
heeren eigenlijk geen weg mee weten, omdat ook zij den mond vol hebben over
zijn ‘objectiviteit’. Al zijn wetenschappelijke dwalingen zijn echter alleen op te lossen,
als men mijn grond-analyse van zijn wezen aanvaardt, dat Goethe juist door en
door subjectief was, ook in zijn denk-arbeid. Dat. zal nóg nader blijken.
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Laat ik, zooals de lucht in herfst-avonden, met kleuren beweven, plots kan
veranderen door uitvloeing van één glans, - onmiddellijk iets zuiveren uit het bonte
weefsel der oordeelvellingen over Goethe als wetenschappelijk proefnemer. Er
bestaat n.l. een stuitende napraterij, zoowel ten kwade als ten goede over zijn
onderzoekersarbeid, niet slechts bij oningewijden, maar ook bij zwaarwichtige
geleerden, hun asem begraven in letters, en bij ongeplofte bolleboozen.
Er zijn echter onder dezen, gedrenkt in literaire onwetendheid en wat ze
verstamelen daarover is even geducht als ontroerde vrijerspraat. Men heeft in
onbezonnen rumoerigheid brokstukken uit Goethe's beschouwingen verminkt en
ver-sleurd en zonder bronnen-studie is heel vaak den een den ander hoog-comisch
en nuchterlijk-onsecuur aan het na-schrijven en na-keuvelen gegaan. Tot gevolg,
jammerlijke ontkleuring van oorspronkelijke, schelle prentjes. Men liet Goethe naar
de starren opzweven of men plakte hem, als een zoet duifke op 'n zonnig tilletje,
koerend in slaap. Men liet hem de wallen van Jericho beklauteren met een fonklende
bazuin aan den uitdagenden mond, of hij stiet den nood ten top als een stram militair,
die rheumatisch verziekt, zich aan den beddenkwast overeind hijscht en in zijn
slaapmuts al zijn grootheids-droomen opgevangen heeft. Men roemde hem als
machtig onderzoeker, fèl van waarnemingen, of een mes werd hem grimmig op de
keel gesteld, door verwoede natuurvorschers, die Goethe onbetamelijk-ver uit zijn
streek gevaren achtten.
Hij werd verheerlijkt of verminkt, terwijl een iegelijk z'n gezag besnoeide door
afdammende bekrompenheid. Zoodat, den leek in literatuur- en natuur-historie,
eigenlijk nooit duidelijk is geworden of Goethe nu wel iets of niets beteekende voor
de experimenteele wetenschap.
Dit grof spelletje, opgepronkt met uitheemschen slag van termen, dat
malkander-knus naleuteren, zonder verzichtbaring van één eigen gedachten-pees,
dat hardnekkig buiten iedere bronnen-raadpleging blijven, is natuurlijk niet door alle
wetenschappelijke vorschers toegepast. Er zou inderdaad, een koddig-ironisch boek
te schrijven zijn over de onnoozele mallepraat van geleerden en onderzoekers, in
verband met beweringen van Goethe die hij nooit uitgesproken en fouten die hij
nimmer gemaakt heeft.
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Ook literaire bronnen-studie, zeer geleerde en draaitol'rige trawanten, heeft haar
vermaak en noodzaak. Als het daar stormt op de reê, zuigt ge u vast op uw bakenton:
uw bibliotheek, en ge ruikt snuffel-snel de citaten bijeen waarop uw wijsheid steunt.
Maak weinig krakeel onderling om het gepaai dat gij uw leveningieters doet. Het
zijn alle kas-diefstallen in 't donker gepleegd. Maar toch, begin wat ik u bidden mag,
met zelf uw zwabberende lichten vast te schroeven aan het firmament uwer
benevelde fantaziën. Geef zélf uw oogen voedsel, met eigen waarneming en
zelfstandig-psychologische studie. Een bloeiende verlustiging voor uwen leergierigen
geest en een nieuw borduursel voor uw hunkerende ziel. Het onnoozele na-gezwets
verdwijnt er mee en er schiet leut in uw zelf-denkende zelf-werkende hersenmachine.
Zelf zien, zelf-ontleden en indringen, zelf peinzen en vergelijken, dat kan hier alleen
helpen. Geen loos geflonker van wat opzichtige woordjes, geen euphemistische
brochure-wijsheid over de hoogste dingen, noch gezwijm in
Encyclopaedie-geleerderigheid, die elk moment stokt en afknapt en onmiddellijk te
herkennen is aan zekere randvurigheid der bang-beknopte citaatjes en aan zekere
oordeelsschrielheid, vermag hier iets. Laat het geen smadelijk tergen worden bij ál
die na-schrijvers, van de werkelijk zèlf-ontledenden. Zoo gij, als nieuwlichter, een
fakkelvlam door den nacht wil heentrekken als een vurig spel uwer uitdaging, zorg
dan ook voor brandstof. De maan zal uw flambouw niet ontsteken.
Ik schreef al, er zijn ook oorspronkelijke en gemengd-oorspronkelijke, half en
kwart-oorspronkelijke voorstanders en bestrijders van Goethe, die half of heelemaal
op bronnen zijn ingegaan, niet elkander in vadsige loomheid van woorden gevoel
hebben na gepend.
Goethe's misvormige planten-morphologie is afgemaakt door groote kenners. Zijn
‘Urpflanze’-visioen werd als een verwarde mystiekerij, als een troebele deductie
van den losbandig rondslingerenden geest bekeken, toch zonder het vlinderbloemige
kleurschoon van de Maeterlincksche metaphysiek, als deze het bijenleven in zijn
gonzende geheimzinnigheid en fijnkunstig bouw-instinct verheerlijkt. Waarom heeft
men nimmer gepoogd den wilden wrochter van den tweeden Faust te herkennen
in die strakke tronie van den
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wetten-creëerenden morpholoog? Waarom zag men niet het spartelende leven van
den subjectieven verklaringsdrang, den geheelpersoonlijken analyse-hartstocht in
dit troebele vorschen naar oerverschijnselen? Een groot vakman als Hans Sachs,
driftig noch kort aangebonden, ziet er niets anders in dan ondiepe warrigheid. Vooral
Goethe's Vertical-tendens en Spiralität-theorie doet systematische werkers en
denkers duizelen. Goethe speelde in al zijn z.g. ontdekkingen te veel den exegeet.
Prof. Haberlandt - heerlijke naam voor een prof.! - heeft de metamorphose-leer van
Goethe critisch een pijnloozen dood bereid, maar toch een dood. En Bardeleben
hielp een handje, toen hij aantoonde hoe weinig Goethe's theorie met het Darwinisme
uitstaande had. Zoo'n woekerdier op den roem vastgeschurfd! Maar vooral Prof.
Haberlandt heeft klaar laten zien, dat Goethe door zeer gebrekkige inductie en nóg
onvolkomener proeven en waarnemingen zijn theorie over golf-beweging, uitzetting
en saamtrekking van kiembladen der planten, zeer eenzijdig formuleerde, en dat
Goethe's haastige bevrediging, als hij een verschijnsel met de voorstelling maar
omspelen kon, zonder verder te speuren naar dieperen oorsprong, saamhang en
verklaring, hem soms zoo wrang-pijnlijk aan den angel deed bijten. Daarin juist
breekt het heele wezen van den subjectivist door, die, verteerd van
droom-voorstellingen, het leven steeds met geestelijke uitleggingen en geheel
persoonlijk-gevormde inzichten nadert, geheel beheerscht door het gloeiende
verlangen de verschijnselen in hun diepsten aard zich te zien onthullen zoo als zìjn
fantasmen voorspelden en in een soort hoogere gezichts- en
doordringings-verheldering profeteerden dat ze móesten zijn.
Voor mij is 't meest kenmerkende in Goethe's dwaaltheorie der metamorphose-leer
zijn zich niet kúnnen objectiveeren in de verschijnselen, die hij bestudeerde. Niet
dàt hij zich vergiste, - oppervlakkig aas voor de heeren geleerden, - maar waarom
hij zich vergiste. Dat is duizendmaal belangrijker voor zijn wezensdoorgronding.
Daarom pak ik hem bij zijn vacht en schud. Juist dat feit bevestigt volkomen mijn
psychologische karakteristiek van dezen grooten geest, dat hij wél symbolisch, niét
menschelijkdramatisch de levensdingen kon objectiveeren; dat hij wél
geweldigsaamvattende inzichten over, maar geen groote hartstochten van menschen,
lévende wezens, kon geven en uitbeelden. Die omschepping van het
groot-reëel-levende gaf Shakespeare, wijl zijn geest
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niet hunkerde naar inzichten, tendensen, oer-verklaringen van onbegrijpbare
levens-werkingen. Wel was Goethe somwijlen een ontzaglijk intellect en een groot
waarnemer, maar voor àlles een symbool-zoeker, die uit het bizondere naar het
algemeene op wou, en dit waarmerkt in alles klaar zijn strevende wezen. Goethe
wou altijd óver het menschelijke heen naar de hoogere verzinnebeelding der dingen,
de causaliteit der levenswetten niet beseffend. Shakespeare dramatiseerde de
menschelijke hartstochten uit hun eigen innerlijke woelingen en grond-werkingen.
Hij verpoëtiseert alleen de taal, de uiting, niet de kèrn. Goethe is als denker een
zelf-bestuivers-type, die altijd weer eigen gedachten met nieuwe intuïtie bevrucht.
In zijn wetenschappelijken speurdrang ontbloeit deze eigenschap van zijn
ontledenden geest vurig en kleurig. Bezie slechts van heel nabij dat
schemerig-fantastische spel der Spiral- en Vertical-tendens in z'n botanische
1)
studiën ; bezie ook van nabij zijn Ur-plantdroombeeld, dat lichtende hersenschim,
dat drachtige gedrocht van een maanzieke verbeelding, dat hardnekkige fantoom,
stervend aan adem-nood. Begluur het in de kenmerkende waarnemingsgebreken
en in de schichtige saamvlechting der détails, en ge óntdekt onmiddellijk de analogie
zijner tekorten als dramatisch dichter. Zijn zoeken naar de z.g. Urphänomen van
alle dingen geeft ál zijn gedachten een alchimistischen grilligheids-glans. Hij doet
beangstigende dwaaltochten met een walmend roode fakkel door het nachtelijk
heelal. Soms maakt het hem cyclopisch, gedrochtelijkvan-pogen, en tegelijk
Münchhausenachtig-vergroot koddig en ongewild humoristisch. Hij zoekt het
Urphänomen aller dingen; zijn zieners-drang treedt uit, begeert het enkelvoudige
te tasten, waaruit alle elementen bestaan. Het Münchhausenachtige is nu, dat hij,

1)

Goethe's metamorphose-theorie, die vóór alles een verklaring der metamorphose wilde zijn,
berust, heel beknopt, op het denkbeeldige beginsel, dat van kiemblad tot zaad en vrucht,
regelmatig, drie keer uitzetting en saamkrimping elkander opvolgen. Aanvankelijk is de plant
in het zaad saamgedrongen; dan volgt uitplooiing; wordt waargenomen in de uitstrekking der
loofbladeren. Dan volgt de tweede z.g. saamtrekking, waar te nemen in de kelkbladereu: Dan
weer de uitzetting in bloem-ontbloeiing. Vruchtbeginsel en meeldraad wijzen op de derde
saamtrekking. De vrucht-zelve is weer type der derde uitzetting. In de zaadkorrel ten slotte
is weer alles in de kleinste ruimte bijeengeperst. Dr. Haberlandt laat nu uitkomen, dat iedere
grassoort, iedere tulp, Goethe de onwaarheid van zijn theorie en waarneming had moeten
doen beseffen. Hij toont aan, dat daar op de eerste uitbreiding een tweede volgt, geheel
zonder saamkrimping en zonder eenige regelmatige wisseling van uitzetting en saamtrekking.
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geheel subjectief formeerend, in onbewuste grootspraak naar het z.g. enkelvoudige
van het oer-phenomeen grijpend, zich zelf belet in te zien, hoezeer reeds het z.g.
oer-phenomeen zèlve, een buitengewoon samengesteld verschijnsel blijkt te zijn.
Zoo een zelf-verschalking is tegelijk humoristisch en tragisch. Linnaeus is op zekere
tijden Goethe's reismakker, maar hoe eigenzinnig dankt hij hem af als de symbolist
in z'n kop gaat woelen. Dan lijkt hem een zwam bekoorlijker dan een frisch
lachebek-meisje met bloos-wangen en lokkend zoen-mondje. Het is roerend te lezen
hoe hij, tegen de bijtende pekelwoorden van spotters, het ideaal van zijn Ur-plant
beteedert en hoe ongetemperd-vurig de ‘beschränkte’ er met Herder over
paraphraseert. De weelderige scheppings-gedachte, die er dan ook in uitglanst,
heeft Du Bois-Raymond blijkelijk niet opgemerkt, anders zou hij zoo kras Goethe
niet uit het laboratorium geweerd willen hebben. Als een stekelzwijn spitst de
1)
geleerde zijn pieken . Zelfs Link, de groote botanische anatomist, gaf niet een zoo
scherprechterlijk oordeel, noch Schleiden, die het toch voor de botanische
wetenschap niet veel minder dan een ramp noemde, dat Goethe er zich mede
moeide. Maar de psychologischdiepere conclusie, waaròm Goethe zoo werkte,
gaven deze geleerde heeren niet.
Na zooveel hoon is een snuif in het wierookvat van Schopenhauer hoogelijk
noodig.
Ook in Goethe's Farbenlehre, die de Newton'sche prisma-analyse van het licht
geheel onderste boven wilde smakken, schieten weer dadelijk alle kenmerken van
zijn subjectief-symboliseerenden geest uit, ontbloot zich treffelijk en geheel zijn
gebrek aan psychologisch-ontledende scheppings-eigenschappen. Bezie de
kippeborst, die hij opzet tegen Newton en diens gansche experimenteele
werk-methode, dat smadelijke beleeren; dat ópenstellen van knarsend-ijzeren vallen
met knallende slagveeren. Als een broekje wordt Newton naar huis gestuurd. Als
een harkerig fantast, met de honger-drift der ontdekking in zijn oogen, krijgt de
mathematicus in Newton vooral de volle laag, en begint Goethe zijn verheven
gesputter met visioenaire verklaringen, dat ‘kleur’ niets anders is dan een mengeling
van licht en donker. Goethe's intieme omgang met Mephisto heeft hem

1)

Du Bois Raymond zegt: uit een door hem gedoopt ‘oorspronkelijk’ verschijnsel - dat echter
een zeer ingewikkeld reeds is - leidt hij willekeurig andere verschijnselen af, zonder eenigszins
in staat te zijn saamhang van oorzaak en gevolg ons te laten zien.
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een los-lenigen tartenden spreektoon gegeven. Ook hij prevelt tooverformules na
en trekt mystieke booglijnen en zwarte-kunstcirkels om zijn bibberend slachtoffer.
Ge ziet z'n donker-vergroote zieners-hand weer angstig grijpen naar het
Urphaenoom, naar een alles verklarende hoofd-theorie, naar beelden en proeven,
die in symbolische saamvatting alle kleur- en licht-verschijnselen onder één hoofdwet
kunnen saamvatten. Precies weer als in zijn metamorphose-leer, deze Farbenlehre,
precies weer als in zijn Urplantbeeld, als in zijn dichtkunst: het Faust-symbool. Zijn
kleur-leer pakte hem nóg meer dan zijn botanische studie, een arbeid, dien hij zelf
boven zijn dichtwerk plaatst (Eckermann).
Er is een wilde brand van vervoering in zijn oogen. Hij wil gelijk hebben.
Hier treedt een zeer groote autoriteit tegen Goethe op, een even groot natuurkundigals hij dichter-genie was. Die bluscht den brand in zijn oogen. Het is Helmholtz.
Rondweg verklaart deze man, schoon met bedwongen smartelijkheid naar 't mij lijkt,
dat de kleur-theorie van Goethe waardeloos is. Al op grond van de gebrekkige
toestellen, waarmee Goethe toentertijd zich moest behelpen en waarmee hij de
verschijnselen nooit naar hun diepere wezen kòn observeeren. Deze kwade mare
kraaide voor hem de nieuwe dag,.... het moderne onderzoek. Van absoluut-zuivere,
enkelvoudige kleuren heeft Goethe immer het bestaan geloochend, schoon hij ze
nooit onderzocht. Heltnholtz' ontleding van het kleur-bestaan en de physiologische
beteekenis van den kleur-zin gaat lijnrecht tègen de voorstelling, die Goethe zich
van het probleem der zintuigelijke waarneming omtrent kleur en licht gedacht heeft,
in. Goethe verdiepte zich niet in de wijze waarop de gewaarwording van een optisch
beeld eens objects, in oog en hersenen ontstond. En toch, deze gewaarwordingen,
naar ons de nieuwste onderzoekingen deden beseffen, scheppen in ons kleur- en
lichtvoorstellingen. Ook de leer der specifieke energie van een zintuig is door Goethe
dwars verwerkt of niet begrepen.
Tegenover de koel-hooge verdediging der Newton'sche optica, door een groot
natuur-onderzoeker als Helmholtz, die geen
aapwat-heb-je-mooie-jongen-nederigheids-spelletje speelt tegenover een
wereldberoemd dichter, staat echter, stram-hardvochtig, de aanval
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van Schopenhauer op den Brit, die met persoonlijk bewerkt waarnemingsmateriaal
zijn land- en tijdgenoot Goethe komt bijvallen.
Vreemd-kleurig als een wilde bloem staat plòts Schopenhauer opgebloeid tusschen
de exotische gewassen der Schellingsche natuur-philosophie, met een
veelstroomerige rhythmiek in zijn denken, die zelfs Goethe onthutst. Goethe's aanval
op Newton, zijn karikatuur-makerij van dien denker deert Schopenhauer blijkbaar
niet. En toch, hoe triest-bekrompen is Goethe in zijn Newton-critiek, vooral daar,
waar hij hem voorstelt ongeveer als een duf kamer-geleerde, op reetjes zonlicht
loerend, om ze met instrumenten te betrappen, ze te folteren op de martelbank van
een vunzig werkhok; om daar, in het half-donker, het licht met meten en rekenen
te vermoorden. Waarom niet liever onder den wijden, naakten hemel de werkbank
gesteld, waarom niet zoet geluisterd naar de raadsel-vreemde ruisching der
natuur-geheimen. Maar ook Schopenhauer schijnt in de Goethe'sche Newton-critiek
niet het aarts-reactionaire gevoeld te hebben. De Brit verdiende een kaakslag.
Afgeloopen. Schopenhauer zet zich fel schrap tegen de moderne
elementen-conceptie der kleur en van het ontlede licht, driftig hakketeerend, dat
Goethe wel deugdelijk het materiaal voor een nieuwe physiologische licht-theorie
zoo goed moog'lijk bijeengebakken heeft, al was het hèm, Schopenhauer, slechts
gegeven het fundamenteel-diepe, de conceptie van Goethe in te graven, zoodat,
naar Schopenhauer's beweren, de oplossing van het Urphaenoom in zìjn kleur-theorie
eerst is geschied. De hooge alliage bracht Schopenhauer aan; Goethe had slechts
elementen-roersel bijeengebracht. Newton was maar een haastig-gebakerd
mathematicus. De Brit opnieuw afgezouten, nu door Zijne Grimmigheid zelf. Goethe
wint het met zijn ‘objectieven’ geest.
In onderdeelen kan hier de kleur-leer niet worden behandeld. Volgens mij echter is
de Schopenhauer'sche ook verschrompeld door de Helmholtz'sche ontleding.
Bovendien miste Schopenhauer volkomen inzicht in de sóórt objectiviteit van Goethe,
waarom hij ook zoo kloekmoedig zijn wetenschappelijke gebreken in bescherming
neemt. Deze zichzelf in ballingschap-slaande wijsgeer, door Nietzsche een van de
ergerlijkste valschmunters der gedachten genoemd, maakte iemand tot favoriet of
tot vijand, om secundair
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belang. Hij zag Goethe mis zooals hij Hegel miszag. En in zijn bewondering voor
en verdediging van den een, zoogoed als in zijn vloekdriftig uitgebraakte
scheldtermen jegens den ander, - is éénzelfde sentiments-soort verbruikt. Alleen
de uitspraken divergeeren. Hegel op de plaats van Goethe en Goethe op die van
Hegel, met behoud van hun eigen gedachten-leven, en hij zou Goethe vermorseld
en Hegel verdedigd hebben. Ook Schopenhauer's hiel had nieuwe onderdompeling
in den Styx van noode. Korf aan korf wordt de honing der wijsgeeren door het
peisminnende leven geledigd, en altijd weer is er te kort. Ze begrimmen elkaar als
bloedhonden om een menschenvoet.
Ik sta bij voorbaat al een lichaamsdeel af, als men maar probeert in te zien, dat ál
Goethe's dwalingen, - zijn kleur-theorie, botanische theorie, zijn minachting voor
Newton en wiskunst, voor gothiek en plastiek, als deze niet classiek bleek, - Niebuhr
laat uitkomen dat Goethe, zoo min als voor muziek, gevoel voor beeldende kunst
had, - en ook zijn toonstudies-theorie (waarover afzonderlijk) aesthetisch soms van
waarde en als proza-epiek hier en daar van rhythmische golvingen, gelijk ópstijgend
met de fantasmagorie er in, - ontsproten uit een grond van zeer gering menschelijk
objectivatie-vermogen; zooals deze sóórt-dwalingen ontspruiten móesten uit een
zóó voorbeschikt symbolische natuur, die, ondanks zijn enorm verstand, zoo hevig
en zoo persoonlijk door de wreedste woelingen der hartstochten overmeesterd en
bezocht werd. Hij wou het onpersoonlijke bestaan, het onvatbare zijn, bepaalde
geheimen afpersen, om de waarheid van zijn subjectief schouwen bevestigd te zien.
Zijn oer-drang naar het ‘Urphaenoom’ is er psychologisch geheel door verklaard,
al lijkt zijn beheersching van het onbeheerschte soms overweldigend in hem. Want
ook in zijn brandende zinnelijkheid ging hij meer dan eens naar een historisch
‘oer-phaenomeen’ terug.... den ‘ouden Adam’.
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Een bui
door R.A. Kollewijn.
Wie niets gehoord heeft en gezien van de geweldige bui, boven het hoofd van de
Schrijftaalvereenvoudigers losgebarsten, moet doof en blind zijn geweest.
In zekere zin kwam het niet onverwacht. Want al een poos was het weer in de
war. De barometer daalde, er dreigde storm. Een grimmige stoet van donkere wolken
dreef langs de hemel. 't Bliksemde, maar - dank zij een deugdelike afleider - het
sloeg niet in. Toen weerlichtte 't nog een keer of wat, het blauw kwam door, en het
gevaar scheen geweken.
Daar, plotseling, begon het opnieuw. En hoe! De eerste bui leek er kinderspel bij.
De donder ratelde onophoudelik, 't licht was niet van de lucht; het góót; hagelstenen
als stuiters stoven omlaag....
En nu het voorbij is en ieder weer rustig ademhaalt, komen we buiten, genieten er
van de opgefriste natuur, en gaan dan rond om te zien waar 't is ingeslagen, wat er
is weggespoeld, welk schade de hagel heeft aangericht....
***
In een breed opgezet betoog, gloeiend van overtuiging, heeft Carel Scharten ons,
vereenvoudigers, op talentvolle wijze onderhanden genomen. En hoewel mijn
mening, waar het de hoofdzaak betreft, lijnrecht tegenover de zijne staat, wil ik
beginnen met te erkennen, dat menige zinsnede van zijn artikel mijn volle instemming
heeft. Zodat ik dan ook bij het lezen maar niet de
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indruk kon krijgen van naar een principieel bestrijder te luisteren. Het werd mij al
duideliker: wàt Scharten aanvalt - het zijn voor het grootste gedeelte onhoudbare
stellingen die hij ten onrechte aanziet voor onze beginselen.
Wij hebben te doen met een misverstand dat zich in de laatste jaren reeds vaker
gevoelen deed, waar ook terloops wel eens de aandacht op werd gevestigd, maar
waar het volle licht tot dusverre niet op scheen.
Het begin van de jongste spellingstrijd dagtekent van vóór 20 jaar. Van de
letterkundigen verwachtten wij toen, zo geen hulp, toch eer gematigde
onverschilligheid dan verzet. Wij zochten onze ernstige tegenstanders onder de
ouderwetse onderwijzers en taalkundigen. Die vielen wij aan. Voor hun werden onze
argumenten gesmeed en gescherpt. En wezenlik, tot veel schoolgeleerden en
schoolse geleerden kòn in die tijd niet dikwels en niet duidelik genoeg worden
gezegd: Woorden of woordvormen zijn nooit af te keuren omdat grammatika of
woordenlijst ze niet vermeldt; goed is, in een taal, wat gewettigd wordt door het
beschaafde gebruik.
Zó klonk het hoofdthema, waar tal van variaties - niet alle even zuiver misschien
- op vernomen werden.
Dat de verkondigde stelling (goed is.... enz.) juist heten mag, zal tans, in het
algemeen, door weinig taalkundigen worden ontkend. En ook de letterkundigen
zouden er zich getroost bij neer kunnen leggen, indien ze er niet iets achter zochten
wat nooit werd bedoeld. Maar als ze er uit lezen: verkeerd is, wat niet behoort tot
de algemene beschaafde taal - dan worden hun verzet en verontwaardiging zeer
begrijpelik!
Het is met de vereenvoudiger als met die hygiënist die rivieren
slootwater-drinkende mensen altijd maar aanspoorde: ‘Doe het toch niet! Drink
zuiver water, dàt is de beste drank’, en toen onaangenaamheden kreeg met zijn
vriend, de wijnkoper, die hem verweet: ‘'k Had nooit gedacht dat jij zo'n fanatiek
afschaffer worden zout Wijn deugt niet, hè? Wijn werkt als vergif. Maar water! Dàt
is je ware....’
‘Dat heb ik nooit zo bedoeld’, verontschuldigde zich de man.
‘En water was, volgens jou, de allerbèste drank? Spreek je zelf nu niet tegen....!’
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Ik geloof wel dat voor de onjuiste opvatting der letterkundigen enige aanleiding
bestaat. Maar ten bewijze dat wat ik hier onze mening noem, niet is bedacht in 't
jaar 1911, wil ik even iets aanhalen dat al van 1894 dateert: ‘Wij moeten.... tussen
goed en mooi wèl onderscheiden. Er zijn voorbeelden genoeg dat taalkundigen
volkomen korrekt schrijven en toch lelik. Omgekeerd wijken alle auteurs die mooi
schrijven in meer of minder opzichten af van de voorschriften der grammatika
(natuurlik!) en ook van het gebruik. De taal wordt niet alleen gebezigd door praktiese
mensen.... maar ook door kunstenaars.... Nu ligt het voor de hand dat men aan de
taal verschillende eisen te stellen heeft naar gelang men 'm met een prakties dan
1)
wel met een artistiek doel wil bezigen....’ En voor enige jaren schreef ik: ‘Het
vraagstuk van de woordekeus, ten onrechte in het debat gebracht, heeft met
2)
vereenvoudiging van spelling en schrijftaalverbuiging niets te maken.’
Wanneer dus de heer Scharten meent dat ieder vereenvoudiger zich ‘tot den
schralen voorraad der spreektaal’ wil beperken, en tracht zich ‘uitsluitend aan de
gebroken taal (te) houden als aan de eenig bruikbare norm,’ heeft hij het zonder
twijfel mis. Al houden wij vol: wat in de algemene beschaafde taal voorkomt is goed,
wij beweren niet: wat daarbuiten valt is fout, en nog minder dat kunstenaarstaal de
taal van het dageliks leven dekt. Gesteld dat we zo iets mals bedoelden, moesten
we dan niet alle kunstenaarstaal als ‘taal vol fouten’ afkeuren? De taal van
vereenvoudigende auteurs niet uitgezonderd?
Wellicht voert men mij tegemoet: zijn dan de vereenvoudigers niet herhaaldelik te
velde getrokken tegen ‘aparte schrijftaal’? Zeer zeker. Maar met die ‘aparte schrijftaal’
werd nooit auteurstaal bedoeld; wèl 't schriftelik bezigen van woorden en vormen
die in de ziel van de schrijver niet leefden, die hij niet aanwendt om nauwkeurig te
zijn of een stijleffekt te bereiken, maar die hij enkel en alleen gebruikt omdat de
sleur het zo wil of de spraakkunst het eist. Er is een hemelsbreed verschil tussen
de dichter die zegt door den gouden glans (en desnoods door den goudenen glans)

1)
2)

Taal en Letteren 1894, 241. - Opstellen over Spelling en Verbuiging, 155.
De Beweging van April 1907.
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en Jan Alleman die korrekt meent te zijn als hij iets schrijft over den den, dien hij
zag.
Een paar maal reeds noemde ik de ‘algemene beschaafde spreektaal’, en ook die
term vereist opheldering.
Mag men de heer Scharten geloven, dan is beschaafde spreektaal een
allerbanaalst gewauwel, blijk gevend van gehele ontaarding. Niet dat er geen goede
en zelfs verheven gesprekken mogelik zijn, ‘maar vooreerst behooren wij ons niet
op te houden bij uitzonderingsgevallen van personen en momenten, en ten tweede
zal ook in het beste gesprek onze taal nimmer den inhoud waardig zijn.’
Over dit laatste is in verband met stemtoon, gebaren, gelaatsuitdrukking, héél
wat te zeggen. Om niet te uitvoerig te worden beperk ik mij tot beantwoording van
het eerste.
Welbeschouwd wordt met de naam ‘beschaafde spreektaal’ niet één taal
aangeduid, maar een groep van talen; talen die alle gesproken worden door en tot
beschaafden. Naar gelang men het woord richt tot vrienden, kennissen, vreemden,
verschillen ze in woordekeus, zinsbouw en buigingsvormen.
Ook allerlei andere omstandigheden: onze stemming, het behandelde onderwerp
enz. oefenen hier invloed uit. Trouwen en huwen behoren beide tot die beschaafde
spreektaalgroep. De zin ‘wat 'n heerlike geur! evengoed als wat ruikt het lekker! Ook
kan wi'-je er toe gerekend worden, zeker. Maar wil je en wil u en wilt u niet minder.
1)
En meer als evenzeer als meer dan.
Let men op die verschillen en nuances, dan blijkt de veelgesmade ‘beschaafde
taal’ minder arm en banaal te zijn dan men verkondigt.
Vermoedelik heeft het misverstand op dit punt een zelfde oorsprong als de
misvatting omtrent ‘niet goed’ en ‘goed’. Ook hier is door de letterkundigen over het
hoofd gezien dat we aanvankelik de spraakkunstenaars bestreden. In onze
grammatika's kon men de ‘hogere’, deftiger vormen vrijwel volledig vermeld vinden;
van de meer familiare (je bent; jullie kan, kunt en kunnen; meer als; kom in het
meerv. van de gebiedende wijs, enz.) ontbraken er vrij wat, en deze gingen derhalve
(en gaan soms nòg)

1)

Volgens de heer Scharten zou het volgens ons zelfs kwestieus kunnen zijn of niets (i. pl. v.
nies en niks) tot de beschaafde spreektaal behoort!
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door voor fout. ‘Het zou grappig zijn als het niet zo bedroevend was’: (het citaat is
van '94) ‘de spraakkunst geeft voorschriften die niet op het spraakgebruik gegrond
zijn, en waar onze beste schrijvers, voor zover ze een oordeel durven hebben over
die dingen, zich niet aan houden, en men doceert toch jaar in jaar uit, wat ieder
1)
beschaafd Nederlander weten kàn dat maar half juist is!’
Enige vereenvoudigers deden hun best om 't ontbrekende aan te vullen. Het
grootste deel van de nalezing werd natuurlik niet dáár aangetroffen waar de
beschaafde spreektaal grenst aan 't gebied van de hogere stijl, maar aan de
tegenoverliggende kant, soms dicht bij 't zéér gemeenzame. En ik acht het best
mogelik dat 'n enkele maal de een of ander van onze spraakkunst-beoefenende
medestanders de grens van het platte overschreed. Wat jammer is.... Maar aan de
zaak zelf doet het toch niet veel af. Of meent de heer Scharten soms dat wij, door
vormen en wendingen als schreeuwde-d-ie, die lui d'r smaak, niet tot het platte te
2)
rekenen, ze aanbevelen als ‘altijd de beste in 't gebruik?’ Hij kon beter weten.
Geschriften van tientallen vereenvoudigers deden blijken dat ze volstrekt geen
voorliefde tonen voor de zelfkant van de beschaafde taal. Namen te noemen om 't
ongegronde van zulk een bewering te staven, is dunkt mij volmaakt overbodig. Deed
ik het, 't zou voor mijn betoog óók wenselik zijn, een onderzoek in te stellen naar
platte taal en stijlloosheid bij op Vereenvoudiging fel gebeten auteurs. Heel duidelik
zou dan blijken (maar ik vraag waartoe? Ieder weet het wel) dat het volgen of trachten
te volgen van De Vries en Te Winkel niet vrijwaart voor de gemelde gebreken. De
heer Scharten had dan ook méér, ja hij had àlles bereikt, indien hij bewezen had
dat het niet mogelik is, in vereenvoudigde spelling beschaafd en stijlvol te schrijven.
Met wàt hij aantoonde: dat óók vereenvoudigers zich wel eens uitdrukken op een
onbeholpen manier, bewijst hij niets.
Het komt mij niet onwaarschijnlik voor dat de letterkundigen

1)
2)

Opstellen over Spelling en Verbuiging, 2e druk, blz. III.
Juist lees ik een stukje van Dr. E. Kruisinga die 't volgende citeert uit een gedicht van Gorter:
‘O wanhoop van de moeder, die haar man thuis komt, en zegt’ (enz.).
Bij Streuvels vindt men dergelijke konstrukties herhaaldelik, b.v.: ‘Dat stond in den jongen
zonen kop geprent.’
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als ze dit lezen, zullen zeggen: Allemaal goed. Evenwel, de grenzen van uw
beschaafde spreektaal of spreektalen, al trekt ge ze ook zo ruim als ge wilt, zijn
voor ons te eng. Wij vinden in 't door u afgepaalde gebied noch alle woorden noch
alle konstrukties en vormen die wij behoeven.
Maar nògmaals: wie heeft ooit begeerd dat ge u beperken zoudt? Met bijna alles
wat Scharten hieromtrent schrijft, kan ik mij ten volle verenigen. Het klinkt of een
volbloed vereenvoudiger aan het woord is, wanneer hij de eis stelt: ‘Men zal nimmer
een vorm bezigen, dien men niet in zich hoort; niet zij stellen, omdat een woord in
een of andere woordenlijst vrouwelijk héét, terwijl men hij zegt of denkt.’ Presies,
meneer Scharten! Dàt is het wat wij willen. De leuze, door u aangeheven, wekt op
tot vereenvoudiging in ònze geest!
***
Wanneer wij nu de hevigst bestookte regels nog even van dichterbij bezien, zal het
blijken, hoop ik, dat niet enkel in 't algemeen, maar ook waar het biezonderheden
betreft, nog wel iets ten voordele van ons systeem valt te zeggen.
Onze medestanders houden de vereenvoudigde spelling niet voor volmaakt en
evenmin voor de enig mogelike of toelaatbare. Maar waar de praktiese bruikbaarheid
is bewezen, waar duizenden voorstanders zijn, veel honderden vereenvoudigen
met de daad (de inwoners van Zuid-Afrika, dat geheel werd gewonnen, niet
medegerekend), waar 't stelsel van De Vries en Te Winkel nu wel haast algemeen
wordt afgekeurd, en onze bestrijders het onderling (blijkens hun voorstellen, wensen
1)
en uitlatingen) oneens zijn en onmooglik eens kunnen worden - bestaat er geen
reden voor ons om te veranderen van koers.
Ook na aandachtig gelezen en herlezen te hebben wat de heer Schatten over de
ee en oo, over sch en -lijk enz. in het midden brengt, voel ik mijn overtuiging niet
wankelen dat hier sprake is van aanvankelik onberedeneerde tegenzin, door 't
ongewone gewekt,

1)

Zó sterk staan de letterkundigen die zich over een nieuwe regeling hebben uitgelaten, op hun
individualisties standpunt, dat de een verafschuwt wat de ander aanprijst. Geen denken aan,
dat zij zich in hun Kunst door een gemeenschappelike afspraak zouden wensen te binden!
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en achteraf met meer of minder scherpzinnigheid vergoelikt.
Laat ik dit met een paar voorbeelden toe mogen lichten. De spelling zo ‘loenst’
zo verminkt dat het niet is om aan te zien! Maar eeuwenlang was de kunstenaar
met die enkele o tevreden. En toen sommigen zoo gingen schrijven, bleven anderen
bij zo. Hoe heeft de heer Scharten Sara Burgerhart kunnen lezen? Geen bladzij of
hij moest stuiten op het ‘eenogige’ zo. Men vindt het ook nog bij Langendijk, bij Stijl,
bij Kinker en Feith. Ook bij Staring en Bilderdijk in hun eerste werken....
Nu vermoed ik eigenlik dat de heer Scharten wanneer hij bij oudere auteurs ‘zo’
of ‘stro’ ontmoet, heel genoegelik doorleest, zonder onwel te worden. Maar bij die
schrijvers uit vroeger eeuwen is hij aan zo gewend, en bij twintigste-eeuwers niet.
1)
Daar schuilt vermoedelik het geheim.
Het denkbeeld om de gedichten van Hooft te gaan ‘vereenvoudigen’ is de heer
2)
Scharten uiterst onsympathiek. Ik voel er ook niet veel voor. Even weinig als voor
een modernisering volgens de Vries en te Winkel.
Ik ben het dus met Scharten eens dat men een versregel als:
‘Wanneer de Vorst des lichts slaet aan de gulden táómen’

liefst zo moet laten als Hooft hem schreef. Maar datzelfde geldt natuurlik van:
‘Och, hoe veel beter waer' het noyt te zijn ghebooren,’

en toch geloof ik niet, dat Scharten er over denkt ter wille van deze spelling ook zèlf
gebooren te gaan schrijven met oo. En evenals dus door hem zijn eigen geboren
geplaatst wordt naast het gebooren van Hooft, plaatsen wij zonder wroeging òns
3)
tomen naast het komen van anderen.
Om de sch-spelling van de s-klank te verdedigen, vernemen wij een nieuw argument:
het nut om het bijvoegelik naamwoord

1)

2)
3)

Naogen (met één o) heet een wanschepsel, dat ‘tot een onverstaanbaar dialect schijnt te
behooren.’
Vermoedelik tot hetzelfde als slaelie.
De vereenvoudigers blijken als tekstuitgevers ten opzichte van de spelling juist zeer behoudend
te zijn! Zie b v. de uitgaven in de Zwolse Herdrukken.
De heer Scharten doet voor de e en o een eigen regeling aan de hand, die verre van prakties
is. Men zou veeren naast veren behouden, begeren en heren krijgen naast kleeren, ooren
naast horen, en waarschijnlik ook oo hoo! moeten spellen.
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te onderscheiden van het bijwoord. Het nut? Maar wie heeft het ooit betreurd, dat
uit de spelling van goed, zwaar, fijn, hard, vlug, droevig, koppig, vriendelik en honderd
andere woorden nooit op te maken valt of men te doen heeft met 'n adverbium of
'n adjektief?
Die regel: de ene woordsoort een s, de andere een sch, lijkt de heer Scharten zo
mooi, dat hij de ‘onderscheiding over de geheele linie (zou willen) doorvoeren’.
Krasch naast kras, bitsch naast bits, spitsch naast spits. En ook wijsch naast wijs?
Dwaasch naast dwaas...?
Wat zullen de Vlamingen, die immers sch en s in hun uitspraak zo juist
1)
onderscheiden, tot deze dingen zeggen?
Op die Zuidnederlandse sch kom ik terug. Nu alleen nog de opmerking dat het
niets nieuws is, de uit sk ontstane s meteen enkele s weer te geven. In het
s

Middelnederlands van sommige streken wisselt de sc met . Bij Hooft leest men
vlees, mussen, wensjes, vervarssen, bars, valsheijt enz. En ook nà hem is zulk een
spelling geen uitzondering.
De verandering van -lijk in -lik heb ik voor mij altijd erg onbelangrijk gevonden.
De heer Scharten zegt er van: ‘De volle, klare ij-klank van dezen uitgang leeft in
het Nederlandsche vers... Neem eens het woord verderfelijke: van de vijf lettergrepen
zijn er vier toonloos; in de daaglijksche uitspraak is er één duidelijk derf met wat dof
gepruttel er omheen. Zeg lijk voluit, en het woord wordt van een breed gerhythmeerde
en zacht opklinkende muziek: verderfelijke’...
Na deze verklaring begin ik meer voor ònze spelling (als regel) te voelen. Ik zou
die nu vooral de dichters graag aanbevelen. Overal waar ze de toonloze klank
bedoelen, schrijven ze -lik (als in monnik en hinniken); waar zij verlangen dat ij wordt
gehoord, spellen ze natuurlik -lijk. Wie verzen las, zou op dit punt nooit meer in het
onzekere zijn!
Veel moeiliker - neen, onoplosbaar is de kwestie van 't konsekwent spellen van
bastaardwoorden.

1)

En het volk in West-Friesland bij wie die sch ‘leeft’, maar ‘klinkt’ als sk. Ik zou willen vragen:
is het dan niet de sk die leeft?
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Die bastaardwoorden bevinden zich op de lange weg tussen vreemde en eigen
woorden. Er zijn er bij die zich haasten, er zijn er die zich langzaam voortbewegen,
er zijn er ook die schijnen stil te staan. Naarmate ze naderkomen, behoort hun
uiterlik de kenmerken van het vreemde te verliezen. Maar wie kan uitmaken in elk
biezonder geval of het tijd wordt een c in k, een s in z, ch in sj, ou in oe te
veranderen? Zonder willekeur en zelfs knoopdoorhakkerij gaat het hier eenmaal
niet. Natuurlik moet er naar gestreefd, van twee kwaden steeds het kleinste te
kiezen, niet ruw te werk te gaan enz. Dat er in onze Woordelijst fouten zijn, ik geef
het grif toe (ik deed het al eerder) en dat in een herdruk wel wat zal moeten gewijzigd,
ligt voor de hand. Maar - daarom is Scharten's kritiek nog niet altijd billik. Wij spellen
b.v. niet nonsjalant en ongezjeneerd gelijk hij het voor doet komen. Dat wij de spelling
-tie behielden was om de deugdelike reden, dat hierdoor een reeks ongewone
dubbelspellingen overbodig werd: mosie naast mootsie, predikasie naast predikaatsie
enz. Wat precies betreft, schrijft de heer Scharten: ‘Naast elkander zijn geoorloofd
precies en presies, maar weer niet presieze! Allergekst en uitspraakbedervend staat
er presiese voorgeschreven.’ Ja, dat lijkt werkelik allergekst. Maar 't is een drukfout
die in de Woordelijst zelf (blz. VIII) al verbeterd is: ‘preciese of presiese, lees:
preciese of presieze.’
Omtrent de ‘beruchte’ 9e regel (volgens veel bestrijders de slechtste, de beste
volgens ons) is in 't begin van dit opstel reeds iets gezegd.
Het geldt hier woordgeslacht en verbuiging. Wat het eerste betreft - de heer
Scharten ergert zich aan het feit dat in de beschaafde spreektaal het genus van
diernamen soms niet met de sekse van 't dier overeenstemt. Als voorbeeld geeft
hij: ‘Wij hebben een prachtige koe gekocht! Kijk-t-ie 'ns een uiers hebben! Z'n neus
glimt van de gezondheid.’ Zij en haar klinkt ‘alweer stijf en schoolsch, omdat wij juist
zelf alle gevoel voor de natuur verloren hebben.’
Taalkundigen zullen 't verschijnsel dat aanleiding gaf tot deze laatste
allerzwartgalligste uiting, minder verbijsterend achten. Zij weten dat het zeer
kwestieus is òf en zo ja in hoeverre het zogenaamde woordgeslacht te maken heeft
met sekse. Men denke maar eens
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aan plank, vloer, tafel, jas, milt, enz. enz., die ‘mannelik’ of ‘vrouwelik’ heten te zijn.
Of zo dit te vèr staat van het geopperd bezwaar, herinnere men zich dat in 't Duits
kan worden gezegd: ‘Das Mädchen ist traurig; es weint, weil ihm Unrecht widerfahren
1)
ist’ ). Men lette ook op ‘das Weib, von dem die Rede ist.’
Koe, het dier, Mädchien, Weib, de personen, sexueel vrouwelik, worden door
woorden genoemd die thuishoren in rubrieken waarop men het etiket heeft geplakt:
mannelik woordgeslacht - onzijdig woordgeslacht.
Dat een woord in de grond van de zaak geen geslacht kan hebben, ligt intussen
voor de hand.
De woordgeslachtregeling bij De Vries en Te Winkel wordt ook door Scharten hoogst
willekeurig genoemd. Dat zijn verlangen naar een nieuwe nòg willekeuriger regeling
ernstig gemeend zou zijn, neem ik niet dadelik aan. Want het kan bezwaarlik zijn
ontsnapt aan zijn aandacht, dat onze hoogstaande schrijvers op wie hij zich wil
beroepen, het in de praktijk van hun de en den opmerkelik oneens zijn. De meesten
verlangen vóór alles vrijheid en maken van vrijheid volop gebruik. Ze hebben geen
vast systeem, maar richten zich nu eens naar hun gevoel en dan eens naar de
gewoonte. En alleen in zóverre is het juist dat hun wijze van doen ‘welhaast geheel
overeenkomt met den toestand, zooals die reeds ten tijde van Hooft en Vondel was’,
dat toen ook enkelen zich lieten leiden door hun gevoel van het ogenblik, en de
overigen een woord mannelik of vrouwelik namen omdat de grote die-of-die het óók
zo had gedaan.
De heer Scharten tracht de onvastheid van het gebruik in Hooft's dagen goed te
praten: Hooft en zijn tijdgenoten ‘volgden de vormen, die zij òf met mannelijk, òf met
vrouwelijk, onverbreekbaar één gevoelden’.
Het is niet juist. Ten einde dit te bewijzen kom ik niet aan met zaaknamen en
abstracta, omdat men 't daarmede op zijn hoogst tot waarschijnlikheid brengen kan
(ofschoon ik meen dat er veel fantazie toe behoren zou om aannemelik te maken
dat Hooft, waar hij in Geeraert van Velsen schrijft, des duysterheyds en uyt de
duysterheyt dit woord nu eens als een echt mannelik, dan weer als een echt vrouwelik
begrip heeft opgevat). Maar als de Drost zegt:

1)

Vgl. Andresen, Sprachgebrauch und Sprachrichtigkeit im Dentschen, 7e Aufl. S. 384.
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‘Ghij belejdt de handt
En het verstandt
Van de schrijver die sticht’, en elders
‘De rechterhandt mijns vrouwen,’

dan blijkt hieruit onwedersprekelik de ongegrondheid van 's heren Scharten's
1)
bewering .
Intussen twijfel ik er niet aan, dat een auteur behoefte kan gevoelen aan een den,
een zij, een haar, een wiens, dat in de algemene spreektaal te stijf of altans
ongewoon klinken zou. Het komt mij dan ook als volkomen natuurlik voor, dat hij
die vormen soms bezigen zal waar een ander, een kunstbroeder of een
niet-kunstenaar gebruikt maakt van de, hij, hem, van wie. Er is maar één eis, die
2)
wij hier mogen stellen: Gebruik geen andere buigingsvormen dan die ge in u hoort .
Daarom zou het ook dwaasheid zijn, er Van Looy een verwijt van te maken dat
hij ‘van de nieuwe toren’ schrijft, of Van Eeden, dat hij laat drukken: ‘zich een malle,
brutale jongen vindend.’
Maar nu vraag ik: ‘Heeft alleen de kunstenaar het recht, zich bij het schrijven in
zijn verbuiging naar de algemene beschaafde spreektaal te richten? En moet ieder
ander, op straffe van plat en banaal te heten, zich aan een konsekewente
vormendienst wijden waartoe de kunstenaar slechts nu en dan zijn toevlucht neemt?
Al onze landgenoten leren schrijven. Niemand betwist de wenselikheid van 't leren
spellen volgens een systeem. Welk zal het zijn? Dat van De Vries en Te Winkel?
De heer Scharten is 't met de vereenvoudigers eens dat er ‘vernietigende critiek’
op is uitgeoefend. En, we zeiden het reeds, ook de geslachtsregeling volgens de
oude bedeling bevredigt hem allerminst.
Wat de spelling in engere zin betreft, men zou verschillende wegen in kunnen
slaan; maar waar het buigingsvormen geldt, keus tussen hij en zij enzovoorts, stelt
de Taal een gebiedende eis (die ik nogmaals met de woorden van Scharten afdruk):
‘men zal nimmer een vorm bezigen, dien men niet in zich hoort; niet zij stellen, omdat
een woord in een of andere woordenlijst vrouwelijk héét, terwijl men hij zegt of denkt.’

1)
2)

Men vergelijke mijn Opstellen, 47-50.
Mijn overtuiging dat de meeste auteurs uit sleur óók vormen gebruiken die ze niet in zich
horen, zal wel door velen worden gedeeld.
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En aangezien de gewone beschaafde Noordnederlander geen andere vormen in
zich hoort dan die van de beschaafde spreektaal, zal hij zich dus naar die beschaafde
spreektaal hebben te richten. Er is daarbij geen sprake van ‘klanken te dooven,
door ze ook uit de schrijftaal weg te doen.’ Het is niets anders dan waar en natuurlik
wezen. Het is vermijden van aanstellerij, die de schijn aanneemt of men (net als de
kunstenaars!) klanken en vormen in zich hoort, waarvan men niet het minste of
geringste van bespeurt.
De beschaafde spreektaal geeft voor de verbuiging een norm aan, waar de stilist,
1)
de dichter, van afwijkt wanneer hij dit nodig acht . Bedoelt dus iemand werkelik den,
of haren, of dikwils (met ij) of -lijk, wij zullen het toejuichen als hij zo schrijft; maar
waarom iemand die 't niet zo bedoelt, gedwongen aldus te spellen? Ik wil geloven
dat van den schrijver soms, in verheven stijl, beter klinkt dan van de; maar dit laatste
is eenmaal 't gewone; men vindt het bij Hooft en zijn tijdgenoten, men treft het al
eerder, men treft het later aan, ook nù. Wie het kortweg veroordeelt als slordig en
slap, houdt meer met zijn wensen rekening dan met de bestaande taal.
Tegen de door ons verdedigde regeling wordt door de letterkundigen als
onoverkomelik bezwaar aangevoerd: 't volk zou er door vervreemden van onze
kunstenaars.
‘De dichters zouden,’ zegt de heer Scharten, ‘niet kunnen volharden in het doen
hooren van klanken, die geen sterveling meer schreef en die dus weldra eerder
zouden gaan hinderen door hunne vreemdheid.’
Die redenering is verre van zuiver. Vooreerst, waar werkelik klankverschil bestaat,
wordt dit door spelling niet verdreven. We spellen de o's in verkozen en verkoren
gelijk; ook de e's in spelen en speren, de eu's in keur en keus. De klanken zijn er
niet gelijk door geworden. En omgekeerd: een eeuwenlang pogen om trots en
trotsch, tonen en toonen, beren en beeren uit elkander te houden, heeft het gelijk
worden (of blijven) van de klanken niet kunnen verhinderen.
Maar bovendien: in het den schrijven door jan en Alleman,

1)

‘Wij keuren niet het biezondere als zodanig af, wij vragen alleen erkenning van het algemeen
gebruikelike.’ (Zie 't April-no. van De Beweging, 1907).
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waar eigenlik de wordt bedoeld, ligt voor taalkunstenaars het nadeel, dat het lezend
publiek zó gewoon wordt den = de te stellen, dat men ook 't echte, het zeldzame
den gaat lezen als de.
En zou nu dat ‘bedoelde’ den en dien voor ons volk onverstaanbaar worden?
Moeilik om te begrijpen zijn vormen als den en zij en des allerminst. De moeilikheid
1)
ligt alleen in konsekwente toepassing.
Wanneer men op school bij 't lezen van verzen en proza, en waar het verder nodig
mocht zijn, op die vormen wijst, zoals men het óok doet op biezondere konstrukties,
zeldzame woorden, beeldspraak enz., dan neemt het gevaar voor dichters om af
te stoten door een hinderlike vreemdigheid niet noemenswaard toe.
Ik mag niet eindigen zonder iets van het Vlaams te hebben gezegd.
De Vlamingen zouden 't onduldbaar vinden (‘eene absurditeit’ schreef Stijn
Streuvels aan Scharten) om de ch die ze achter mens laten horen, weg te laten bij
het schrijven.
2)
Laten zij die ch-klank blijven aanduiden in hun spelling! En laten ze 't billiken in
òns, voor wie de uitspraak mensen zeker even gewoon en natuurlik is als mens-chen
voor hun, dat wij de ch verwerpen! Want waarom zou van 't verschil in uitspraak
tussen Noordnederlands en Vlaams niets in de spelling mogen blijken? Vreest men
dat de taal van de Vlamingen onverstaanbaar voor ons zou worden? Dáárdoor?
Maar 't woordverschil weegt immers oneindig zwaarder! En toch - al spreekt Stijn
Streuvels van spokken, jaagbalgen, eendlijk, lavoor, deurlijs, euzies, pander, gezapig,
tramen enz. enz., hij heeft in Noord-Nederland niet te klagen over gebrek aan
waardering!
En zou het ook in dit geval geen voordeel blijken, wanneer uit de spelling met
enige zekerheid op viel te maken: hier spreekt men zus, en daar zegt men 't zó?

1)

2)

En konsekwente toepassing eist men van leerlingen, onderwijzers, handelaars, ambtenaren....
Van dichters niet. Scharten wil naast elkaar toelaten des tafels, der tafel - des stoels, der
stoel. Wat moet het onderwijs daarmee beginnen? Moeten de leerlingen het zo leren doen,
en zich oefenen in artistiek kiezen? Zou van de tafel, van de stoel niet natuurliker en beter
zijn voor de zich oefenende jeugd?
In gelijke zin schreef ik in 19o7 in De Beweging.
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Voor de buigings-n geldt natuurlik hetzelfde als voor de s-ch. Er is niets tegen een
Zuidnederlands den, zelfs in de nominatief. Maar wij Noord-Nederlanders die de
horen en zeggen, kunnen ons toch die -n bezwaarlik op laten dringen.
Echter - gesteld voor 'n ogenblik dat we er ons bereid toe verklaarden. Gesteld
dat we zeiden: komaan, om de Zuiderbroeders ter wille te zijn, zullen wij allen dit
taaloffer brengen - dan zaten we dadelik tòch weer in het moeras. Want naar welke
provincie, welke stad, welk dorp van het Nederlands sprekende België zouden we
ons moeten richten?
Bij ons staat boven de dialekten de algemene beschaafde taal. In Zuid-Nederland
is die er niet. Wat er voor doorgaat is gewoonlik het dialekt met enigszins
1)
vernoordnederlandste vormen. De dialekten kunnen gebracht worden tot vier
hoofdgroepen: het Westvlaams, het Oostvlaams, het Brabants, het Limburgs. En
tussen die streektalen bestaat, ook wat de geslachtsbepaling betreft, een aanmerkelik
onderscheid. Een paar voorbeelden: Voor de Westvlaming zijn maand, lucht, bank,
koorts, keuken mannelik, voor de Oostvlaming vrouwelik; suiker, pap, borstel, neus,
kin zijn in 't Oostvlaams mannelik, in 't Limburgs vrouwelik; eikel, handschoen, ploeg,
schotel, traan, in 't Oostvlaams mannelik, in 't Brabants vrouwelik.... Nog andere
afwijkingen doen zich voor: in 't Westvlaams vraagt men ‘waar is mijne pijp?’ en
men zou dus denken: pijp is vrouwelik. Maar 't antwoord klinkt: ‘Hij is daar.’
Op zich zelf is daar natuurlik niets tegen! Wij hebben 't te aanvaarden als een feit.
Ik wijs er alleen op om te doen zien hoe moeilik 't zou gaan, b.v. het Westvlaams
in zake woordgeslacht tot richtsnoer te nemen. Nog daargelaten dat er in de praktijk
niets terechtkomen zou van zo'n onnatuurlik gedoe.
Het komt mij voor dat Zuidnederlandse auteurs tussen twee wegen hebben te kiezen:
of wel, zich aan de vormen houden van hun dialekt, of zich aansluiten bij het
algemene beschaafde Moord-nederlands. In beide gevallen richten ze zich naar
natuurlike,

1)

Uitvoeriger schreef ik hierover in 1904, geloof ik, in 't Wetenschappelijk Nieuws voor Iedereen.
Dat er Zuidnederlanders zijn die uitstekend beschaafd Noordnederlands spreken is mij zeer
wel bekend.
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werkelik bestaande taal. Wie aan De Vries en Te Winkel vraagt of hij de moet
schrijven of den, hij of zij, maakt zich een slaaf van willekeur, en krijgt het per slot
1)
van rekening met twee partijen te kwaad.
***
Mijn voornemen was te eindigen met de opmerking dat de bui, waarvan ik in het
begin van dit opstel sprak, minder gevaarlik bleek te zijn dan aanvankelik werd
vermoed, en dat er geen schade van belang door het onweer is aangericht.....
Maar liever spreek ik een ander laatste woord. Ik meen te hebben duidelik gemaakt
dat de onenigheid tussen de letterkundigen en óns grotendeels het gevolg is van
misverstand.
O, ik weet heel goed: we worden het nooit volkomen eens met elkaar. Persoonlike
opvatting, smaak, meer en minder gewend zijn aan 't nieuwe, zullen op
ondergeschikte punten ons blijven verdelen. Maar ik vraag in gemoede: Staan we,
waar het de hoofdzaak betreft, wel zóver van elkaar als menigeen te goeder trouw
heeft geloofd?
Wellicht ben ik op dit punt wat optimisties; toch zou 't mij bevreemden als mijn
vraag niet hier en daar ontkennend beantwoord werd.
Ook door de heer Scharten?
Ik durf het nauweliks hopen....

1)

De Vlaming P. Tack verklaart in De Vereenvoudiging van onze Schrijftaal (Antw. 1905): ‘Ja,
het nationaal belang der vereenvoudiging betreft ook ons, Vlamingen. Immers er bestaat bij
ons geen beschaafd Nederlands dialect.... Daarom zijn de Vlamingen verplicht een gedeelte
(van de beschaafde omgangstaal) te leren uit de boeken. Zij hebben er dus alle belang bij,
dat de algemeen beschaafde schrijftaal een zo getrouw mogelik beeld wordt van de algemene
omgangstaal. (Blz. 42 en 43). Merkwaardig is het volgende citaat (De Nieuwe Gids, Febr. 1911, blz. 245), waaruit blijkt hoe
er ook Noordnederlandse auteurs zijn die in plaats van zich op Vlaamse eigenaardigheden
te beroepen, daartegen met kracht te velde trekken. Kloos is aan 't woord over Van de
Woestijne: ‘Dit koelen honig (in den eersten naamval) is een fout, zooals terecht, op de lagere
school reeds, als een doodzonde geldt, evenals enkele regels verder, nieuwen druif (4e nv.)
waar dat vrouwelijke woord dus manlijk genomen wordt. En ten slotte, op het einde derzelfde
bladzij, spreekt de schrijver van door den luisterenden lucht!’ - Ja, die n's maken 't niet enkel
auteurs maar ook kritici moeilik!
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Narcissus
Door A.W. de Groot.
Ovidius, Metam. III, 339-511.
Aan Louis Couperus.
Schoon was de jongeling.
Hij was geboren uit de nimf Liriope, Cephizus was de naam van zijn vader.
Liriope vreesde het schoon van den jongeling, dat het zou vergaan als rozen-rood
bij wind en regen. En ze ging naar den ziener Tiresias.
's Morgens uit het woud trok ze en sloeg haar kleed, het blauwe, dat in den wind
wapperde, om het schoone knaapje in haar linkerarm en ze daalde af in de vallei.
Ze greep de zwiepende boomtakken om zich over de kloven te zwaaien en riep de
najaden met teer donkerbruine urnen om haar over de bergstroomen te dragen.
‘Draag mij over, zusters....’
‘Wij dragen u over....’
‘Dank, zusters....’
‘Dank ons niet....’
En de slanke gestalten droegen haar op heur linkerschouder door het
helderkletsende water, dat spatte over de rotsblokken, waarop zoo dikwijls de
najaden rustten, om heur haren in den wind te dragen. Van de uitstekende punten
sprong ze met luchtigen sprong, terwijl haar kleed zwaaide in den wind. Ze schramde
haar voeten aan de steenen in het snelle gaan, maar nooit deed ze een misstap,
omdat ze een nimf was.
‘Geef me kracht, vader Pan,’ had ze gebeden. Nu zag ze hem niet, maar hoorde
zijn fluit, en wist, dat hij haar nabij was.
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In de diepte van de donkergroene vallei stond de tempel van Tiresias.
Kristallen zuilen droegen het ivoren dak en ranke leliën rezen op langs de
schitterende pilaren. Breede marmertrappen voerden naar den voorhal van vuur....
wit vuur brandde in het rond om de zuilen van den voorhal. Hoogop klommen de
vlammen tegen de pilaren, als daarbuiten de leliën, maar ze kronkelden zich: ook
waren ze lichter en van vuur. En de voorhal was gescheiden van de heilige zaal
door kristallen muur met vleugeldeuren van robijn. En daardóór zag men de roode
vlammen van het heilige.
Ze betrad de marmeren treden en haar voetje kletste op het koude steen en
weerklonk in de voorhal tusschen het suizen van de witte vlammen. Toen ze door
schreed tot de vleugeldeuren, beefde ze even; het knaapje sperde zijn oogen open
en speurde verbaasd rond. Haar vinger raakte even de deuren van robijn, die zich
openden, omdat ze een nimf was.
En in de diepte van de zuilengang vol vlammen vuurs, stond de troon van Tiresias
van louter goud, dat de vlammen als rood koper weerkaatste. En witte priesters
stonden rond hem geschaard, als pages om een koning.
Maar alles was stil. En weer kletsten haar voetjes op het marmer.
Tot op de onderste treden van den troon hing de baard van den blinden grijsaard.
Toen naakte de nimf tot den troon en boog een knie.
‘Vader, mìjn zoon....’
‘Haar zoon....,’ herhaalden de priesters in de vuurzee.
Het knaapje drukte zich dichter aan haar boezem.
‘Uw zoon....’ sprak Tiresias.
Weer was alles stil. De vlammen ruischten in blakende woede.
‘Hij is schoon....’
‘Hij is schoon....’, herhaalden de priesters uit de vuurruisching.
‘Wat is schoon?’ sprak Tiresias somber. ‘Wat vraagt ge mij?’
‘Zal hij sterven, Vader, als kind...., of zal hij oud zijn als gij?’
‘Ik zie den knaap niet en hij zelf niet.... nooit mag hij zich zelf zien.’
‘Zich zelf zien’, droomden nu de priesters na.
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Even zag Liriope op, verwonderd, als wilde ze glimlachen, maar durfde niet. Doch
ze neeg eerbiedig het nimfenkopje met rijken haardos: ‘Ik dank u, Vader.’
Maar de blinde vroeg: ‘Gelooft ge me niet?’
‘Gelooft ge niet?’ de priesters dreigend.
Verschrikt zag ze weer op, bevend voor zijn blinde oogen.
‘Vader, ik weet het niet....’
En weer suisden de vlammen rondom. Toen trad een slanke priester in wit gewaad
naar voren en sprak:
‘Neem deze lelie, schoone nimf.’
Ze borg de reine bloem aan haar boezem en ging. En weer begon ze de moeilijke
tocht naar haar hooge woud.
Het kind werd een knaap, de knaap een jongeling. En hij was schoon.
En wanneer hij wandelde door het woud, luisterend naar de stilte, wist hij, hoe de
nimfen naar hem blikten van uit het gebladerte, al zag hij ze niet, en voelde
bacchantenoogen gloeiend glurend op zijn gestalte.
Maar droomerig ging hij door en legde zich te rusten bij de najaden, de slanken,
met donkerbruine urnen.
En was het 's avonds, dat een nimf hem de armen toestak in smachtende liefde,
dan stootte hij haar af, hoonlachend. En dan lachte water en woud mee in sarrend
geschater.
En de nimf vluchtte schaamrood en verborg zich, waar het woud dicht was.
Narcissus was geen kind meer, de vreugde der onschuld was hem lang voorbij.
Nog was zijn ziel niet in liefde opgegaan. In hem leefde een onbestemd verlangen.
Hij minde niet de nimfen, die hem aanbaden in kuische reinheid. Hij droomde
graag bij de najaden, die heur urnen uitgoten, al plassend in het schuimende water.
Maar hij beminde ze niet.
Soms lag hij te droomen bij een beek. Dan kwam zoo dikwijls een nimf aansluipen,
dat het gras ritselde met haar kleed. Dan zette ze zich neer op een steenblok, haar
gloeiend gelaat steunende in haar hand, terwijl ze staarde op den jongeling. En als
het dan duister werd en ze terug moest in het woud, drukte ze even de trillende
lippen op zijn voorhoofd. En was het, dat hij ont-
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waakte, dan staarde ze hem aan, even, in angstig verwachten. Maar weer klonk
zijn hoonlachen en weg vluchtte ze, gloeiend van liefde en spijt.
Op een morgen ging Narcissus daar heen, waar het woud d cht was.
De klimop omarmde de hooge eiken tot groenblauwe pilaren. Daartusschen stond
het lagere hout en daaronder de bloemen: leliën, anemonen en boschviooltjes, en
rozen ook. Daaronder lag een tapijt van mos. En daar zwierven de reeën, de zachte
kinderen der bosschen, en graasden op de open plekken het gras.
Droomerig had hij over zijn schouder zijn nettenbundel geslagen, om die te
spannen tusschen de eikepilaren. Hij snoerde daar zijn koorden om het klimopkleed
en vertrapte in droomerigen moedwil de leliën en viooltjes.
Waar het woud dicht was, waar de leliewasemen geurden met de vroolijke viooltjes,
waar de klimop de eiken bekleedde, woonde de weerklinkende Echo. Nu sliep ze
nog, de nimf.
In het mos lag ze, in het blauwe kleed, als Liriope. Boven haar hing als een wolk
van leliegeur in de twijgen; over haar hoofd schoof, als een platte arm, een beuketak.
Een Faun baande zich een weg door het hout en zijn klauwhanden duwden het
lage gewas vaneen, zoodat de stammetjes kraakten, terwijl ze bogen met
bladergeschuifel. Zijn oogen schitterden, toen hij Echo ontwaarde: hij drukte een
vurigen kus op haar lippen, maar Echo ontwaakte niet en strekte even haar armen
uit. De Faun ging verder.
Plots kraakten weer de dorre bladen. Narcissus' voeten zegen in het mos:
behaaglijk snoof hij de bloemengeur. Hij wierp zijn netten neer en slingerde het
koord om de stammen, snoerde aan en spande het weefsel. Hij lachte even: straks
ging hij heen en zouden ze komen, de hinden, om te verwarren in zijn koorden!
Echo ontwaakte. Ze strekte haar voetje uit in het mos en wreef zich de oogen.
Verschrikt hoorde ze Narcissus. Ze hief zich op en ontwaarde de schoone gestalte.
Zwaar hijgde ze den leliedamp in haar borst, die zwoegde onder het blauwe kleed,
toen ze opsprong om zich te verbergen.
Narcissus zocht terug zijn spoor: hij was het bijster.
Op zijn schreden volgde hem Echo. Ze wilde hem omarmen,
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maar durfde niet. Ze wilde hem toeroepen, maar kon niet. Ze kon slechts wachten,
tot hij sprak.
Van zijn voorhoofd wischte hij het parelende vocht, dat de angst daar druppelde.
‘Is daar een mensch,’ riep hij.
‘Een mensch....’, galmde Echo na.
Verschrikt keek hij op. ‘Kom’, riep hij weer. ‘Kom....’, klonk het terug. Daar was
de menschenstem, die sprak? Alles stond stil in bloemengeur.
‘Vlucht ge mij?’ ‘Vlucht ge mij....’. ‘Kom!’ ‘Kom....’
Uit de takken sprong Echo hem om den hals. Woest wrong hij zich los. ‘Weg!’
donderde Narcissus. ‘Weg....’ klaagde de nimf na.
Zoo scheidden zij; maar nooit vergat hem de nimf.
Des nachts, als de vleermuizen fladderden, sliep ze niet. Dan zwierf ze door het
woud en over het veld. En zag haar wel eens in het maanlicht een eenzaam
wandelaar, dan rilde hij en riep god Pan aan....
Of ze dompelde haar hoofdje in den koelen stroom en sloeg de natte haren om
de gloeiende slapen. Of ze schreide met de dauwende leliekelken en drukte haar
angstig kopje tegen dat van een ree, die zich willig liefkoozen liet.
Zoo lag ze eens aan den oever van den woudstroom. Ze schreide niet meer.
De wind was gaan liggen. Heel zacht zakte de stroom af. De vleermuizen kwamen
hier niet, maar even kraste een uil, heel uit de verte. Ze meende, dat een er
‘Narcissus’ riep. ‘Narcissus.... zuchtte ze na.
Toen liet ze haar hoofdje vallen voor den laatsten slaap.
Den volgenden morgen vonden haar de najaden en gaven haar een rustbed van
leliën voor altijd. Maar haar stem werd meegedragen op vleugelen van den
westenwind en die leefde voort in het woud. En ging nu Narcissus door het woud,
dan knersten tanden en bacchantenoogen bliksemden haat.
Ook was er een beek in het woud. Zilverspiegelend schitterde de zon. Het water
kabbelde niet, noch trilde. Aan den oever stond hoog riet, dat het windewuiven
opving en daartusschen een enkele lotus. En daar scheerde in de avondkoelte, als
de zon slechts de toppen van de trillende stengels verlichtte, wel eens een zwaluw
over. Nu stond de zon hoog.
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Narcissus was koud. Koud was zijn lichaam, en zijn hart klopte met koud geklop.
Achter het riet legde hij zich en schudde zijn lokken, om de zon er vrijer in te laten
spelen, en stak zijn voeten uit om de warmte te ontvangen. Zijn armen kruiste hij
en sloot de oogen.
Droevig klaagden de zwiepende stengels in lange halen. Een tor zoemde en deed
hem de oogen openen, maar hij zag niets. Moe liet hij zijn hoofd weer dalen en
sluimerde in.
Langzaam was de wind gaan liggen en had de zon zich achter de horizonwolken
verborgen. Frissche koelte kwam den sterrennacht aanwuiven en wekte den
jongeling. Een brandende dorst kleefde zijn mond. Hij stond op en strekte de armen
in den verkoelenden luchtstroom. Eentonig klaagde het riet.
Hij ging naar de beek. Onder het breken der stengels door zijn voet plaste hij het
water. Toen knielde hij om te drinken.
Maar nauw had hij zich voorovergebogen, of met een kreet trok hij zijn hoofd van
het water. Hij had zijn eigen beeld gezien, dat hij niet kende, en dacht een boozen
watergeest te zien.
De zon kleurde het eenzaam-stille land rood. Weer blikte hij in het water. Ontzetting
beving hem en met ontzetting voelde hij een macht, hem onbekend: de liefde.
Hij strekte zijn armen uit en ook de nimf zag hij de armen strekken. ‘Ha....’ kreet
hij. ‘Ha....’, riep Echo na, maar hij hoorde het niet.
Hij stak zijn hand in het water en meende die van de nimf te voelen, toen het
rimpelde en het beeld verbrak als kristal. Angstig trok hij terug en blikte op het angstig
gelaat van de nimf.
Verrukt bleef hij staren en ook hem troffen verrukte oogen. En toen hij bloosde,
bloosde ook zij.
Het avondrood zonk. De sterren klommen en nog altijd staarde hij op het starende
beeld van zijn geliefde.
Zoo lag Narcissus daar geknield dien nacht. En als hij weende beroerden zijn
tranen het kristallen beeld. En nog een dag lag hij daar en een nacht. Toen de
morgen opging, legde hij zich neer.
‘Thanatos’, fluisterde de ongelukkige.
‘Thanatos’, suisde de Echo mee.
‘Hu!’ huiverde het anemoontje, ‘Thanatos, zoo vroeg al!’
‘Zag je hem?’ fluisterden de viooltjes. Hij was hun vriend niet.
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De lelies rilden bij zijn tred even, statig in den ochtenddauw. Ook het riet....
En zooals hij gekomen was, ging de Dood, als altijd.
Plotseling keken de bloemen op. Wie kwam hier anders, dan Thanatos soms?
Haastige stappen rondom, alsof ze iets zochten, de najaden.
De eerste, die Narcissus vond, kuste zijn voorhoofd en schrikte. Ze voelde, hoe
Thanatos er zijn hand op had gelegd. Nu viel er een traan op.
‘Zusters, komt....’, riep ze.
‘Wij komen....’
Zoo weenden zij daar en legden zich te slapen om het lijk. Maar in den nacht
ontwaakte er een, alsof er iemand was voorbijgegaan.
Narcissus lag daar niet meer.
Angstig snelden ze toe en zagen, hoe een bloem verrees aan de beek, en zich
spiegelde met de sterren in het water. Wonderlijk knielden de najaden....
Narcissus.
GRONINGEN.
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Dramatische kunst.
Een droom, - bij Het Nederl. Tooneel.
De gordel van hippolyta, - bij Het Tooneel.
Er schijnt toch iets veranderd in zake het Duitsche blijspel, sedert de onschuldige
dagen van Moser und Schönthan. Het was toen het Paradijs vóór den Zondeval,
even rein en even flauwhartig en onnoozel. Een ‘Backfisch’, een ‘Leutnant’, een
malle, oude juffrouw, een wijsneuzig broertje, met deze figuren in eindeloos
afwisselende combinaties heeft men een goed (zelfs braaf) deel van het Duitsche
volk wel vijf en twintig jaar lang zoet kunnen houden. Hoe is 't dan zoo veranderd,
dat het thans geprikkelder spijze - zoo slecht voor de maag en de jeugd - begeert?
Zouden de dramaturgen het dusdanig verdorven hebben? Is Bahr wellicht de
schuldige of Wedekind?
Hoe het ook zij, het gulden tijdvak der Onschuld schijnt vergaan en dat der
Vleeschelijkheid en Schuld aangebroken. Dit blijspel van Lothair Schmidt: Een
Droom, is er het klaterend bewijs van. Geen bakvisch, geen luitenant, geen oud-juffer
gaat er meer over het tooneel, maar de Echtbreuk in verscheidene gestaltenis viert
er haar schrikbarende triumfen. Op lichtzinnig Fransche wijze spotteden wij vroeger
met het allerheiligste, met Huwelijkstrouw en Vrouweneer, maar wij doen het thans
zelfs op Duitsche wijze, dat is twee graden grover en plomper dan men bij de
Franschen gewoonlijk waarneemt.
Zoo dadelijk reeds de aanvang: Meinacht, bowl en verliefderigheid, dat is wel een
rationeele, maar toch niet een fijne combinatie, om er de zonde uit geboren te doen
worden. Franschen zouden de Verboden Min minder dirèct aan het materieele
hebben gekoppeld dan hier geschiedt in deze beide jonge vrouwen, van welke de
eene, tot haar verontschuldiging, een vervelenden man heeft, de andere zich enkel
maar dezen nacht onbillijk vernalatigd voelt. En terwijl de man dezer laatste
waarschijnlijk uit zucht tot het verbodene en nieuwe, de vriendin naar huis - en
verder! - geleidt, gedraagt zij zich zwakjes afhoudend tegen den ongetrouwden
‘compagnon.’ Wie weet zelfs, wat gebeurd
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ware, indien niet juist op 't gelegen oogenblik, hoogst ongelegen, nog een man het
raam ware binnen geklommen, die.... een braven militair en boerenzoon en vrijer
van het dienstmeisje blijkt. ‘Leeringen wekken, maar voorbeelden stooten af,’ denkt
de jonge vrouw en haar eigen geval eenigszins gekarikatureerd ziende in dat van
den oppasser en de meid, vergaat haar alle lust tot min of meer daadwerkelijken
echtbreuk. Gesteld dat zij deze bezat. Want dit is nu juist het vrouwelijk-perverse
en onrekenbare, dat er vaak niet met zekerheid te zeggen valt of zij wil of niet. Zij
wil en zij wil niet, zij geeft toe protesteerend en verzet zich maar half gemeend....
Haar man echter komt van zijn zoogenaamden ‘speelavond’ al bijzonder katterig
thuis. Hij heeft zelfs vaag berouw, wat hem geenszins tot verdienste hoeft
aangerekend te worden. En dat berouw stijgt tot positieve wroeging, als de geleerde
echtgenoot der vriendin komt opdagen, om hem koeltjes onder vier oogen te
vertellen, dat hij, de geleerde, alles weet van zijn vrouw, dat zij reeds naar haar
moeder is geëxpedieerd en dat men den mede-echtbreuker verzoeken zal bij het
aanstaand proces als hoofdgetuige op te treden.
De ongelukkige Lebemann is dan werkelijk wanhopig. Hij is immers zijn eigen
vrouw zeer hartelijk genegen, hij verlangt ganschelijk niet zijn rustig, gemakkelijk
bestaan vernield te zien, te minder wijl hij dol van zijn eenig kind houdt. En hij weet
wel wat er gebeuren zal, zoodra zijn vrouw van de zaak kennis krijgt. Zij zegt het
hem ronduit, dat zij geen uur langer in zijn huis zou blijven, als ooit zijn ontrouw
bleek. Hij zou dan de eer mogen hebben haar en haar dochtertje, dat ongetwijfeld
aan de moeder toegewezen wordt, te onderhouden.
Zij zelve is daarbij van zoo vlekkeloozen huwelijkstrouw! Heeft zij hem, zelfs niet
haar droom gebiecht, dien mallen droom van zijn houterigen compagnon, die een
twee meter hoog raam ingeklommen was om haar ‘oneerbare voorstellen’ te doen?
En hoe er - als comble! - vervolgens nog een tweede man, de oppasser van den
kapitein hierover, ook zoo maar binnen stommelde, enz. enz.
Een vrouw, die zich zelfs verplicht acht haar droomen te vertellen, hoe genadeloos
moet die wel tegenover heuschen ontrouw staan....
En nog eens en nog eens vernedert hij zich voor den professor, dat zijn naam
toch niet gemengd moge worden in dat scandaleuse proces. Maar professor is
onverbiddelijk en onbewogen. Wraak zal zijn en het eerige, wat den rampzalige
overblijft, is zoodra mogelijk zijn vrouw alles te bekennen.
Zoo doet hij, ofschoon zij het hem waarlijk niet gemakkelijk maakt. Het resultaat
is, als voorzien, vreeselijk, maar heeft toch nog onverwachte gevolgen, en inzoover
de beleedigde gade in haar woede open-
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baart, dat de droom.... geen droom maar werkelijkheid was en het maar ‘zus of zoo’
gescheeld heeft, of.... Zij zijn dus bijna quitte op het stuk van echte-trouw! Maar de
man lacht haar hartelijk uit om hetgeen hij een grappige wraakneming acht en als
de compagnon komt, vertelt hij, werkelijk opgelucht dat de toorn zijner vrouw dezen
afleider vond, hoe zij per-se wil doen gelooven ook bijna een echtbreekster te zijn.
‘Geloof 't dan maar, om der lieve vrede wille,’ zegt de leuke compagnon. En als de
vrouw, diep gekrenkt over het onverzetlijk vertrouwen van den man in haar deugd,
den compagnon als getuige plechtiglijk oproept tot staving harer schrikkelijke
bekentenis, fronst de echtgenoot dreigend de wenkbrauwen en slaat de armen
onheilspellend over elkaar bij de schuchtere bevestiging, maar schudt zijn partner
dankbaar en geestdriftig de hand, zoodra het vrouwtje hen alleen gelaten heeft, in
de animeerende verwachting, dat zij elkaar nu allicht vernielen of minstens duelleeren
zullen.
Waarop het scherm valt.
Zoo is dit op een lichtelijk cynische wijze grappig en het treft in den dialoog, dat
voortdurend een koe een koe genoemd wordt, met blijkbaar welbehagen. Indien nu
dit ons ten slotte toch niet mishaagt, wij én het cynische én het grove genoeglijk
blijven aanzien, zoo komt dit eerstens daarvan dat het stuk zoo bijzonder goed in
elkaar zit en in zijn drie levendige bedrijven zoo vlot afspeelt.
Maar het komt allermeest door het feit, dat hier méér dan een blijspel tegenieten
valt en Lothair Schmidt zich inderdaad een zede- en karakterschilder betoont. Niet
enkel een vermakelijk geval, ten onzen ijdelen genoege, vervaardigd, wordt voor
ons opgevoerd, maar een zede-beeld van het huidig Berlijn valt er te zien.
En indien het geval een pijnlijk nagevoel mocht achterlaten in onze herinnering,
indien wij het grappige toch wel al te zeer met het liederlijke en lage gemengd
mochten achten, dan beseffen wij, dat het grossstädtische leven zelf dit beeld
vertoont en de dichter hier slechts reproduceerde en - ten laatste - een weinig
arrangeerde.
Daarmee is dan een beter standpunt ter beschouwing gewonnen en vergeeft men
gaarne den talentrijken auteur, wijl hij deze dingen toch eigenlijk niet alleen als
amuzement ten tooneele bracht.
Hij heeft minstens twee uitmuntende menschbeelden geschapen - die van het
vrouwtje en van den man - en verder een compleeten atmosfeer van grof-materieel
genietend Berlijnsch high-life. Dat dit anders, veel minder sierlijk en geestig, is dan
het Parijsche, kan men hem gewis niet verwijten. Zijn spel moge dus minder
onschuldig zijn dan b.v. De Bibliothecaris, het is wel zoo levend en leerrijk, ook als
een
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staal van hedendaagsche Duitsche tooneelschrijfkunst, die het realisme ‘sans phrase’
blijkt te huldigen.
Het Ned. Tooneel gaf het geval zeer voorzichtig en ingetogen. Het kan zeker oneindig
‘schouwer’. Dies mogen wij dankbaar zijn. Mevr. G. Poolman was de jonge vrouw
en deed het figuurtje voor ons waarlijk levend worden.
Maar 's heeren De Vos kracht en gaven liggen niet in de weergave van dezen
middelsoort-Berlijner. Schoon hij zijn natuur en gewoonten prijsselijk geweld aandeed,
tot zulk een elastisch-gezond, bol-jong, grof kinderlijk type kon hij zich meest niet
opwerken. Hij duidde de figuren aan, maar belichaamde haar niet. En van den heer
Myin is natuurlijk hetzelfde te zeggen. Hoe komen deze beide heeren aan en in
deze beide rollen, zou men zeggen. De heer Schulze echter bleek een ingetogen
vermakelijke professor en de overigen, als ook de geheele aankleeding, gaven,
dunkt ons, al wat men wenschen kon, ofschoon menigeen zich een nachtegaalslag
wel melodieuzer gedacht heeft.
De onderneming ter verkrijging van de gordel van Hippolyta koningin der Amazonen,
is eigenlijk een der werken van Herakles, waarbij Theseus, koning van Athene, hem
met eenige andere helden bijstaat. En het eind der historie is zelfs dat Herakles
Hippolyta doodt. Er bestaat echter ook een lezing, volgens welke Theseus de
Amazonenkoningin als vrouw mee naar Athene voert en zoo verlaat dan de heer
Roelvink niet geheel de banen der sage, als hij in zijn ‘fantazie’ enkel den
Atheenschen held opvoert en Herakles thuis laat. Het overige is echter eigen fictie.
Om den gordel met overreding of list machtig te worden, zendt de koning twee
afgezanten: een jongen poëet eerst, een jeugdigen krijgsman vervolgens. En dit is
een welberekende zet, want beide heeren, elk voor zich niet zonder verdienste,
prikkelen de belangstelling der Amazonenkoningin en doen haar verlangen den
grooten held zelven te aanschouwen, van wien deze gezanten slechts de vereerders
en zwakke afbeeldsels zijn.
Er is trouwens in dit rijk der strijdbare en trotsche vrouwen een algemeene en
heftige belangstelling naar den man, die het volk geen eer aandoet en het vermoeden
wettigt, dat alleen het strenge regiment van Antheia, Hippolyta's tante, het in de
bekende fiere afzondering houdt. Van Antheia zelve is dit dan verder geen verdienste,
wijl zij de jaren der lieflijke neigingen ver te boven blijkt.
Het slot van het spel laat de afgezanten ieder een vrouw vinden en koningin
Hippolyta in eigen persoon den held Theseus opzoeken,
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om hem gordel en hand te wijden, wijl hij precies den ‘held harer droomen’ is. En
ook een weinig, omdat zij haar bazige tante en dier oude-jufferige neigingen hartelijk
moede werd.
Den heer Jan Musch, in een voortreffelijke grime, te zien als het oude wijf Antheia
met een krassende stem, is iets zéér verkwikkends en doet deugd aan de
lachspieren. Maar ook de heer J. Kerckhoven, die voor zestien jaar in datzelfde
Amazonenland een kort huwelijksloot, waarvan een lieflijk dochtertje de ‘vrucht’ is,
werkt mee tot ons genoegen. Hij heeft zich een mooien kop gemaakt die tegelijk
aan een slaaf, een herder en een sater doet denken en draagt afgezakte kousen.
Zoo vindt hij zijn dochtertje Kreuse, en zijn ‘oudje,’ die zestien jaar geleden..., jonger
was. Maar het dochtertje, in volslagen onwetendheid van het begrip Man-en-Vader
opgebracht, ziet hem voor een echten sater aan en speelt kiekeboe achter een
pilaar en danst op zijn pansfluit, zoo licht, bevallig en onschuldig-beminlijk als....
mevr. Royaards dat doen kan.
Met hen beiden maken zij die scénes in het derde bedrijf tot een hoogtepunt van
het stuk en een lust voor de oogen.
Heel mooie figuren zijn verder nog de priesteres der Artemistempel (mej. E. van
Duyn) en Pareithiöus, de zanger (E. Gilhuis). Niet zoozeer in hun zeggen, als in
gestalte en gebaar voldoen zij een classiek-aesthetischen zin in ons, die bij zulk
een gelegenheid pleegt te ontwaken.
En de heer Royaards betoont zich een ingetogen-waardige, inderdaad
heerschende koning Theseus, in een edel-rijke kleedij, wit en purper.
Over het geheel waren mej. Brongers gewaden kleurrijk en vol aardige phantaisie,
wat het strijdbaar Amazonenvolk betrof. Ongelukkig echter ging nog al veel verloren
in het overmatig licht, dat de kleuren doofde. Zoo deed het eerste schouwspel, op
Theseus'vaartuig, al bijzonder valsch aan. De scenerie zelve, ‘naar teekeningen
van den schrijver’, getuigde dan over het geheel nog meer van aardige bedoelingen
en een niet verwerpelijke verbeelding, dan dat zij ergens een positief resultaat
bereikte. Het leek niet heelemaal gestijleerd en het leek nog minder ‘natuur’. Maar
in elk geval, dunkt mij, zouden de kleuren beter tot hun recht komen, als men
voorzichtiger en vernuftiger met het licht omging, hetgeen temeer wenschelijk schijnt,
waar immers de helft van ons plezier in het zichtbare gelegen is.
Aan een ‘Fantazie’ van een jongen auteur mag men zeker niet te veel eischen
stellen, vooral niet nu het geval ons bij buien hartelijk lachen deed, als iets van
studentikooze losheid, een grap zonder verdere bedoeling of pretentie. Daarom
wordt hier ook slechts gefluisterd, dat, bij nadenken, die Amazonenhistorie mij noch
heel fijn van opvatting,
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noch heel geestig van dialoog voorkwam, dat er iets zwaars, iets langs en iets leegs
niet in te miskennen viel, als men de aangename bij- en toevoegselen der
insceneering wat terzijde schoof.
Om al deze redenen komt het mij voor, dat de zaak nog veel beter voldoen zou,
indien de auteur er een operette van maakte. Hoe fraaie koorzangen aan Artemis,
en welke pakkende liefdesolo's met harpbegeleiding waren dan niet aan te brengen!
En hoe machtig een ‘leitmotiv’ zou de liefde-drang der Amazonen kunnen
opleveren.... Daarbij zou men geen oogenblik naar een geschikten componist hebben
te zoeken. Daar het een musicus moet zijn, die tegelijk gevoel en smaak bezit voor
het classieke, lijkt ons den muzikalen schepper van Marsyas, Dr. A. Diepenbrock,
als aangewezen. Hij en hij alleen schijnt de man om Hippolyta's Gordel tot nog
hooger volmaaktheid van muzikale vormschoonheid en symboliek op te voeren,
wanneer wij van de ‘Fantazie’ het moois hebben afgezien.
FRANS COENEN.
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Literatuur
Poëzie-overzicht over de tweede helft van 1910.
I
Als ik de talrijke bundels oorspronkelijke Nederlandsche gedichten overzie, die mij
tusschen 1 juli en 31 December j.l. bereikten, merk ik daarin vooreerst een paar
verheugende herdrukken van ouderen op.
De Maatschappij van Goede en Goedkoope Lectuur zorgde voor een nieuwe
complete uitgave van De Genestet, den vriendelijke en geestige, huiselijke en
schalksche; gedichten, meer dan 50 jaar oud, maar te Hollandsch om ooit in Holland
geheel verouderd te kunnen heeten. Dan is daar een nieuwe volledige Gezelle-uitgaaf
in tien handige deeltjes, en wat den prijs betreft, héél makkelijk bereikbaar. Men
zou er den uitgever, ‘den ondernemenden uitgever’, als 't omzichtig lovend epitheton
ornans luidt, den heer L.J. Veen hulde voor willen brengen; bedenkt daarbij evenwel,
dat wellicht den smaak van ons publiek - met huldebetuigingen niet verwend! - een
stukje van die reverentie toekomt; immers een ondernemende uitgever zou zulk
een onderneming als deze zeer goedkoope editie níet ondernemen, indien hij geen
reden had om te onderstellen dat de noodige talrijke vraag aan 't talrijke aanbod zal
beantwoorden. Zoo is dan deze Gezelle-uitgaaf een zeer verheugend bewijs, dat
ons volk nog wel superieure poëzie koopt; zeker een aangename conclusie!
Opklimmende in tijdsorde, komen we dan aan een oorspronkelijke uitgaaf; 't werk
sten

van een, gelukkig, nog levende; die vóór 3 maanden zijn 70
verjaardag vierde.
Levende - en hóé levende! Zijn boek, ‘Tom's Dagboek’ heet het, zegt het u: het is
een leven nu in herinnering: leeftijd en zintuiglijk gebrek (men weet dat ‘Tom's
Dagboek’ het jongste werk van den blinden dichter Penning is) maakten dit
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natuurlijk zóó, voor dezen. En zoo is ‘Toms Dagboek’ alleszins een stuk in 't heden
herleefd verleden geworden. Maar vóór ik deze qualificatie nader toelicht, worde
hier geconstateerd, hoe - zeer eigenaardig voor wie alléén met de oogen des geestes
nog ziet - scherpte van plastiek een voor alles treffende eigenschap is van Penning.
Tech niet vreemd! De beelden in zijn geheugen - de eenige nabeeldbaarheid die
hem bleef - hebben de verdoezelende bijlijntjes verloren; en de dichtertaal die van
de duizenden aanschouwingen alleen, zal ze scherp teekenend zijn, de
architectonische lijnen heeft neer te zetten, 't den lezer latend deze aan te vullen
met de bijvoegingen, die onze voorstelling onmiddellijk aan die constructieve
elementen associeert - de dichtertaal vond hier haar verwoordingsmateriaal al
gereed aanwezig; behoefde het niet eerst los te maken uit het op bijwerk lokkend,
vollediger, detailrijker geheel.
Overigens - wel zéér een werk uit het verleden. Om den inhoud ook - die het leven
vertelt van een oud-vrijer, wiens gezellige jongelingsjaren vielen in den tijd der
Fransche overheersching; die in 1814 een tweeëntwintigjarige was, voor 't eerst
eens op een voetreis door het land.... 'k Behoef u niet te zeggen, dat voor wie b.v.
van prentjes uit dien tijd de eigenaardige mystische bekoring (al is 't geen artistieke!)
voelen, dit eenvoudig verhaal van jonge geestdrift uit ouden tijd, gemoedelijk vlot
en onderhoudend verteld, een gewaarwording beduidt, als roken ze grootvaders
pijp. Wat hebben we vóór dat voetreis-verhaal al kostelijk, als heelemaal-vanzelf,
meegeleefd in den Franschen tijd; in 't door het achteruitgaan van den handel
verarmde, maar niet vertrieste burgergezin, waar al de broers en zusters zoo voelen
voor gezelligheid, verhoogd en verfijnd door zang en muziek! Waar de broers alleen
voor 't dakraam den ‘helschen-smook’ van zelf gekweekte tabak mochten uitblazen;
en zóó kwamen tot waarneming van, belangstelling voor den sterrenhemel, welks
glans in het provinciestadje nog niet door straatverlichting werd verminderd. En dan:
die voetreis zelf; in slecht gepaard gezelschap met den materialistischen neef; de
voetreis waarop ‘Liefdes Ontwaken’ het belangrijke moment is; en waarop we de
meerderjarigheid van Tom meevieren met Champagne voor een Heemstede'sche
herberg onder de boomen in een Meinacht!
Die liefde op de voetreis ontwaakt, blijft voor het leven. Ze komt niet tot haar
volkomen bevrediging, maar loutert zich tot begeertelooze, innigste vriendschap.
Hoezeer is Penning, hij, die in zijn eindelooze donkerheid zoo blij-zonnige
jeugddroomen in na-verrukking doorleven kan, - hoezeer is hij de man om dit
klachtloos langzaam-aan verzachten van eens jongen kerels liefde, - een verzachten,
waarvan ons even het leed en de strijd worden voelbaar gemaakt - met eenvoudige
maar diep treffende accenten te doen begrijpen.
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Maar genoeg over den inhoud. Het boek bevat 163 bladzijden, en het is niet mijn
taak, die hier na te vertellen. Laat ik echter nog een enkel woord wijden aan den
vorm.
Vorm en inhoud zijn hier van eigenaardig treffende éénsoortigheid. Ze zijn beide
kortweg gezegd: ouderwetsch. Voor wien dit woord een afschrikking is, is de lectuur
niet geraden. Ik wil het nog erger maken. Ze zijn ook: burgerlijk. Horror, horror! Is
't nog noodig er een woord bij te voegen? Is 't nog noodig dat woord erbij te lezen?
De velen, dwépers-met-Penning, die op bepaalde bewonderingsgebaren van
bepaalde leiders willoos en smachtend meebewonderen; de talrijke en elegante
kudde van 't literair stemvee, is nu wel weggeloopen; geen beter middel om hèn
van zich af te koeschten dan de twee hierboven staande qualificaties. Die het een
aangename taak schijnt, voor meer serieuze hoorders nader toe te lichten.
Ouderwetsch. Wie het niet gelooft, wordt verzocht eens een stelletje
Muzen-almanakken van 'n vijftig à veertig jaar geleden voor den dag te halen en op
1)
te slaan. Hij zal er bladzij op bladzij vinden, gevuld met: na- en naar- )
Potgieteriaansche zinrijkheid, gewondenheid, gebondenheid, geslingerdheid,
bevingerdheid. Hij zal de meest alledaagsche substantiva, ook vele eigennamen
van personen, van straten en pleinen vinden, voorafgegaan door den heraut der
Verhevenheid: ‘O’, gevolgd door de telegrafische uitnoodiging tot verrukking: ‘!’ Zoo
trouwe begeleiders, als bij een Statenopening de meneer in 't vuurroode buisje met
den witten pantalon, incarnatie van tweederden onzer nationale vlag, voorop, en
de huzarenstoet achteraan. Als ge dan bij Penning leest
U, Leidsche straatweg! hulde en heil;

weet ge, tot welke literatuur-periode dit werk behoort. - Maar och, dat voelt ge immers
elk oogenblik!
2)

Maar nooit meer zou me uw ) macht zoo machtig zijn als thans:
Bij 't eerste klemmen van uw kluister....
3)
Bij de eersten blos aan Liefdestrans ).

leest ge elders.... Wilt ge nog sterker staaltje?
Eéns, in gepeins verloren gaande,
Hield mij een blader-regen staande;
Was dat geen lofzang op Weleer?
Liet uit dien blos op Weemoeds wezen
Zich geen verblijde treurnis lezen?
- Alom scheen Eerbied opgerezen,

1)
2)
3)

Ik bedoel: ‘d'après’.
Der Zee.
Cursiveering van mij.
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En ik - hoe vond ik, wáár, wánneer,
Mijzelf als dwepend dichter weêr?
- Me in de eigen houding, nog aan de eigen
Verteederende plek geboeid,
Waar vóór een uur of twee dier twijgen
Berustingslied mij had ontgloeid?

Let op al die gepersonifieerde gevoelens (Weemoed, Eerbied), typisch naclassicisme!
Let op het conventioneele en ongevoelde der beeldspraak; zeer sterk b.v. in den
laatsten regel, waarin zelfs in verband met een lied van berusting, gesproken wordt
van ‘ontgloeien’.
Ouderwetsch - het heele gedicht, dat immers niet ontwies aan den eigenaardigen
stijl van des dichters jeugd. Zoo we 't nog niet wisten, de lange reeks aanroepingen,
de eigenaardige statigheid, tal van bijzonderheden zouden er ons op wijzen! Maar
ook - er zouden uitdrukkingen aan te wijzen zijn, die deden aarzelen. Zoo deze
kenschets van het duin:
Glansrijke hoogten! purperwazige valleiën!
Blond zand, waarop de abeel zijn stam schetst en zijn vlucht!

een regel van prachtig-artistiek fel-direct sensitivisme!
Toch, de indruk van 't geheel is: ouderwetsch; burgerlijk ook, als ik zei, in de
allergemoedelijkst-grove omschrijvingen, die de fijne plastiek afwisselen. Een
voorbeeld maar weer uit ‘In 't Haagsche Bosch’, waaraan zooveel van 't voorafgaande
is ontleend. Zoo begint dan dit hoofdstuk:
Dat bosch, met zijn gewelfde lanen
1)
Van stammen elk een schilder waard) );
Zijn kijkjes elk ongeëvenaard,
Verscheiden als op Scheppingsbanen -,
Verrassend nieuw als alle Schoon zich uit;

Welnu dan! Al wat die woorden ‘ouderwetsch’ en ‘burgerlijk’ aan onbevalligs en
conventioneels suggereeren - ik deed u gevoelen, dat vindt ge in dit gedicht. Maar
weet ge wat ‘ouderwetsch’ en ‘burgerlijk’ óók kunnen beteekenen? Dit: een diepe
echtheid van eenvoudig gevoel, dóórblinkend door alle stijf heid-van-conventie heen;
een stevige levenslust; een laten we zeggen, ‘edel blaken voor de deugd’, een vooral
volhardend beoefenen van de kunst, waarvan telkens een enkel accentje in 't
alles-behalve-soepel-meedeinend rhythme getuigt Het geheel: een stuk werk uit
een periode die we, precies om deze eigenschappen,

1)

Cursiveeringen van mij.
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die, ik weet het wel, artistiek niet-de beste zijn, liefhebben als een tóch beminnelijke
phase van ons volksbestaan.
Zoo zien we dan dit werk van Penning als een zeer complete en eerlijke schildering
van eigen gewaarwordingen. Aan dat complete en eerlijke danken we, dat we nooit
opgeschroefde, nooit onzuivere gevoelens krijgen; en dit moge ons genoegen doen
nemen met veel dat herinnert aan de vernuftspoëzie, die in des dichters jonge jaren
bloeide; aan de ‘erge’ huiselijkheid, die men van Tollens en zijn omstreeks '50 en
'60 veelbewonderde navolgers kent. Intusschen - die ‘erge’ huiselijkheden hinderen
u 't meest, wanneer deze of gene er u demonstratief éen opslaat; wanneer ge ze
tegenkomt in-het-verband, zullen ze u meer vriendelijk dan spottend doen glimlachen.
Immers er is zoo veel echt gevoel in den blik van wie al deze dingen met streelende
herinnering nog eens voor zich haalt, dat, inderdaad als we dit lezen, Leigh Hunt's
woorden ons op de lippen komen - die deel uitmaken van de definitie van de Poëzie
- ‘makes familiar things as if they were not familiar.’
Van een zeven jaren later geboren dichter, Nijmeger van afkomst, Brabanter naar
woonplaats, zoowel als naar den gemoedelijk vriendelijken aard zijner zangerige
liedjes, is de bundel ‘Licht Geluid’ door G.W. Lovendaal. De Groningsche
uitgeversfirma P. Noordhoff zorgde voor een keurigen druk, een aardige, bij den
eenvoud der liedjes passende, randversiering, en voor een ongemeen leelijk
omslagje.
Lovendaal! Wie kent niet zijn liedje, met de melodie wijd verbreid:
Ik had er mijn liefje
Naar huis gebracht
En kuste voor 't eerst haar
Een goeden nacht.
De sterrekens schenen zoo wonder, zoo hel:
Ze zagen het, ja, en ze wisten het wel,
Hoe blij met elkaren
Hoe blij met elkaren
Hoe blij met elkaren
Wij waren.

..........................
Welnu, in dien trant geeft hij ons nu, hij, de 63 jarige, een heel boekje. Het zijn
versjes van eenvoudig leven, het leven zooals hij 't in zijn Brabantsch stadje Grave
t'elken dag ziet, en in welks aanschouwing bij genoegen schept. Men heeft
tegenwoordig dichters, die werelden van sociaal gevoel hebben uit te storten; we
hebben diepzinnige wijsgeeren, we hebben langzame verfijnde schoonheidzoekers....
Is er nog een plaatsje voor dezen, die eenvoudig zichzelf aankondigt als: een vogel?
Zonder meer: een vogel....
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Een vogel zit de zang in 't bloed,
Die wordt er toe gedreven,
Die zingt, omdat hij zingen moet,
Er zonder niet kan leven.
Ik kwink mijn jool er uit en smeed
Een lustig refereintje
En zoo mij plaagt mijn lastig leed,
Dan deun ik een douwdijntje.
Zoo zing ik als de vogel vrij
Op eigen trant en wijze
Een liedje vroo, een liedje blij,
Een deuntje los en leise.
Wij kunnen, wat ons leven doet
Met lust en moed, niet derven,
En zingt mijn hart niet meer, dan moet
Het als de vogel sterven.

‘Volksliedjes’ luidt de ondertitel van het boekje. Het is dus heelemaal niet bedoeld
voor verfljnde literatuur-proevers; maar misschien kunnen ook die nog wel eens
even behagen scheppen in 'n gemoedelijk deuntje als dit. ‘Boerenvrijage’ heet het.
Ik zing al van een boerenknecht,
Die had een hart als goud,
En van een hupsch boerinneke
Van twintig zomers oud;
Hij flink en wel ervaren,
Zij blond van hart en haren,
En beiden kloek gebouwd.
‘Katrijn, ik ben maar boerenknecht.’ ‘“Ik boerenmeid, wat schaadt 't?”’ ‘Ik had zoo graag een trouw vriendin’ ‘“En ik een kameraad.”’ ‘Dat past al bij elkaren,’
Zei Jan, ‘in stand en jaren,
Zooals in 't liedje staat.’
‘Ik weet een kwiek boerinneke,
Die trouw ik als ik kan.’ ‘“En ik een flinken boerenknecht,
Dien wou ik wel als man.”’
‘“Dat past net bij elkander
Als koek en koriander,”’
Zei Trijn, en ‘ja’, zei Jan.

..........................
Enzoovoorts.
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Er zijn andere, even aardige en aardiger liedjes; lieve dingskes ook over kinderen.
En ‘liedjes’ zijn 't vóór al; ze wachten maar op 't melodietje, om 't heele land door te
zwieren, zooals dat
Ik had er mijn liefke naar huis gebracht.

'n ‘Matrozenliedje’ is er, een stevig vers. ‘Mijn Taal;’ liedjes van schipperkes en
visschertjes. Ge weet 't nu wel zoo wat. Maar tot slot moet ik nog één gedichtje
aanhalen van langademiger regels, een gedichtje dat, waar nog plaats is voor een
nieuwe de Genestet-uitgave in duizenden exemplaren, ook ongetwijfeld nog wel
vrienden vinden zal.
Hier is 't dan:

Zaterdagavond
Moedertje heeft er haar huisjen op streek.
Kneutrig zoo'n huisje op het eind van de week!
Net zijn de witte gordijntjes gespannen,
't Lampeke pinkt in de koperen kannen,
't Blinkende keteltje zuit van lust,
Zingt zoo gezellig in de avondrust.
't Blozende lijveke heelemaal bloot,
Spartelt een kleuter in moederkes schoot.
Rekt zich en schuurt zich de mollige beentjes,
Steekt in zijn snoetje de rozige teentjes.
Moedertje kriewelt hem kesr op keer,
Vader legt even de pijp er hij neer.
Eén maar alleen van de drie heeft het druk,
Twee kijken zwijgend en stil van geluk.
Stil op een leuning, een lepel, een schrijntje
Schemert een stipjen, een lichtjen, een lijntje;
't Heimpje kriekt achter den haard: kreek! kreek!
Kneutrig zoo'n huisje op het eind van de week!

Is dit niet minstens éven fijn-plastisch en nog eenvoudiger dan de fire-side-poetry
van onzen Delftschen predikant?
Marcellus Emants, aan wiens waakzamen strijdlust - zou ook dit jaar de opening
van den Tooneelverbondsdag weer aanleiding zijn tot hevigheden tegen de
tooneelcritiek; die nog maar steeds leeft, och arme! - Marcellus Emants, aan wiens
waakzamen strijdlust men niet zou zeggen, dat ook hij al langzamerhand tot de
oude garde gaat behooren, had de voldoening, dit najaar den derden druk van zijn
‘Godenschemering’ te zien geboren worden. Het is nu acht-en-twintig jaar geleden
dat het werk verscheen, 't welk een der beste stukken van Emants' oeuvre blijft,
misschien het beste. - Zeven jaar geleden werd
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‘Loki’ uit ‘Godenschemering’ geëxtraheerd; in het voorjaar van 1910 dramatiseerde
de heer Blanche Koelensmid, onder goedkeuring van den schrijver, het werk. Het
is ons een vreugde dat bij de belangstelling die de latere bewerkingen vonden, ook
die van den oertekst nog groot genoeg bleek, om een nieuwen druk noodig te maken.
Met voortreffelijk inzicht heeft de dichter aan zijn ‘lastige en onbedwingbare
eigenaardigheid,’ zooals hij 't noemt, van altijd weer in zijn werk te willen veranderen,
weerstand geboden, begrijpende, dat ‘Godenschemering’ een werk van 1883-'85
('t jaar van den tweeden druk) moest blijven, wat zeker niet het geval zou zíjn, indien
hij er in 1910 te veel in ging werken.
We zijn dankbaar voor deze nieuwe uitgaaf; ze geeft, evenals de nieuwe Gezelle
en de Genestet, hoop op den smaak van 't publiek.
Tot de heuchlijke teekenen behoort ook de uitgave van een bloemlezing uit de
gedichten van Jacob Winkler Prins. Zijn jonge vriend Joannes Reddingius bezorgde
ze en leidde ze in, en de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur gaf ze
uit. Al wat Reddingius gedrukt en ongedrukt van Prins' werk bijeen heeft kunnen
brengen, heeft hem tot keuze-materiaal gediend; en moge wat hij wegliet ons niet
alles bekend zijn, zoodat we de keuze niet geheel kunnen beoordeelen, wat hij koos,
geeft wel de overtuiging dat hier met zorgvuldige pieteit gewerkt is, ‘luisterend en
aardachtig kijkend’ als hijzelf in de Voorrede zegt.
De voorrede is ‘een woord op zijn pas’. Ze begint met een enkele anecdote, welke
typeerend is voorden eenzaamheid-zoekenden dichter, die de bloemen en de
boeken, de stille heiwandelingen en de fijne gepeinzen zocht, de menschen vlood.
han worden eenige levensbijzonderheden verteld; terwijl na de herinnering dat het
Kloos was, die door zijn bewonderende critiek onze gelukkige aandacht voor Winkler
Prins vroeg, vooral aan des dichters weinig bekende vertalingen attentie geschonken
wordt.
En Reddingius eindigt zijn gevoelvolle introductie met een mooi, en fijn typeerend
gedicht op den dichter.
Wij behoeven hens bij onze lezers niet nader in te leiden, den dichter van
‘Sonnetten’, van ‘Zonder Sonnetten’, van ‘Natuursymboliek’. Wie zijn ‘Vijver in 't
Bosch’ las - en wie las dat niet? - kent hem.... en heeft hem lief. Ik meen het gedicht,
dat aldus begint:
Gelijk aan zuilen hecht en sterk
Met zacht mos op de stammen,
De gloeiende kruinen in 't blauwe zwerk,
Maar lager vol wieglende vlammen,
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Rijst boom aan boom
Bij den vijverzoom,
De krachtige neven de broze,
En spieglen in 't water zich, één van zin,
En groeien zoo tusschen twee werelden in:
Het eindige en 't eindelooze.

................................................
Is dat niet een fijne suggestie van klare wijdheid?
Met een fikschen tijdsprong in de richting van 't heden komen we nu tot den 50-jarigen
Frederik van Eeden, die - na, ik geloof: dertien jaar - een vervolg heeft gegeven op
zijn ‘Lied van Schijn en Wezen’.
Het eerste deel van dit ‘Lied’ heeft indertijd vele jeugdige harten en geesten
geïmponeerd. Het werd een soort bijbel der jongeren. Echter, als met den anderen
bijbel: men kende ‘Het Lied van Schijn en Wezen’ volgaarne en zelfs met eenig
polemisch vertoon, de hoogste autoriteit toe, maar het lezen....? Belangstellenden
in dezen verwijs ik naar het exemplaar ter Koninklijke Bibliotheek in Den Haag,
waarin mij, toen ik het voor 't schrijven van dit overzicht raadpleegde, de tegenstelling
trof tusschen de bijzonder-vuil gelezen eerste bladzijden, en de maagdelijk blanke
rest.
De inhoud van het Tweede Boek van ‘Het Lied van Schijn en Wezen’ komt dien
van het Eerste Boek zeer nabij. Veelszins wordt die slechts herhaald. Ook hier wordt
met nadruk gepredikt: wantrouw de Rede; leer luisteren met overgegeven aandacht
naar de stem van uw eigen hart, de stem die goedheid leert als hoogste wet voor
't leven. Al wat Verstand daar vindingrijk tegen aanvoert, is Schijn. Schijn is ook de
dood. Schijn is de scheiding die ons is bijgebracht tusschen de bezielde en de
onbezielde natuur.... Hoe zullen we dan zeker weten, waar 't Wezen schuilt, hetwelk
immers onze zinnen ons als zoovele sluiers verbergen? En het antwoord is: Christus
heeft ons de kern van ons bestaan klaar geopenbaard. Hij heeft ons de liefde als
de zuivere lijn naar de hooge rust van geluk gewezen.
De liefde, die we, luisterende zullen kennen als de inspraak van ons eigen, innigst
Wezen.
‘Het Lied van Schijn en Wezen’ is uit autobiografisch oogpunt één van de
belangrijkste werken van Van Eeden. Nergens toch laat hij ons zoo klaar zijn
eeuwigen zelfstrijd kennen; nergens toont hij zoo kenbaar zijn innige verwantschap
met die godsdienstigen die ‘mystici’ heeten. Ik heb voor twee jaar in Groot-Nederland
in een artikel ‘Van gheesteliker Minnen’ mijn visie op de Middeleeuwsche mystiek
gegeven, van
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welke gevoelssfeer zuster Hadewijch nog zuiverder beeld geeft dan Jan van
Ruysbroec. Het is treffend, hoe veel van het daar gezegde omtrent Hadewijch's
verzen volkomen past op Van Eeden. Daar hebt ge het herhalen - de natúúrlijke
herhaling van wie telkens een zelfden strijd moet doormaken, den strijd die leidt tot,
één enkel oogenblik, het volkomen doorvoelen van de heerlijkheid der Liefde, de
heerlijkheid van God, van de Wereldziel, zeg: van het Wezen. Dan looft de
begenadigde met fel tastende woorden dat innige, dat hij in zijn gevoel-en-begrip
vasthouden wil.... En dan de glorie van zich zóó hoog te voelen boven anderen uit;
zulk een klaar beseffer te zijn van wat het hoogste inzicht is: eigen nietigheid; een
glorie.... die voert tot een zelfverheffing als ook geen anderen kennen. Een
zelfverheffing die dan echter onmiddellijk weer wordt begrepen als de gróótste
dwaasheid.... immers, ze berust op 't besef van eigen nietigheid. Een ontzettende
val in eigen achting volgt; een gevoel van afmatting en machteloosheid, van
verslagen neerliggen op den bodem van 't bestaande.... hoe zou het anders kunnen
dan na het zenuwkracht vernielend rijzen boven het natuurlijk levensbegrip uit!
Ziehier dan den ideeelen inhoud, ook van het Tweede Boek van ‘Het Lied van
Schijn en Wezen’. Stijgend na telkens herhaalden val bereiken we telkens een
blinkenden top van bewustzijns-helderheid; van de uitzichten die die hoogten ons
openen, gaf ik aan den aanvang van deze bespreking reeds eenig denkbeeld.
De beteekenis van ‘Het Lied van Schijn en Wezen’ zie ik, naar ik reeds zeide,
vooral in de autobiografische waarde. Zoo leeren we dan nu, dat Van Eeden, die
voor enkele jaren een levenswet zeide te zien boven die van het Christendom,
weergekeerd is in de voor zijn bestaan karakteristieke mystische denkwijze, die niet
boven het Christendom uit kán blijven, al zijn er Nietzschiaansche momenten,
Overigens zien we, zooals trouwens karakteristiek is voor den mysticus, den
gevoelsmensch - hebben niet altijd in de Kerk de mystici tegenover de dogmatici
gestaan? - zeer groote verschillen in appreciatie ten opzichte van groote
levensvragen op verschillende oogenblikken. Zoo heette afkeer van den dood in
het Eerste Boek ‘Krankzinnigheid van pijn’. Het stoffelijk bestaan was een ‘keten’
die knelt en bindt.
En nu?....
................
.... Zij heerlijk 't aardsch bestaan geprezen!
Hoe dierbaar wordt, nu ik hun kracht waardeer,
mij 't kunstig lijf en zijn gedweeë zinnen,
waar 'k zooveel vreugden, zooveel schoons door leer,
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mijn zelf-gebouwde veste, van welks tinnen
ik strijd en schouw, en waar ik schatten gaar. Hoe zou 'k Gods wezen kennen en beminnen
Tenzij door 's lijfs gevoelen wonderbaar?

Echter den dood vreezen blijft natuurlijk minderwaardig heeten; ‘Schijn’ toch is de
dood. - Evenwel is het opmerkelijk, en ik geloof zelfs: typeerend, voor den
doodsverachtenden dichter Van Eeden dat één der meest treffende, laten we gerust
zeggen: één der meest gevoelde passages van dit Tweede Boek is.... de schildering
der doodvrees-visie:
Een schaduw evenwel blijft elk geluk
voor goed verduistren, machtloos is elk wapen
tegen den ouderdom, niets heft den druk
van 't dreigend lot. Opeengepakte schapen
staan wij voor 't slachthuis, 't oog vol stommen schrik,
geen weg terug, - de donkre poort blijft gapen,
géén onzer wacht gena, 't laatst oogenblik
van felste ontzetting nadert onafwendbaar,
het vonnis is geveld, bij elke tik
van 't uurwerk schrijdt hij nader, die onschendbaar
't gericht voltrekt met deernislooze hand.
De toekomst grijpt alleen en niemand kent haar.

Eén van de meest aangrijpende gedeelten, ongetwijfeld; en toch - zelfs hier voelt
men, nog even (‘onschendbaar’), hoe zwaar Van Eeden het drie-rijm, dat hij ook dit
heele Tweede Boek volhoudt, soms viel. Er zouden echter heel wat stuitender
1)
voorbeelden van rijmdwang te geven zijn. Een enkel volsta: )
De mensch is 't zelf, die allerwegen schendt
't schoon wat natuur of schepsel moeizaam wrochte
en wie bij menschen, tot verheven end,
den last te went'len zoekt van 't zwaar-bezochte
menschengeslacht, - zij smaden hem het eerst,
laster en spot tracht hem met giftig spog te
bezoedlen....

Rijmdwang, die ook, zooals in 't gegeven voorbeeld in den voorlaatsten regel, tot
afgrijselijke enjambementen voert; welke ten gevolge

1)

De cursiveering is van mij.
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hebben dat het vers - volkomen in strijd met het vers-karakter - vaak niet overluid
te lezen is.
Maar ik heb een ernstiger, een meer principieel bezwaar tegen het versschema,
waarop het heele ‘Lied van Schijn en Wezen’ is gebouwd; een schema dat m.i. met
bemanteling van 't eigenlijk wezen van des dichters aandoeningen, een valschen
schijn huldigt. Een schijn van onbewogen, serene kalmte; dat toch willen de statige
veelvoetige verzen voorwenden. En naar mijn hierboven nader uiteengezette
overtuiging, is ‘Het Lied van Schijn en Wezen’ inderdaad een product van heftig
ongelijkmatige bewogenheid. De vorm is die der hoog-wijze contemplatie; de inhoud
doet mij de fel geslingerde ziel voelen, niet beheerscht door rede, in hoogste
verrukking en diepste verslagenheid.... Ziehier wat mij de verklaring lijkt van den
indruk van onecht-aandoende preekerigheid die we, tusschen en over enkele zeer
echte accenten, telkens voelen in dit dicht.
Onnoodig echter te zeggen, dat het diezelfde afkeurenswaardige
pseudo-plechtigheid is, waardoor ‘Het Lied van Schijn en Wezen’ zoovele jeugdige
gemoederen heeft geimponeerd. Een statigheid die men te lange eeuwen op den
kansel als ‘dierbaar’ genoten heeft, dan dat ze nu ineens op 't nageslacht haar
werking zou missen. Er zijn meer beproefd-kerkelijke imponeeringsmiddelen in Van
Eeden's gedicht - in ál zijn dichtwerk trouwens - op te merken. Zoo de vreemde
woorden aan 't regeleind, die - nota bene - als een ‘nieuwe’ bekoring zijn bewonderd!
Intusschen, gemeenlijk weet de dichter die woorden met gratie aan te wenden. Niet
altijd echter. Wat is de indruk bijvoorbeeld van 't in de volgende regels optredende
‘secuur’?
Een veil'ge gids wordt slechts in vreugd gevonden
die zichzelf voedt en stadigt op den duur
die niet bedwelmt, noch blindt, en niet met wonden
bekoopen doet haar kort, hoog-laaiend vuur,
die naast verbijstrend schittren der genieting
als rein, kalm licht, zelfstandig en secuur
blijft schijnen....

Holle statigheid. Wilt ge er nog een voorbeeld van? Hoor hier:
....Hoe kent ooit d' aard verzoening,
waar 't teedre kruid, dat op de rotsen groent,
rooft 't leven der geburen door zijn groening
Waar plant en dier, om water, lucht en aâm
worstelt respijtloos, tot zijns wils voldoening?
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Nietwaar, dit mag men toch wel meer galm- dan zinrijk noemen!
Moet ik dan nog even mijn indrukken saamvatten, dan zij het aldus: het tweede
boek van ‘Het Lied van Schijn en Wezen’ is, als het eerste, een belangrijk
document-humain, dat ons den fellen zelfstrijd van wijsheid en hoogmoed verbeeldt.
De troebele geestestoestand van den ‘worstelende’ vindt men erin, onderbroken
door felle blinkingen van helderziendheid, waarin des levens duister wonder als van
bóven 't leven wordt aanschouwd.
Literair is een groote en voortdurend hinderlijke fout, dat de vorm van rustige
aanschouwing, het veelvoetige drierijm is gekozen bij-,opgelegd over een inhoud
van geenszins aan deze rustige uiterlijkheid beantwoordende innerlijkheid; een fout,
die niet zelden den lezer met een pijnlijk gevoel van onwaarachtigheid, van
onzuiverheid, van oneerlijkheid aandoet.
WALCH.
(Wordt vervolgd.)
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Verzen
Door Hélène Swarth.
I.
Ik wil het gaan zeggen....
Ik wil het gaan zeggen mijn zuster,
'k Wil weten hoe Vader het vond,
Lief Moedertje moet het toch hooren,
Ik wil het vertellen mijn hond.
Mijn zusterken zal er om schreien,
Zij die mij verdedigde als kind,
Mijn Vader zal zeggen: - ‘Kom bij me!’
Lief Moedertje weent zich wel blind.
Meewarig zal likken mijn handen
En droevig mij aanzien mijn hond. O God! maar zij kunnen 't niet hooren,
Zij slapen zoo diep in den grond.
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II.
De Slotgracht.
Ik droomde hoe, door een gewelfde laan,
Ik langs een lange smalle slotgracht liep,
Waar avondrood en zilverblauwe maan
Het diepe water kleurden, dat er sliep.
En uit de plooien van mijn aschgrauw kleed,
Nam 'k, éen voor éen, de brieven van mijn schat
En scheurde en scheurde, wreed van liefdeleed,
En zaaide in 't slapend water blad na blad Tot héel de slotgracht, die zoo rozerood
En manezilvr en lommerzwart beplekt
Lag langs de laan, met liefdebrieven, dood,
Te zwaar bevracht met logen, lag bevlekt.
En nu 'k den weg naar 't oud kasteel betreed,
Herken ik plots die slotgracht en die laan.
De brieven zonken, zwaar van loge' en leed,
Als speelgoedbooten, die in zee vergaan.
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III.
Het leege Huis.
Mijn huis van liefde ben ik langs gegaan.
Met ál zijn oogen zag mijn huis mij aan.
Met ál zijn lijdensoogen, star en zwart,
Zag droef mij aan mijn huis van liefde en smart.
Neen, zie mij niet zoo streng verwijtend aan!
Ik ben vol wanhoop van u heengegaan.
En zie 'k uw oogen blinken, leeg en blind,
Zoo moet ik weenen als een arrem kind,
Een kind verdreven door een sterken man,
Dat in haar woon nu nooit meer binnen kan.
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IV.
O lang mij....
O lang mij een rank tuberozen,
Zoo blank als de wangen van Dood
En anjers, die branden en blozen,
Als de lippen van Liefde zoo rood.
En strooi ze mij over mijn sponde
En hecht ze me en vlecht ze me in 't haar.
Leg de roode op mijn liefdewonde,
Leg de blanke op mijn doodebaar.
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V.
O, kon ik maar bidden....
O kon ik maar bidden,
Zoo bad ik voor hem.
Nu breken doormidden
Mijn snikken mijn stem.
Zou God mij nu hooren?
Maar God is zoo ver Een ziel gaat verloren:
O viel daar geen ster?
Wees hém nu genadig,
Dan lijd ik alleen,
Dan blijft mij gestadig
Een troost wen ik ween.
O wil mij die geven!
Neem hém bij de hand
En leid hem, door 't leven,
Naar 't Eeuwige Land.
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VI.
In 't Berkenbosch van Rozendaal....
In 't berkenbosch van Rozendaal,
Daar rijzen de ranke stammen,
Nog zonder zilveren looverpraal,
Als blinkende blanke vlammen.
In 't berkenbosch van Rozendaal,
Daar zwerf ik, alleen en verlaten,
Waar ik wandelde vroolijk, de laatste maal,
Met hem, die mij is gaan haten.
In 't berkenbosch van Rozendaal,
Daar luister 'k - of weer ik kon hooren
De vleiende stem en de liefdetaal
Van hem, dien ik heb verloren.
In 't berkenbosch van Rozendaal
Verdwaal ik onder mijn zoeken
En nu zie ik de boomen zoo dor en zoo kaal
En zoo droef lijkt de roep van de roeken.
In 't berkenbosch van Rozendaal,
Niets kan ik er wedervinden
En nu zie ik de lanen zoo leeg en zoo vaal
En nu voel ik de kilheid der winden.
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Maar in 't berkenbosch van Rozendaal,
Al tusschen het blank van de boomen,
Zie ik blinken het blauw van de hemelzaal,
Waar ik hoop dat ik éenmaal zal komen.
Doch het berkenbosch van Rozendaal,
Dat zal ik zien uit den hemel
En 'k zal eenzaam zijn in de hemelzaal,
Al tusschen het englen-gewemel.
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VII.
Boschjes.
O donkre boschjes in de bleeke duinen,
Die waart weleer mijn weelde - en weeëtuinen!
Ik kom, vol heimwee, naar u henen snellen.
Mijn droef verhaal, dat moet ik u vertellen.
Mijn trouwe boomen schudden zacht hun kruinen,
Meewarig weenend bladeren, die bruinen.
Om mij te troosten voel ik ze óverhellen
En loovertranen schreien, niet te tellen.
Met herrefstblaadren dekken ze ál mijn wegen.
Mijn trouwe boomen, geef' me uw stervenszegen!
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VIII.
In het Donker.
Wij hadden gezworve' op de heide,
In het dalende zonnegoud.
Toen moesten wij, zonder geleide,
Door een donkerend sparrenwoud.
Het rosse licht, aan het tanen,
Viel laag langs de boomen neer.
De eentonige sparrenlanen
Geleken elkander zoozeer.
Wij verdwaalden. - En stervend, al bloedig,
Vloeide 't licht langs de boome' aan weerszij,
Maar ik voelde mij vroolijk en moedig,
Met mijn lieven beschermer nabij.
En wij dwaalden, 't werd donker - een heilig
Gesuizel zeeg over het land.
- ‘O mijn lief! en toch voel ik mij veilig,
Met mijn hand in je trouwe hand.’
Daar kwam, blaffend en dartel, ons halen
- 'k Zag van verre zijn blanke vacht De hond, die, uit donker en dwalen,
Naar de stralende woning ons bracht.
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En ik droom, nu ik eenzaam moet dwalen,
Van dien avond, in droeve pijn.
Tot, verlossend, de dood mij komt halen,
Zal ik altijd alleenig zijn.
O je hand heb je boos mij onttogen
En je wil mij beschermen niet meer En de tranen verblinden mijn oogen
En mijn wegen, die donkren zoozeer.
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Siena
Door Louis Couperus.
I.
Ik zoû niet een Italiaansch stadje kunnen noemen, waar, meer dan in Siena, het
moderne bloeiende leven weligt tusschen nauwe straten van middeneeuwsche
paleizen, tusschen dubbele middeneeuwsche poorten en over in tuinen herschapen
middeneeuwsche wallen. Siena is nog een middeneeuwsche stad om véel, maar
Siena is geen doode stad. Siena is een levendig, levend stadje, waar wij, òm dat
bloeiende leven, het elektrische licht moeten dulden tusschen de nauwe straten en
aan de oude paleizen. Siena is geen plaats, die men alleèn bezoekt, om wat er over
bleef van belangwekkends uit het Verleden; Siena is, des zomers, een vriendelijk,
vroolijk stadje, waar men gaarne, ook om het klimaat, - frische wind, die met zachte
zon samen speelt - gaarne enkele weken blijft toeven: een stadje, waar, na de
vermoeienis van het dwalen door muzea en kerken, de avonden lieflijke rust zijn in
de dichte tuinen van de Lizza, de parken om het oude Fort van St. Barbara en over
de vroegere wallen.
Woelt er des morgens al levendige drukte door de groote straat, de Via Cavour
- des avonds, na zonsondergang, zijn de straten en wandelingen vroolijk van alle
menschen, die, na hun werk, lucht scheppen; vroolijk van kinderen, die spelen. In
geen andere Italiaansche stad trof mij zoo, - als op een bas-reliëf van Donatello of
Luca della Robbia - de levendige aardigheid van spelende, dansende, zingende
kinderen, als in de tuinen van Siena. Ook de vroolijke jeugd van lachende, pratende,
heel jonge meisjes, die,
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los van de ouders, daar wandelen over de Lizza, waar zelfs de schaduwen vertrouwd
zijn en zonder gevaar.
Vele officieren, en iederen avond de aardige taptoe, en de signalen uit de kazerne,
en de militaire muziek in het Park en de vroolijke café-tjes vol menschen, en wel
eens een opera-troep in het kleine theater, met steeds goede stemmen, terwijl buiten
het volk zich verzamelen blijft om op te vangen een koorzang met vol orkest, of de
galmingen van eersten tenor of prima-donna, en dan meê te neuriën de beminde
melodieën van Donizetti, van Rossini, van Verdi vooral, die zij allen van buiten
kennen....
Al die levendige vroolijkheid tot laat in de nacht. Dàn is de Lizza eindelijk verlaten
en, van de oude wallen af, weiden onze blikken over het omliggende landschap,
over de bekoorlijke Sieneesche campagna, die weg golft in den maneglans met de
gouden golven harer korenvelden, terwijl de zwarte cypressen donker rijzen, als
stille wachters, de fluweelige pluimen aangesomberd tegen de zilverige nachtelucht,
en de opstekende windzang ruizelende door de wingerds, wier festoenen slingeren
tusschen popel en wilg en abeel....

II.
Dit is, in den zonnigen morgen, de Piazza del Campo (thans genaamd Piazza Vittorio
Emanuele), DE piazza, het middenpunt van de stad en zij is, tusschen het Palazzo
dei Signori, met den hoogen Mangia-Toren en haar kring van andere oude paleizen,
nog geheel middeneeuwsch, en treffend bizonder van vorm. Want zij is als een kom,
zij is als een schelp, zij is als een opene schelp, met een geplaveide ommegang
tusschen pilaartjes van travertijn; van af die ommegang glooit zij, schelpvormige
kom, naar omlaag, het groote Paleis te gemoet, en deze bizondere vorm geeft haar
een vreemde oorspronkelijkheid. Hare komachtige geplaveide delling is juist het
punt, waar de drie heuvelen, op welke de stad werd gebouwd, elkander toeglooiend
ontmoeten, en niet minder dan elf straten voeren haar toe. Zoo was zij reeds inde
twaalfde eeuw, en zoo is zij nog steeds, in hoofdlijn de zelfde gebleven, en daar het
moderne leven niet over haàr woelt - hare vorm van schulpdal is te tegenstrijdig aan
moderne drukte - rijzen de verzonkene eeuwen voor ons op, terwijl wij zitten op een
der pilaartjes of
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dwalen langs de mooie fontein in het midden, de Fonte Gaia, die uit acht
wolvinnemuilen het water opspuit, water dat nog steeds van de Chianti-heuvelen
1)
door de middeneeuwsche onderaardsche aquadukten ) wordt aangevoerd, welke
aquadukten Cosimo III vergeleek bij de antieke waterwerken van Rome.
Wie deze vreemde kom, deze schelp gezien heeft, van een balkon van een der
oude paleizen af, tijdens de tweemaal 's jaars gehouden wedrennen van den Palio,
de kom zelve vòl gewriemeld met volk, en de paarden rennende tusschen de paleizen
en de pilaartjes, zal zeker den aanblik nimmer vergeten. Deze wedrennen, met
vooraf gaanden optocht, in middeneeuwsch kostuum, zijn nog onveranderd gebleven;
zij zijn geen maskerade, maar zij zijn als een spel zèlve uit de middeneeuwen; zij
zijn geen komedie, maar zij zijn de waarheid: een oude middeneeuwsche waarheid
van volksvermaak tusschen dit steeds onveranderde décor, tusschen deze steenen
coulissen van oude paleizen, waartegen de banierzwaaiers hun zwierig vendelspel
bedrijven, namelijk: met furschen zwaai den zwaren standaard opgooien in de lucht,
vangen bij den stok en het dundoek fladderen laten in gracelijke golvingen tusschen
hun beenen door en overlangs hunne schouders en rondom de pluimen hunner
baretten.

III.
Maar behalve op deze feestdagen der wedrennen (2 Juli en 15 Augustus,
Maria-Hemelvaart), blijft de piazza stil en weinig bezocht, en weeft er zich tusschen
de oude paleizen en de vestingachtige Palazzo dei Signori (Palazzo Communale
thans genoemd) nog steeds de antieke atmosfeer der toch weg gezonkene eeuwen.
Van de oudheid is hier niets meer over. Van Sena Julia, als de stad toèn heette,
van de militaire kolonie van keizer Augustus, is geen spoor meer over. In de
campagna om de stad werden tot nog toe maar weinige overblijfselen der oudheid
onder de aarde gevonden, hoewel enkele Etruskische graven werden ontdekt. Aan
de oude, paganistische tijden wordt ter nauwernood nog herinnerd door het wapen
van Siena, die de Romeinsche Wolvin is, die de Tweelingen zoogt. Maar geene
overblijfselen van tempels en

1)

Dateerende van pl. m. 1350.
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bazilieken, geen brokstukken van marmer of porfier roepen ons diè verre eeuwen
voor den geest. De oude goden vluchtten van hier reeds lang geleden ver weg. Van
de nog heidensche bevolking, die, onder Diokletianus, Ansanus, de jeugdige
Christen-ijveraar, bekeerde, al stierf hij daarna den marteldood, bleef geen spoor.
Wat er wellicht nog over van had kunnen blijven, werd weg gevaagd onder de
stormende aanrazingen van de Barbaren, Vandalen en Gothen. De stad kwijnde
daarna eeuwen, neér geplet onder de heerschappij der Longobarden en bleef half
in ruïne. Na Charlemagne bloeide zij op. Hare eigene edelen namen het bestuur in
handen. In de elfde eeuw rijzen de wallen der stad, breidt zij zich uit met paleizen
en kerken. Twee Consuls zijn de hoogste regeeringspersonen in het nieuwe
Gemeenebest, dat aanneemt den zilveren leeuw op veld van keel, met het motto
Libertas. Een Podesta wordt, met wijze diplomatie, tijdens beroeringen, gekozen
uit vreemdelingen, gevestigd ter stad; de Capitano del Popolo is de opperbevelhebber
der stedelijke, militaire macht. Een krachtige republiek ontwikkelt zich: het is deze
republiek, wier atmosfeer wij nog voelen zweven tusschen die onveranderde paleizen,
op deze onveranderde piazza, en deze atmosfeer, die ons de mediaevale stemming
zoo mild en bijna tastbaar biedt, moet ons troosten voor het volstrekte gemis aan
éenige herinnering uit de antieke, paganistische eeuwen....
Beroemd werd de stad, door het geheel schiereiland, om hare rechtskundige
ordonnantiën en niet minder was te prijzen de gemeentelijke administratie, waarop
toe zag een rechtskundig lichaam, de ‘Biccherna’ genaamd (letterlijk: de plaats,
waar men de registers bewaarde), welke Biccherna bestond uit vier Provveditori en
eén Camerlengo van de Gemeente, die meestal een geestelijke was. De registers
van deze Biccherna waren vervat tusschen paneelen, die men nòg in het Muzeum
zien kan, waarop geschilderd de wapenen en blazoenen der regeeringspersonen
en zelfs hunne portretten.
In een republiek als deze, kon het niet anders of het eigenlijke volk groeide in
macht en in kracht. En zoo was het onvermijdelijk, dat de Edelen meer en meer
hunne tyrannieke heerschappij zagen afbrokkelen. Zij verlieten, bijna gedwongen
of vrijwillig, hunne versterkte forteressen buiten de stad, zij bouwden zich paleizen
in de stad zelve, en hunne torens mochten niet een zekere hoogte overschrijden,
of deze werden geknot of geslecht. De stad, ver-
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deeld in drie ‘Derden.’ organizeerde hare militaire macht door een
algemeene-dienstplicht, die de bewoners verdeelde in Compagnieën, met Hopman
en eigen banier of GONFALONE. Er waren zestig dezer Compagnieën, bij ieder alarm
gereed, hare stad en dier rechten met hun bloed te verdedigen.
Reeds in de allereerste tijden der jonge Republiek voelt zij, dat Florence, dat hare
macht uit wil breiden, hare mededingster en natuurlijke vijand is. De beide
Republieksteden voeden verschil-lende eerzuchten: in de groote twisten, die
opflakkeren over Duitschland en Italië, om de oppermacht van Keizer of Paus, is
het Florence, die met hart en ziel zich Guelf voelt, pausgezind; is het Siena, dat de
Gibellijnsche of keizerlijke belangen is toegedaan en Hendrik IV een leger biedt,
opdat hij Florence weêrstaan kan bij zijne komst in Italië.
Sedert is de haat tusschen de beide steden onuitbluschbaar. Hare legers
ontmoeten elkaêr (1082) bij la Montagnola in la Selva del Lago; Siena verslaat
Florence, en overlaadt zich met zoo veel roem, dat de Keizer der stad, uit
dankbaarheid, het privilege verleent, alle de vestingen harer feodale tyrannen,
binnen twaalf mijlen om de stad, te ontwapenen of zelfs te sloopen.
In 1159 deze glorie voor Siena; Orlando Bandinelli, een Sienees, wordt gekozen
als Alexander III tot paus; er is dus een Gibellijnsche paus en de stad ontvangt hem
met groote eere na zijne samenkomst met keizer Frederik, om haren Dom in te
wijden. Het is een periode van vrede: zoo wel keizer als paus beschermen de stad
nu; verschillende overeenkomsten van vrede en bondgenootschap sluit Siena zelfs
met Florence, ook al sluimert de haat onder dezen schijn van vriendschap voort.
In het begin der 13DE eeuw, komt het volk van Siena vooral tot de oppermacht
met het demokratische regeeringslichaam van de Vier-enTwintig, die de pretenties
der Edelen fnuiken. Intusschen blijft de strijd voor de oppermacht doorgaan tusschen
Paus en Keizer: aan de eene zijde verbindt zich Florence met Perugia en Orvieto,
aan de andere zijde Siena met Pisa. De Gibellijnen, uit Florence verbannen, worden
ontvangen te Siena; dit is vooral de reden, dat de legers der beide steden elkander
ontmoeten bij Monteaperto (1260), waar Florence en de Guelfsche partij een
verschrikkelijke nederlaag lijden.
Maar Karel van Anjou valt binnen in Italië, en ondersteund
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door den Paus, die in Florence en de Guelfen de eenigen ziet, die trouw blijven aan
den Stoel van St. Pieter, worden bij Benevento Siena en het Gibellijnsche leger
geslagen. De slag is een bloedbad. De keizerlijke knaap Koenraad van Zwaben,
de laatste der Hohenstaufen - de jonge Corradino, nauwlijks zestien jaar, - die aan
Karel van Anjou het koninkrijk van Napels betwistte, wordt gevangen genomen en
na een schijn van rechtsgeding, onthoofd. Vele Edelen van Siena, hopende eindelijk
tot de macht in de stad te geraken, gaan over tot de partij der Guelfen. Weer heeft
een slag plaats (1289) in de vlakte van Colle Val d'Elsa, tusschen Karels connétable,
de graaf van Montfort en Provenzano Salvani: het Sieneesche leger wordt bijkans
vernietigd. Salvani's hoofd wordt, op aandrang van zijn vijand maar stadgenoot,
Cavolino de' Tolomei, afgeslagen en op een piek gedragen door het Florentijnsche
kamp, te midden van schamp en smaad.
Het was het einde van de regeeringsmacht der Vier-en-Twintig, hoewel twaalf
burgers ‘Buonomini’ genaamd, zich vereenigden met de Vier-enTwintig tot het
Bestuur van de Zes-en-Dertig: na overeenkomst en verdrag, gesloten met den graaf
van Montfort en met Florence, nadat het bestuur geheel in de handen der Guelfen
was gekomen, vereenvouden deze het te talrijke aantal der bestuurderen eerst tot
Vijftien, toen tot Negen. Dit lichaam bestuurde met wijze kalmte, voorzichtigheid en
rechtvaardigheid. Er was rust en welvaart en vrede: de stad bloeide, kunst en
nijverheid ontwikkelden; uit dezen tijd dateeren de bouwwerken van den nieuwen
Dom en het Palazzo dei Signori.
Siena, thans naijverig op haren bloei, schijnt zelfs Guelf gebleven te zijn, toen
Hendrik VII van Luxemburg, Duitsch keizer gekozen, zijn aanspraken in Italië wilde
doen gelden. Zelfs bestreed de stad de keizerlijke troepen bij Poggibonsi. Onze
groote Potgieter heeft in een der zangen van ‘Florence’, in sublime verzen,
opgeroepen het tragische beeld van dezen Duitschen Keizer, door Dante als een
redder van zijn vaderland beschouwd, die echter, na te Milaan de ijzeren kroon zich
reeds geprangd om de slapen te zien, van teleurstelling verviel in teleurstelling, al
zijn grootsche droomen van wereldmacht zag verijlen en stierf aan moeraskoortsen
in de Maremmen, ver van zijn land en zijn vrouw.
Sedert beurtelings in macht van Guelf en Gibellijn, van volkspartij en edelen, bloeit
toch, niettegenstaande krakeel en twee-
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strijd en oorlog, de stad op in welvaart, in weelde, in kunst, terwijl twee groote
historische figuren voor ons rijzen in de gedaante van de H. Catharina Benincasa,
de Sieneesche jonkvrouw, wier mystieke extazes niet verhinderden de praktische
rol, die zij speelde in de geschiedenis harer stad, en in die van Enea Silvio
Piccolomini, Paus Pius II, onder wien Siena geraakt tot hare hoogste glorie. In 1487
is het de sluwe Pandolfo Petrucci, die zich opwerpt tot alleenheerscher in de stad;
later is het Alessandro Bicchi, die de nakomelingen van dezen tyran verdrijft. Maar
de oorspronkelijke twisten zijn nimmer uitgeroeid, wiens macht ook rijze of verdwijne
en, met de toestemming van Cosimo I, Hertog van Florence, valt een nieuw, keizerlijk
leger in 1554, onder Gian Giacomo de' Medici Siena aan en de stad, na een beleg
van een jaar, capituleert, door uithongering gedwongen, en geeft zich over.
Zevenhonderd familiën verlaten Siena en vereenigen zich bij Montalcino als een
afzonderlijke republiek.
Dan is het gedaan met de trotsche gloriën van krijgsroem en republikijnsche
vrijheid. In 1559, na de vrede tusschen Frankrijk en Spanje, verkoopt Filips II, wien
het leen van Siena toeviel, Siena en omringend land aan Cosimo I; de Medici's
bouwen de Forteres, wier oude wallen nu geurige tuinen zijn, en eeuwen lang is de
eenmaal vrije Republiek niet meer dan, onder Florences heerschappij, een
provincie-stad in het Groot-Hertogdom Toskane.

IV.
Historische feiten en jaartallen en namen, zij krijgen een bizondere bekoring, zij
verliezen hunne schoolsche droogheid, zoo wij ze voor ons oproepen ter plaatse
zelve, waar het feit het drama was, waar het jaartal de poëzie om zich weeft der
verzonkene eeuw, waar de naam een schaduw, een schim, een persoon voor ons
wordt uit het Verleden. Namen, jaartal en feit, te zamen opgeroepen ter plaatse
zelve, waar zij hunne historische beteekenis hadden, weven de atmosfeer van het
Verleden duidelijker, zichtbaarder, tastbaarder rondom ons, en zij doen dit vooral
op een plaats als deze oude Piazza del Campo, in de schaduw van deze
gecreneleerde Mangia-toren, in de schaduw van deze gecreneleerde paleizen
rondom. Op deze verlaten plaats, waar wij juist een paar dagen geleden het vizioen
der Palio-wedrennen voor ons
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zagen herleven in bonte mediaevale pracht, is dan, enkele dagen later, om onze
meerdere wetenschap, in de bewolktheid van den zwoelen zomermorgen, de
atmosfeer de zelfde geworden als zij eeuwen geleden was, en Guelf en Gibellijn
zijn ons, terwijl wij droomend zitten bij de Fonte Gaia, in plaats van een vaagheid
van namen, epieke werkelijkheid van woedende, strijdbare mannen, woedend om
een leuze, woedend om een idee: epos, dat wij voor ons ontrollen zien met geheel
de barbaarsche woestheid dier duister sombere eeuwen, eeuwen vol geheimzinnige
romantiek van toch geleefd hebbende romantische ridderfiguren; eeuwen donker
getint met hare aparte schoonheid: ruw mannelijke gevoelens van ommaliede
condottiere-harten en geharnaste borsten van soudeniers, in zware slagschaduwen
van versterkte burchten en torens en tinnen: een schoonheid, zóo geheel verschillend
van de blijdere antieke schoonheden, over welke de glimlach der goden glanst van de latere ook weêr blijde en dàn gloeiprachtige Renaissance-schoonheden, dat
het ons ondoenlijk is er, in onze gedachte, den blauwen zuidhemel over te welven,
en wij liever deze schoonheden blijven zien onder de donkere, zware grauwe wolken,
die dreigende samen trekken boven de silhouet van het stadsplein, met de uitflitsing
van weêrlicht en den rollenden donder daarna....

V.
Het immense, driedubbele Gothische paleis, als een vesting getind, geeft een vizie
van middeneeuwsche kracht en verwering als zeker zelden nog zoo gaaf voor ons
verrees in welk ander stads-centrum: het is onmogelijk bij dezen aanblik aan iets
anders te denken dan aan de oorlogen tegen Florence, tot welke hiér besloten werd
in de eeuwen, die voor ons op zijn gerezen, aan iets anders te denken dan aan de
zege van Monteaperto, maar ook aan den nederlaag bij Colle Val d'Elsa....
De sierlijke kapel, de Logetta, onder aan den voet van den toren, brengt ons in
herinnering de pest, die in 1348 hier woedde. Na de pest werd deze kapel gesticht
en Sodoma schilderde het altaarstuk. Bij de kapel rijst de granieten zuil, waarboven,
op mooi kapiteel, de Wolvinne rijst, die de Tweelingen zoogt, in verguld brons....
In eene der zalen van het Paleis zijn het vooral de fresco's van
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Ambrogio Lorenzetti, die ons treffen; zij allegorizeeren de zegeningen van ‘il Buon
Governo’, de goede regeering van het lichaam der ‘Negen’ onder welke een lange
periode van vrede, welvaart en kunst opbloeide. De allegorie, hoewel van compozitie
als geheel stijf, hoewel verkleurd en getaand om verwaarloozing in latere eeuwen,
biedt ons toch zeer waardevolle détails in een optocht van regeeringspersonen en
kunstenaars, wier portretten, figuren, kleedij een dier onschatbare evokaties zijn
van de levende menschelijkheid dier verledene tijden, terwijl onder de allegorische
figuren, geschaard op een breeden divan rondom de reuzigheid van het ‘Goede
Gouvernement’, er vooral eene is, van zulk een wonderlieftallige bevallligheid, dat
wij niet moede worden haar blijde glimlachend te bewonderen. Het is naast
Rechtvaardigheid en Eendracht, de Vrede. Het is die allerbevalligste Vrede: die
bekoorlijke vrouw van harmonische rust, die in den hoek van den divan - verrassend
mollige rustbank met weeke kussens en rijke stoffen, gespannen tusschen Gothiesch
snijwerk - het hoofd leunt in de palm der hand, en de oogen, droomend van stille
peinzing, laat weiden naar de verre verte harer vizioenen - den opbloei van edele
kunsten, gelooven wij - terwijl hare andere hand de lange olijvetwijg beurt. Wat is
zij bekoorlijk en rustig, die in kussens leunende Vrede; die vrouw, wier lichaam rust,
wijl hare geest arbeidt; die blanke, blonde godin, wie het olijvelof ook bekroont de
goudene vlecht, die hare kruin ommespant en wier week gewaad van witte vouwen,
haren hals vrij latende, neér plooit en smedig vergolft langs hare rijkrijpe, kuische
leden. Wat is zij lévend, deze allegorie; wat is zij heerlijk van plastische schoonheid
en zielvol van een schat van gedachte. Zij is, op hare kostbaren zetel, de Weelde,
Zij is, op haren troon van kussens, de weelderige Welvaart, dochter des Goeden
Gouvernements. Zij is in haar week, wit gewaad, met geen andere schepter dan
hare tak, met geen andere kroon dan haar eigene blonde vlecht en olijvelof, de
Schoonheid, die heerscht, de Zuivere Schoonheid, de Schoonheid, zóo schoon, dat
zij, om koningin te zijn, geen glans behoeft van juweel en van pracht. Zij is de
Eenvoud, zij is de Sierlijkheid, zij is de Goede Smaak. En om den verren blik harer
bezielde oogen, is zij de Droom, die schept en de Gedachte, die opbouwt. Zij is de
Poëzie en zij is de Arbeid. Zij is, trots hare schijnbare loomheid, die leunt in kussens,
de Arbeid; zij is de denkende
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Arbeid; zij is de vruchtbare Vrede; zij is, Maagd, vruchtbaar en moeder van geheel
het edele werk, dat opbloeit, terwijl zij heerscht. En aan hare voeten zijn geen
strijdende baronnen: aan hare voeten schrijdt de optocht van àllen, die voor Siena
hun genie, hun verstand, hunne wijsheid, veil hadden, omdat hun bloed en hun
leven nièt werden ge-eischt, daar ZIJ heerschte, de goddelijke Vrouw, de heerlijke,
de blanke Vrede;.... Scheppende Gedachte en Werkkracht en Weelde, zij de goudene
Pax.

VI.
In de Groote-Raadzaal van het Paleis is het een groote bekoring Simone di Martino
(Memmi genaamd) te bestudeeren in zijn geniale veelzijdigheid. Simone di Martino
(1284-1344) is de schitterendste dichter der Sieneesche school. Hoewel wij meestal
in de ‘primitieven’ meer het mystieke gevoel waardeeren dan teekening en koloriet,
is deze tijdgenoot van Giotto en van Petrarca een schilder en een kunstenaar van
zoo groote genialiteit, dat hij ons treft ook door gaven, die ontzegd bleven aan vele
schilders van zijne eeuw. Voor mij is, in Florence, in de Uffizi, nog steeds, als twintig
jaren geleden, toen ik haar zag voor het allereerst, en als schrikte en ontzet was
van zoo veel verblindende schoonheid, Simone's Annonciatie een der heerlijkste
kunstwerken, overig uit deze toch zoo aan schoonheden schatrijke tijden. Tusschen
de eindelooze herhalingen van steeds een zelfde onderwerp, tusschen de honderden
Annonciatie's, die wij in Italië, uit deze tijden, bewonderen, treft zij altijd en altijd
weêr, blijft zij als een gouden straal van een schitterend genie. Thans, hier in Siena,
in deze groote zaal, bewonderen wij dezen schilder in de groote fresco, die voorstelt
de H. Maagd, getroond onder een baldakijn, die de Apostelen torsen, tusschen tal
van engelen en heiligen. En al zijn de kleuren getaand, al is er een zacht waas als
gespreid over deze koninklijke schildering, zij blijft toch zoo verheven, zij geeft ons
toch dien schok, die niet is te analyzeeren, dien schrik, die mij doorrilt, plotseling,
wanneer ik een heerlijkheid zie als deze; een schok, een schrik, die achterlaten een
blijden eerbied om zoo veel voor eeuwen gegeven schoonheid.
Terwijl ten anderen wand der zaal een geheel andere muurschildering ons treft,
van den zelfden meester en ons doet verheugen
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in zijn veelzijdigheid. Het is namenlijk de ruiterfiguur van den ridderlijken Guido
Riccio, tijdens het beleg van Montemassi, uit een van Siena's eerste oorlogen. Met
enkele eenvoudige, maar zuivere en suggestieve lijnen is het landschap aangegeven;
de getinde torens der forteressen op heuvelende hoogten, de wallen, de
ophaalbruggen, het puntige staketsel der verweringen. Terwijl de ruiterfiguur in dit
landschap, dat dadelijk oproept die mediaevale barbaarsch harde, strijdbare eeuw,
de ruiterfiguur van Guido Riccio geheel gegeven is als ‘portret’, als een geschilderd
ruiterstandbeeld; emotieloos rustig de starre figuur op het lang overdekte strijdros;
het profiel van den ridder in klaarblijkelijke duidelijkheid van gelijkenis, zeer personeel,
zich afteekenend tegen den rossigen achtergrond; de details van zijn kleedij met
nauwkeurige liefde gegeven. Paard en ridder zijn beiden omgeven in dek en
opperkleed (vermoedelijk over maliënkolder heen) met banden van aan elkander
gevoegde ruiten gesierd, welke ruiten denkelijk de kleuren weêrgeven van Guido's
ridderlijk blazoen. De ruiten, - bijna arlekijnachtig, zoo dit woord niet opriep een te
groote dartelheid van maskerade, die verre blijft van deze zeer impozante
riddergestalte - zijn groot op het paardekleed, zijn groot op des ridders borst,
verkleinen aan zijne mouwen en bandelier. Hij houdt in de eene hand de teugels,
in de andere een soort van veldheerstaf, en zijne geheele figuur wekt oogenblikkelijk
voor onze belangstelling een evokatie op van een middeneeuwsch veldheer, zoo
duidelijk en levend, zoo te gelijker tijd eenvoudig van artistieke lijn en kleur als
zorgzaam van portret-weêrgevende bedoeling, dat wij niet anders dan zeer
bewonderen kunnen de geniale veelzijdigheid van dezen ‘primitief’.
In Avignon schilderde Simone di Martino voor Benediktus XII in het Paleis der
Pausen de Geschiedenis der Martelaren, van welke fresco's weinig meer over is;
ook in het Campo Santo van Pisa zijn belangrijke werken van dezen schilder.
En ik wil nog even vermelden, dat, ook in Avignon, waar hij de vriend werd van
Petrarca, Simone het portret schilderde van Madonna Laura, dat, verloren gegaan,
wij misschien nog in kopie zien in de Biblioteca Laurenziana, in Florence, in het
antieke manuskript van des dichters Canzone.
In allen gevalle maakt Petrarca in zijne Sonnetten (57 en 58) toespelingen op dit
portret:
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...... certo il mio Simon fu in paradiso,
Onde questa gentil donna si parte;
Ivi la videl e la ritrasse in carte,
Per far fede quaggiù del suo bel viso.

(Sonnet 57)
(Zekerlijk toefde mijn Simone in het Paradijs, waaruit deze lieflijke vrouwe daalde;
dáar zag hij haar en hij beeldde haar op het papier, om hier beneden geloof te
belijden aan haar schoon aanschijn....).

VII.
Kom meê over de piazza, de trapjes op, onder gewelf, langs de bevallige loggia van
het Casino dei Nobili, de nauwe, sombere straten door, waar zonnelicht en
slagschaduw neêr vallen meteen breede, gouden baan, die stof wemelt van
goudgepoeïer, met smalle, donkere reep, die dadelijk huiveren doet van kilte, en
langs het Palazzo del Magnifico, in 1508 door den tyran Pandolfo Petrucci gebouwd,
die jaren lang de alleenheerschappij voerde in deze stad, en dien Macchiavelli ten
voorbeeld stelt van regeeringstalent en bestuurskracht. Zie aan dit paleis de
prachtige, bronzen standaarddragers en ringen, in het nauwe straatje nog de laatste
overblijfselen van deze geniale tyrannie. Voor ons rijst het achtergedeelte van het
koor van den Dom, onder welk koor het Battistero San Giovanni gebouwd is. Een
breede trap, langs dit Battistero, voert ons door een monumentalen boog behoorende bij den nooit voltooiden, lateren nieuwen Dombouw, in welken de
kleinere oude Dom als het ware zoû worden opgenomen - naar de kathedraal, de
Chiesa Metropolitana. Welk een prachtige massa van architektuur, welk een trotsche
optorening van marmer is dit geheel, die Doopkerk onder het Domkoor, de breede
trap er langs en de trotsche boog en dan de Dom zelve, Siena's heerlijke Dom met
ter zijde nog wat over is van marmer-arkaden der latere, nooit voltooide, reuzenbouw,
die, ware zij voltooid, naast St. Pieter in Rome hadde vergeleken kunnen worden
om superbe grootschheid en wijdsche ruimte! Het is, terwijl wij opgaan de trappen,
naar den Dom toe, even de indruk van een klein Babel, om die opstapeling van kerk
op kerk. De tegenwoordige kathedraal zoû in het nieuwe plan transept zijn geweest
in den reuzigen Dom, maar in

Groot Nederland. Jaargang 9

531
de ontmoediging na de pest (1350) was er nòch geestkracht, nòch geld om het
trotsche plan te volvoeren, en wat transept zoû geweest zijn, werd de Domkerk
zelve.
De voorgevel, wit, zwart en rood marmer, overladen met ornamentiek, overladen
met heiligen, engelen, profeten, is niet van een zuivere schoonheid; edeler en
eenvoudiger is de zwarte en witte Campanile, wier beurtelingsche blanke en donkere
banden een naïviteit van architektuur vertoonen, die veel weldadiger aandoet dan
de te zware prachtiglijkheid der façade. Maar, den Dom binnen getreden, zwijgt alle
kritiek. De lijnen der zuilen en bogen van het drievoudige kerkschip, dat geleidt naar
het transept en het koor, waarboven de zeshoekige koepel, wisselen, terwijl wij
langzaam voort schrijden, voor onze oogen met zoo zingende harmonie en statige
verglijding over en langs elkaâr, ontdekken vertikaal ogivale perspectieven of
horizontaal zuiver-cirkelige dakwelvingen in zoo verrassend schoone, diepe en
hooge verschieten, dat wij al trager en trager voort gaan om toch maar geen enkele
boog of tint te missen van deze, altijd door harmoniesch blijvende, schaduwdonkere
of zonhelle zang van zwellende, deinende, strevende, stijgende, dalende en weêr
òpstijgende, dan rondende en neêr nijgende lijnen, die voor onze bekoring een
droom van zuidelijke mystiek doen rijzen en wègdiepen tot achter het koor, terwijl
wederom de tallooze donkere en blanke banden van zwart en wit marmer een
bevallige naïviteit geven aan deze majestueuze grootschheid, als waren het
kinderlijke geesten geweest, die geschapen hadden een ideaal schoonen bouw.
En tusschen deze edele lijnen schrijdt onze voet voort over een overdadige
schoonheid als nergens. Ik meen de GRAFFITI van het marmeren PAVIMENTO, de in
het marmer overdadig gegrifte voorstellingen, naar teekening van groote artisten
als Cozzarelli, Beccafumi en twintig anderen, die in hunne volmaakte kunst niet te
hoogmoedig waren om een marmeren domvloer te versieren met een weelde van
tafereelen, als zeker nergens, ter wereld hare gelijke heeft. Wie zal het dan ook
wraken, dat deze pracht met houten vloeren is overdekt om alleen vertoond te
worden op zekere feestelijke dagen, meestal in Augustus, tijdens de week, die vooraf
gaat Maria-Hemelvaart: de Assunta. Maar niettegenstaande dezen grooten zorg
om het kostbare PAVIMENTO te bewaren, wordt het houten plankier toch alleen
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maar geslagen over het middenschip, spannen koorden in het koor en transept
andere gedeelten wel af, maar schrijdt onze bijna niet durvende voet in de zijschepen
van den Dom over de prachtige Sibyllen en is het bijna ongelooflijk hoe, bijna
ongeschonden onder den tred der kerkgangers, de toch schijnbaar fragile lijnen dier
GRAFFITI bewaard zijn gebleven, Deze griffingen in het witte marmer zijn meestal
met zwarte stucco ingevuld; in andere echter werden de schaduwen ook door
mozaïek van vooral grijs marmer heel zacht aangegeven; sommigen zijn
gecompliceerder gevuld met mozaïek van kleuriger marmers, maar steeds met niet
meer tint dan even noodig is om de fijne teekening te verlevendigen, zoo dat de
algemeene indruk toch blijft van donker en wit, van schaduw en licht, in een hoogst
gedistingeerde, voorname soberheid.
De tien Sibyllen zijn vooral zoo mooi; zij zijn allen van verschillende kunstenaren,
en de tien artiesten schijnen toch, niettegenstaande hunne persoonlijke individualiteit,
gearbeid te hebben naar een van te voren vast gesteld plan; oppervlakkiglijk zoû
men denken, dat de tien Sibyllen van één kunstenaar waren. Het zijn de Libysche,
de Cumaeïsche, de Hellespontische, de Delfische, de Samische Sibyllen; het zijn
1)
de andere Cumaeïsche, ) de Tiburtijnsche, de Perzische, de Frygische, de
Erythreïsche Sibyllen. Naast hare beeltenissen, die onze voet drukt, lezen wij in het
marmer op hare tafelen, in hare boeken, de wonder-voorspellingen harer extazes;
zij hebben allen in de oude eeuwen den Zaligmaker gekondigd, zij hebben allen in
hare toen duistere orakelen Jezus Christus voorgevoeld; zij hebben voorspeld, dat
een Zoon van God geboren zoû worden uit een Maagd, te Bethlehem, en heerschen
zoû te Nazareth, maar met doornen gekroond; zij hebben voorspeld, dat zijn voedsel
gal en zijn drank azijn zoû zijn, dat de voorhang des tempels zoû scheuren en de
hemelbazuin door de zwarte donderwolken zoû klinken der Tragische Nacht en de
Erythreïsche Sibylle, die Apollodorus zag in Erythrea, heeft uitgeroepen in hare
verrukking:
De excelso coelorum habitaculo prospexit Dominus humiles suos;
Et nascetur in diebus novissimis de virgine hebraea in cunabulis terrae!

1)

Er is een Cumae bij Napels. en een Cumae in Klein-Azië; beide plaatsen waren beroemd om
hare Sibyllen.
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(De Heer schouwde toe op zijne nederigen uit zijn verhevene woning der hemelen,
En werd in de jongste dagen geboren uit een Hebreeuwsche maagd in zijn
bakermat der aarde!)
Wordt met de Assunta geheel dit wonder van schoonheid, deze bijna, om over te
treden, te overschoone marmervloer voor ons oog ontdekt, dan treffen ons de
Oud-Testamentische tafereelen van Mozes en David vooral, de allegorische van
de Fortuin, en de kurieuze voorstelling van Hermes Trisrnegistus, den Egyptischen
half goddelijken profeet, wijsgeer en wetgever, die ook Jezus Christus voorspeld
zoû hebben: ‘God, die zich zichtbaar maakte in Zijn eigenen Zoon: het Heilige
Woord....’
De groote tafereelen zijn van groote dramatische kompozitie, overrijk aan figuren:
wat zijn vooral de Mozestafereelen mooi, die Hebreeuwsche vrouwen met de kannen,
als Mozes' staf het water den rots doet ontspringen; wat is, tusschen zoo veel
verhevene dramatiek, dan verder-op de jonge David guitig, die slingert zijn ronden
steen naar den geharnasten Goliath, verrassend om die, tòch in zuivere vorm
gehouden, komische kluchtigheid van een reus, die door een knaap wordt geveld!

VIII.
Wat is in deze kerk het witte marmer, - dat wij niet meer wit zien, maar vergeeld en
vergoud onder de patine der eeuwen, - aangebracht en verwerkt geworden met een
bijna op die koude en eerst sneeuwkleurige materie verliefde cizeleerkunst; welke
allerfijnste beitelen hebben hier als gestreeld en gesmeekt aan dit eerst ijzige en
maagdelijke steen, tot zij het, door der kunstenaren liefde en kunst, verzachtten,
vermurwden, verweekten, willig en welig maakten, mollig en bijna mul, die nu
getaande glinstergreinige, primitief aandoeninglooze, ziellooze blanke hardheid.
De wijwaterbekkens, met de festoenen van vruchten en bloemen (van Antonio
Federighi uit 1460); de pilasters ten ingang der Bibliotheek, met bladeren en
wingerds; en dan die Preékstoel (Niccolò Pisano en zijn zoon Giovanni uit 1260),
die wonderkansel, de achthoekige AMBONE, rustende op tien zuilen, van welke er
wederom rusten op leeuwen, met tafereelen uit het Nieuwe
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Testament, zoo teeder-fijn in het marmer ge-illustreerd, en dan met dien opgang;
die trap, dat juweel van marmer, met die pilaartjes als fantastische bloemenstengels,
met die pilasters als van marmeren kant en borduurwerk EN RELIEF, met die zijkant,
die zoo fijn is gestreeld door den beitel, dat de steen is geworden als een mollig
brokaat, als een nu grauwig blank damast, bestikt met zijdige arabesken en
marmeren parelen! Men moet zich, bij het bewonderen van dien preêkstoel, telkens
en telkens weêr zeggen, dat dit marmer is, niets dan marmer, niets dan harde, witte
steen. Want die harde, witte steen heeft zoo gevoelig zich gewend naar den zachten
drang en toch genialen wil van den beeldhouwer, dat zij geworden is àlles wat een
harde steen NIET is, dat zij geworden is damast en brokaat, dat zij hier en daar gelijkt
op heel fijn geslagen lederwerk, dat zij elders weâr denken doet aan speldewerk
en borduursel, dat wij, in onzen verbaasden aanblik, denken aan de kantwerkster,
de borduurster, maar ook aan den wever, ook aan den juwelier, en dat vooràl, met
al deze verfijning, een aandoening en een ziel werd geschonken aan de primitieve
materie door den artiest, die geen juwelier, geen wever, geen borduurster, geen
kantwerkster was.... maar steeds bleef de zèlfde: een beeldhouwer: Niccolò Pisano!

IX.
Schitterend zeker zijn de tien fresco's van Pinturicchio (1505) in de Bibliotheek van
den Dom, scènes uit het leven van den Sieneeschen Paus Pius II: Enea Silvio
Piccolomini (1458-1464); rijk van kleuren, volmaakt van kompozitie, imponeeren
deze dekoratieve fresco's zoo als zij verblinden, maar laten zij toch koud en missen
zij voor mij de emotie, geven zij mij niet de verteedering, zonder welke ik een werk
van kunst niet lief kan hebben, al kan ik het ook met waardeerend oog en koud hart
bewonderen. In de Doopkapel zien wij twee meer geëmotioneerde, kleinere fresco's
van dezen zelfden, toch zéer talentvollen schilder: de knielende ridderfiguur van
Alberto Arringhieri, rijk donateur van den Dom, in gebed voor hij ter kruistocht optrekt,
aardig om de details van wapenrusting, met een bevallig landschap als fond, zeer
gecompliceerd van geboomte, gebergte, gebouwen, maar toch mooi: de uitdrukking
van het mooie, lang gelokte riddertje echter wat zoetig
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en sentimenteel. Veel meer heb ik lief van dezen schilder, in de zelfde kapel de San
Giovanni nel Deserto. Ook in deze fresco is het gevoel wat zoetig en week, maar
het is er toch en de voorstelling is allerliefst: de jeugdige Johannes, in zijn boetekleed
van beestevel, is van een teeder fijn modellé, tegen het weelderig. gedoezeld
geboomte van dezen ‘woestijn’, die meer een lieflijke oaze gelijkt, terwijl de beide
damhertjes, ter zijde grazende, aan de bekoorlijke voorstelling nog een zekere
bukolische poëzie bijzetten, zóo dat het geheel een vrome idylle wordt ende zachte
Johannes iets krijgt van een mystiek herdertje, met dien kruisstaf tegen zijn ronden
schouder. De voorstelling mist alle realiteit, maar is toch, ook om de gedempte
bruine, groenige, bronzige tinten, als een bekoorlijk gedicht, en, in het meestal
dommelige licht van deze kapel, iets bijzonder fijns en gratievols.

X.
Wij leeren in Siena een schilder beter kennen, die in de Uffizi van Florence vooral
treft om zijn prachtige San Sebastiano, dat prachtige lichaam van jongeling,
doorpriemd met pijl op pijl, en dien blik weifelend tusschen extaze en doodssmart:
ik meen Sodoma, anders genaamd Giovannantonio da Verzelli.
Vasari begint met in zijne Levens van Beroemde Schilders een niet zeer vleiend
portret van dezen schilder te geven en ons mede te deelen - dat il Mattaccio (de
Dwaas), vreemdeling in Siena, eigenlijk niet studeerde, niet teekenen kon, niet
schilderen kon, er maar los op kladderde en een losbandig leven leidde tusschen
zijn jeugdige modellen, die baardelooze knapen waren; dat hij trotschelijk zijn bijnaam
bezong op de luit in coupletten, die hij zelve dichtte, en in zijn huis en tuin leefde
tusschen katten, dwergkippen, eekhorens, ren paarden en allerlei andere dieren,
waaronder vooral een raaf, dien hij geleerd had te spreken, en die zóó goed zijne
eigene stem na deed, dat de vogel antwoordde in des schilders plaats, als er geklopt
aan de deur werd. De schilder schijnt een echte ‘bohémien’ geweest te zijn, die,
niettegenstaande de prijzen, die zijn renpaard hem won, op hoogen leeftijd, in
armoede en ziekte, stierf in het hospitaal.
In alle gevalle, zoo Sodoma dan niet studeerde en insliep, het penseel in de hand,
terwijl hij half slapende nog voort bleef
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kladderen, kladderde hij voort met genialiteit. Dit is voor mij onbetwistbaar. De San
Sebastiano, in Florence, is met zulk een teedere liefde geschilderd, dat knapelichaam
is gemodelleerd met zulke volmaakte vizie van antiek lichaamsschoon, de opvatting
is daarbij van zulk een verteederde originaliteit, dat dit werk wel iets héel moois is
en het bewijs van het genie zijns scheppers. En deze zelfde heel hooge kwaliteiten
vind ik terug nu ik in Siena, in de Accademia di Belle Arti sta voor Sodoma's
gegeeselden Christus, vast gekneveld aan een zuil. Er is in dit eveneens heerlijk
geschilderde, antiek schoone, athletische lichaam van den Heiland de blijde liefde
voor de volmaaktheid van lichaamsvorm, niettegenstaande het christelijke
martelaarschap in het religieuze onderwerp. Deze Christus is niet uitgeput en
uitgemagerd en bloedeloos van boete en vasten; zijn lichaam is de bloeiende,
mannelijke schoonheid en kracht, en zijn borst en zijn armen, over welke de boeien
striemen, zijn die van een athleet, terwijl zijn kop, leunende tegen den zuil, de kop
is van een dichter, van een denker, die lijdt om wat hij hooger heeft gesteld dan het
lichaam, om wat hij hooger heeft gesteld dan de stof, hoe schoon de wereld ook is.
Uit de doornenkroon tappelt zijn rijke bloed hem over het voorhoofd; in den baard
hijgt de mond als zichtbaar in de marteling van het lichaam....
En hij was nauwlijks ‘buon pittore’, meent Vasari; wij vinden hem méer dan een
goed schilder; wij vinden in dezen bohémien en libertijn, een genialiteit, zoo groot,
dat wij hem waarlijk wel rekenen onder de alleréerste scheppers der eeuwige
Schoonheid....
In dit zelfde Muzeum vinden wij,van Sodoma, nog een Kruisafname, en H. Familie,
met op den achtergrond de stoet der Drie koningen; een Judith, torsende het hoofd
van Holofernes.... Maar het meeste ons treffend is wel, in de kerk van San Domenico,
die wonderschoone, kleurteedere en gevoel-innige Svenimento di S. Catarina. Dat
deze bohémien zulk een teedere innigheid gevoeld heeft en geschilderd heeft, terwijl
hij, half in slaap na zijn roes, nog machinaal voort ging met zijn penseel, het laat
ons bijna denken aan een gemoedstoestand als van Verlaine, zoo curieus ook
1)
omdat Sodoma's portret ) zelve iets heeft van den kop van Verlaine.

1)

Op ouderen leeftijd. Niet het jonge portret, dat Sodoma zelve schilderde, met een baret op
de lange lokken.
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Deze bezwijming der Sieneesche heilige jonkvrouw, bezwijming van extaze, als de
stigmaten zich afteekenen op hare hand, is in der daad van een overgroote mystieke,
religieuze bekoring. Op den achtergrond het fijne landschap, dat zoo dikwijls bij de
Italiaansche meesters een evokatie is van de poëzie der Latijnsche natuur - zie ik
niet, of vergis ik mij, in de ruïnes van dien achtergrond tusschen het fijne loover
eene nabeelding van de ruïnes der abdij van San Galgano bij Siena?? -; dan in het
midden der schilderij de rijke Renaissance-zuil, waarboven Christus zweeft in een
wolk van engelen, en onder aan den zuil de bezwijmende heilige, in haar witte
nonnenkleed; twee andere nonnen beuren haar bij de armen terwijl zij ter knieën
gezonken is, de oogen toe in het zachte, ronde, witte gelaat, waarover,
niettegenstaande dien gesloten blik, nog de vervoering waast, in welke zij gezegend
werd met de heilige merkteekenen der Kruisiging. Het is heel zacht, heel week, heel
innig en heel mystiek, deze diep gevoelde schilderij en het lijkt wel heel vreemd,
dat zij het werk is van dezen libertijn en bohémien, van dezen ‘Mattaccio,’ dezen
‘dwazerik,’ die tusschen de beesten van zijn arke Noach's, zooals Vasari zijn huis
noemt, er maar los op schilderde zonder een ‘buon pittore’ te zijn en dommelend
over zijn palet heen!!
In Sant'-Agostino dan nog de Epifanie, met die ideale figuur van den jongen,
blonden koning - een der Drie Magiërs - van weér die antieke schoonheid van
vormen, waarop zeker de schilder verliefde, maar die hij in zijn kunst uitbeeldde en
verhief tot een idealiteit, die alle wereldsche gevoel verpuurt.
En zoo wij dan, een paar uren buiten Siena het groote klooster van Monte Oliveto
Maggiore bezoeken, zullen wij den schilder nog eenmaal in zijn reuzigen arbeid
ontmoeten, in de fresco's van den grooten kloosterhof, dien hij met Luca Signorelli
samen verluchtte.
Omtrent dezen arbeid van Sodoma vertelt Vasari, dat de ‘generale’ der
Benediktijner-monnikken van dit klooster niet tevreden was met den weinigen ijver,
dien Sodoma aan den dag legde, op welke aanmerking Sodoma luchtig geantwoord
had, dat zijn penseel slechts arbeidde naar zijn gril, maar ook wel danste naar den
klank van het geld, en dat als de ‘generale’ er wat bij wilde leggen, bij het minime
sommetje, waarvoor het werk was aangenomen, het penseel misschien met minder
grillen beter en vlugger zoû dansen.... Het geen de ‘generale’ dan wel eens woû
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zien, zoodat hij bij het sommetje wat voegde.... Sodoma dan schilderde in den
kloosterhof het leven van San Benedetto, en er was ook bedongen, dat éen fresco
zoû voorstellen de verleiding, die der monniken vijand Fiorenzo hen zond in den
vorm van ‘slechte vrouwen’. Sodoma's penseel, bij den helleren klank van het
meerdere goud, danste vlugger en danste vooral nu vroolijker, darteler, zoo dartel
zelfs, dat hij geen der monniken vergunde zijn werk te komen zien, zoo dat, toen
de fresco eindelijk voltooid was, en de ‘generale’ mocht komen kijken, hij bijna van
schaamte en schandalizatie dacht in den grond te zinken. Want Sodoma had voor
San Benedetto en zijn eerste monnikken, daar, in dien hoek van den kloosterhofwand
geschilderd als een ballet van naakte vrouwen, in al de wulpschheid harer
verlokkingen, en de ‘generale’ bedekte zijn gelaat in de handen, en hief de armen
op, en riep alle heiligen aan, en wist niet wat hij zod zeggen en zoû doen, maar
Sodoma verklaarde, dat als hij ‘male femmine’ moest schilderen, hij ze niet anders
kon schilderen dan zoó!!
Wel, er was een ernstig gesprek tusschen Sodoma en den ‘generale’. De ‘generale’
bracht Sodoma aan het verstand, dat, al moesten, volgens de waarheid getrouw,
de voornaamste gebeurtenissen uit het leven van San Benedetto geschilderd worden
op den kloosterhofwand, er toch een zekere ‘maat’ moest zijn en vooral, een zekere
stichtende welvoegelijkheid in de versieringen van zulk een vrome plaats als een
klooster is. Het geen de ‘Mattaccio’, de dwazerik - het was de ‘generale’, die den
schilder voor het eerst zoo noemde - dan wel wilde toegeven. Zoo dat hij zijn penseel
weér dansen liet en dansen liet, over de al dansende naakte vrouwen heen....
En wie nu, in den kloosterhof van Monte Olive Maggiore, de fresco beziet, ziet
niet alleen stichtende welvoegelijkheid, die maat hield, maar ziet ook een werk van
verrukkelijke schoonheid. Hij ziet San Benedetto, goedig bij zijn ezeltje staan,
tusschen zijne monniken, die verschrikken om de ‘slechte vrouwen’, welke de
slechtaard Fiorenzo hen zend ter verlokking en ter verleiding van hunne eenvoudige,
kuische, geleerde zielen. O, de heerlijke‘ slechte vrouwen’! Wat zijn zij bekoorlijk,
daar in dien fresco-hoek van den kloosterhof! Wat zijn zij welvoegelijk en deftig, en
wat zijn zij allerliefst en bekoorlijk! Onder de sierlijke gewelven naderen zij: de twee
voorste zouden Laura en Beatrice kunnen zijn, met
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hare patricische, mooie, deftige kopjes, in hare patricische gewaden, het haar
opgebonden met lint en juweel en sluier, de slanke vingers gesteund hand aan
hand, de eene een anjelier nog beurende. Wat zijn zij gratieus, deze edelvrouwen
gelijkende courtisanes. Neen, de monniken verschrikken niet al te veel, zij heffen
wel de handen, maar zij glimlachen, zij glimlachen, de bekoorde monniken, want
ook de andere ‘slechte vrouwen’, o, ze zijn zoo bekoorlijk; die eene éven dansende
nymfegestalte, in doorschijnend gazen gewaad, een appel ter hand, is nog de
wulpste, maar die háar weder ter zijde nadert, in de harmonieuze plooien harer
peplos-achtige sluiers en lang neêr hangende mouwen, en die achter déze weêr
glimlacht, een kindje aan de hand, o wat zijn zij glimlachend sereen van schoonheid,
wereldsch lieflijk en beleefd gratieus en dèftig, niettegenstaande de verlokking,
waarrneê zij de arme monniken omstrikken willen. Zij zijn zoo wèlbewust aanzienlijk,
deze ‘slechte vrouwen’, zij weten zoo zeker de macht van hare schoonheid en gratie,
en zij hebben niet van noode zich meer te ontdekken van hare rijke gewaden dan
zij hier doen, nauwlijks een knie, nauwlijks een schouder.... Want zullen misschien
de monniken en San Benedetto heel sterk zijn en niet bezwijken.... bekóord door
deze ‘slechte vrouwen’ zijn zij zeker, en de Duivel ligt op de loer over hunne
eenvoudige, kuische en geleerde zielen... en als de groep der bevallige courtisanen
verdwenen zal zijn uit hunne oogen, ver weg uit deze sierlijke Renaissance-bogen
van kloosterbouw, zullen zij in gebeden, in boete en zelfkastijding, de arme monniken,
den Hemel moeten verzoenen voor de zònde, die zij bedreven, want zbnde bedreven
zij, zoo niet in daad, dan toch in aanblik, bewondering en glimlach!
O, groote schilder, wat zijn wij gelukkig, dat WIJ geen zonde bedrijven, als wij deze
schoonheid aanschouwen, en bewonderen met onzen glimlach verrukt; o groote
schilder, wat zijn wij gelukkig, betooverd te mogen worden door uw heerlijke ‘slechte
vrouwen’, daar in dien fresco-hoek van den kloosterhof van Monte Oliveto Maggiore!
Gij, die geen ‘buon pittore’ waart volgens Vasari, maar gij, die meer waart; gij, die
waart geniaal, en het bleeft, trots al de banden, die uw genie verhinderden op te
zweven in vrije, onbelemmerde vlucht!

Groot Nederland. Jaargang 9

540

XI.
Vertrouwd aan mijn oog is de Sieneesche Campagna, en dierbaar aan mijn hart.
Deze natuur heeft in hare lijnen en kleuren en golvingen en tinten, in hare verschieten
en kimmen, telkens beheerscht door de silhouet van de stad daar ginds, een groote
nog middeneeuwsche bekoring. Denkt men, bij voorbeeld, in de Romeinsche
Campagna aan de Oudheid, tusschen de Florentijnsche heuvelen aan de
Renaissance, in de Campagna van Siena, zijn het vooral de herinneringen aan de
Middeneeuwen, die opschimmen voor onze bekoorde oogen. Tusschen deze ver
weg golvende heuvellijnen, over deze witstoffige wegen - zie ik de ijzer-ompantserde
soudeniers gaan en het ijzer-ompantserde paardvolk, met de wimpeling der
gonfalone's; hier, in het dorp van Buonconvento, met de nòg massieve, eeuwenoude,
kasteelachtige huizen, om welke eertijds twaalf torens rezen, voel ik nòg, dat dit
een onneembare vesting geweest is voor de Sieneesche Republiek; terwijl onze
automobiel langs de Arbia snort, zie ik nòg een rivier rood van bloed na het bloedbad
van Monteaperto.... Maar de liefste bekoring door deze dreven, is te gaan met de
langzamere beweging van een rijtuig, getrokken door een sterk paard.
- Ferruccio, zeg ik tot mijn koetsier; ga waarheen je wilt; toer mij een paar uur
rond door de Campagna....
Wij gaan, waarheen hij wil. Hij noemt ons onder weg de namen van oude kloosters,
oude burchten, die somber middeneeuwsch plots rijzen aan den horizon. Hier is het
klooster der Osservanza, op een heuvel, met dien plechtigen ernst van dien éenen,
enkelen, reuzigen donkeren cypres, die oprijst ter zijde als een statigen wachter
tegen de diep blauwende lucht; daar is het kasteel van Belcaro, in zijn donkere
steeneiktuinen; verder weêr rijst ons Cetinale, de oude villa der Chigi's, tusschen
eeuwenoud, zwaar, zwart geboomte. En wèg van die eeuwoude somberte van
cypressen en ilexen, golven dan in eens, in deinende verschieten, de gulden
graanvelden weg, de guldene weelderigheid van Augustus, of zwellen in September
de blauwe en gele trossen aan de wingerds, die ranken hunne
Renaissance-festoenen van boompje naar boompje, van popel naar wilg en abeel,
niet anders dan eeuwen geleden, in antieke tijden, ja in mythischen, dionyzischen
tijd, de wijn-
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gaardeniers en de saters zelve ze geleid hebben, ze geslingerd hebben in
harmonische kransen van boompje naar boompje, van popel naar wilg en abeel.
Tusschen de goudene, golvende korenvelden, langs de festoenen van den
rankenden wijn, krinkelen de witte linten der blankstoffige wegen, waarover statig
de breedgehoornde, blanke, bijbelsche buffelen gaan, krinkelen zij als meanders
van schoonheid van de eene verrassing naar de andere, droomen de verschieten
voor ons op en weêr weg en wisselen van golving met de bekoring van een wijde
idylle. Cypresse-alleeën geleiden naar kerkjes op heuvelen; hoeven en boerderijen
gelijken op versterkte forten, en telkens, telkens weêr, verrassend en heerlijk, beurt,
ginds, de stad hare mediaevale silhouet omhoog. Ik heb die stadsilhouet daar zien
rijzen in de rozige dauwglansen van vroegen morgen, terwijl vochtige nevelen nog
parelig getinte wazen omhoog en wèg sleepten als verijlende sjerpen van
luchtefeeën. Ik heb die torens en tinnen zien trillen van zengenden gloed onder den
verpletterenden zegen van den god van het licht, onder de zee van glans en van
middaggloed, die neêr golfde uit den blnkenden hemel. Ik heb Dom, Campanile en
de stoere lijnen van San Domenico daar zien afgeteekend tegen de vlammende
purpers van zonsondergangen, die waren als wereldbranden en immense
wolkkataklysmen, en ik heb de stad zien verijlen tot een sprookje, tot een schim, tot
een schaduw, in de effene blankten der volle maan, die aan den nachtehemel uit
zilveren schaal eindeloos, eindeloos uitgoot het bad van hare koele genade, en
geheel het wijde landschap drenkte in de stille glorie van hare klare rust. In het
dichte woud, dat geleidt naar de Certosa van Pontignano, heb ik onder de wilde
kastanjes gedroomd, zoo als ik gedroomd heb, onder de cypressen op de
kerkheuvelen, van waar ópen zich de Campagna ontsluierde. En altijd was de
bekoring, was de droom anders, en altijd was zij weldadig, weldadig aan leed,
weldadig aan ziekte, weldadig aan melancholie, die ik allen ook gekend heb in die
beminde dreven, maar die toch mochten opklaren in de zongouden en maanblanke
schoonheid ervan....
Zoo een maanblanke schoonheid vooral, zal altijd mij heugen met de herinnering
aan die nacht, toen in volle zilvermaan voor ons rezen de Gothische bogen van de
ruïne van San Galgano. Door de opene ruïnes van de abdij, door de opene
boogramen
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en langs de streng welvende lijnen, die zongen den weemoed van ondergang en
de nutteloosheid van het tijdelijke, golfden de maneklaartes binnen, als met hellende
meren van licht. Er was een sneeuw van glans, die weg smolt. Er waren schaduwen,
die waren fluweelig zwart, er waren andere schaduwen, die waren inktig blauw; er
waren weér andere schaduwen, die waren vreemd doorschijnend azuur. Er waren
albasten kanten en zilveren schampvegen aan de zuilen en de arkaden; aan de
kapiteelen bloeiden zilveren akanthebladeren en over den grond, tusschen de ruïnes,
bloeiden zilveren madeliefjes tusschen het gras. Er waren, in het verschiet van
opene, Gothische bogen theorieën van witte schimmen; er waren blanke spoken,
die sleepten als zwanedonzige mantels en sluiers van immaterieele weefsels over
de madeliefjes van den grond en toen rezen zij op en vergleden over maanlichtmeren
en verdwenen in de ijle nacht.... de ijle nacht, die ik mij altijd heugen zal, boven de
ruïne van de abdij van San Galgano.
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De vroolijke tocht
Door Cyriel Buysse.
Fantasmagorie.
Het is een ondankbare taak over sommige plaatsen te schrijven. Ze zijn zoo
onbeduidend, of lijken zooveel op andere, reeds bekende en beschreven plaatsen,
dat het niet de moeite waard is er aan te beginnen. Maar er zijn er ook, zóó
indrukwekkend en zóó mooi, dat men dadelijk voelt aan kracht te kort te zullen
schieten om dat overweldigend schoone of grootsche weer te geven.
Tot de eerste reken ik Carcassonne, de vrij onbeduidende beneden-stad. Tot de
tweede ‘La Cité de Carcassonne’, de oude, saraceensche bovenstad, op ongeveer
twintig minuten afstand daar van daan gelegen.
‘La Cité de Carcassonne’ is als een levende fantasmagorie van op elkaar
gestapelde wonderen. Nooit heeft de uitbundigste verbeelding van een
fantasmagorist als Gustave Doré in zijn reuzenetsen die als nachtmerries aangrijpen,
iets zóó formidabels verzonnen. 't Zijn torens en torens, bogen en galerijen,
schietgaten en kanteelen, valbruggen en valhekken, muren en gewelven, de
geweldigste orgie van als 't ware boven op elkaar gestapelde, midden-eeuwsche
forteres-gebouwen, die een menschenoog ooit heeft aanschouwd. Aigues-Mortes,
het alom ommantelde en ommuurde en omtorende Aigues-Mortes, lijkt iets uit een
kinderbouwdoos, of een suikertaartje, daarbij vergeleken!
Maar 't is niet te beschrijven. Het is tè imposant en indrukwekkend grootsch! ‘La
France n'a pas de bijou plus rare ni de plus merveilleux en tout son écrin’ schrijft
Lintilhac; en de prent-
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briefkaarten, die men er ter plaatse koopt, dragen als onderschrift, de woorden van
Nadaud:
‘ Il ne faut pas mourir sans avoir vu Carcassonne’.
Het ìs een fantasmagorie....
Het is of duizend titanen uit alle oorden van de wereld daar bij elkaar gekomen
waren en of ieder er zijn eigen kolossale forteres uit één stuk had neergezet. De
gansche rotstop waarop de ‘Cité’ gebouwd is, staat er proppensvol van. 't Zijn reuzen
naast reuzen, de een al grooter en grootscher en forscher dan de andere, reuzen
onaantastbaar geharnast in een formidabelen gordel van graniet, en die door hun
honderden schietgaten, als door zooveel loensch-kijkende oogen, de gansche streek
bespieden.
Die streek is als een zachte, teere poëzie, in vergelijking met de ontoegankelijke
barheid van die oude, grauwe steenen. 't Is wazig-fijn-en-blauw alom, met
vreedzaam-golvende, wegdoezelende lijnen, tot waar de forsche Pyreneeën rijzen,
als een, scherm van glorie dat de wereld afgrenst. Hier, op dien rotstop, is alles
werkelijkheid, harde, stugge, barsche werkelijkheid; en ook ginds verre, breed aan
den hoogen hemel uitgespannen, is forsche, grandioze werkelijkheid; maar alles
wat daaronder en omheen ligt lijkt droom, illuzie, zachtheid, iets lichts, en ijls, iets
zonnigs en iets wazigs, als de eigen, teere atmosfeer, waarin zich alles koestert.

De Idylle.
Ik ken niets mooiers op de wereld, dan de verrukkelijke streek, welke zich uitstrekt
tusschen Carcassonne en Lourdes, langs de groene heuvelen en dalen van ‘l'Ariège’.
In Carcassonne had ik willen beeldhouwer zijn, om in somber basalt de tragische
grootschheid der oude ‘Cité’ uit te beelden. Hier zou ik willen schilder zijn, om in
teere kleuren en lijnen deinnige bekoring van dit pastorale land terug te geven.
Het is er een en al zacht-herderlijke poëzie. 't Is er het land der menschen en der
dieren, in volkomen harmonische gemeenschap met elkaar en met de schoone,
frissche weelde der natuur.
O! die ossenspannen, die men onophoudend tegenkomt! Het zijn fijngebouwde,
lichtgrijs-of-lichtgemskleurige beesten, met groote, wijze, zachtdonkere oogen, als
de mooie oogen van een mooie
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vrouw. Zij hebben niet die domme, lompe uitdrukking van onze koeien, zij hebben
iets pensiefs en menschelijks, 't zijn wezens van ras en traditie, als de Bijbelsche
dieren uit het Oud Testament.
De leidsman loopt vóór het gespan, recht, mager, met zijn blauwe, platte,
Baskische muts op één oor, een lange, dunne roede in de hand. Hij is als een
professor die zijn les geeft, hij keert zich even naar zijn beesten om, maakt een
trage beweging met de roede en het gespan gaat langzaam-schommelend naar
rechts, naar links, daar waar het wezen moet.
De beide ossen zijn met hun horens door het jukhout aan elkaar gebonden. Een
grijze schapenvacht hangt als een bundeltje valsch haar laag op hun voorhoofd,
hun mooie peinzers-oogen staren van daaronder droomerig vóór zich uit en uit hun
mond kwijlt een lang, dun straaltje slijm tot op den grond. Hun ietwat tot elkaar
geneigde koppen schijnen heimelijk een bedaard gesprek te voeren:
‘Heb jij begrepen wat de baas verlangt?
‘Jawel; en jij?
‘Ik ook.
‘Goed; laten we dan maar heel kalmpjes doorstappen. Als 't moet zal de baas wel
met zijn stokje waarschuwen.’
En dood, dood-langzaam verdwijnt het stil gespan over de zacht-groene heuvelen,
de man voorop, de wagen achter, terwijl zich aan den horizon, onder de blauwe
lucht, het prachtscherm der besneeuwde Pyreneeën, als een reuzengrens van
ongeëvenaarde heerlijkheid, tusschen aarde en hemel uitspreidt.
't Is een gezegend land en het wekt geen verwondering, dat zigeuners en chemineaux
het tot hun Beloofde Land schijnen te hebben uitverkoren. Hoeveel hebben wij er
reeds gezien van die bekende karretjes: een mager paardje in 't lamoen, een
schurftige hond onder den bok, en daar binnen in een gekrioel van bruine gezichten
en halfnaakte boezems, terwijl, om het gespan heen, enkele bengels in lompen
rondloopen, opdringerig en vinnig schooiend, en dadelijk obsceen-uitscheldend, als
ze naar hun zin niet krijgen? Hoeveel van die heerlijke landloopers, zooals ze alleen
en uitsluitend in Frankrijk bestaan, fier en eenzaam, echte vrijheidsvogels, poëeten
van den grooten weg, komend en gaande
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zonder zich ooit ergens, al was 't maar voor één enkelen, vasten, kalmen dag te
willen vestigen, onverschillig aan honger, aan koude, aan warmte, en hun gansche
aardsch bezit in een pakje op den rug dragend?
Zie, daar zit er weer een, op dien zachten grasberm, onder de schaduw van een
boom, met een prachtig vergezicht over de zilvertoppen van de Pyreneeën. Dáár,
bij dat heerlijk tafereel, en niet elders, heeft hij willen zitten om te lunchen. Hij eet
een groot stuk droog wit brood met kaas en hij drinkt rooden wijn uit een halfvolle
flesch; en, aangezien hij toch wel een uurtje tijd mag verliezen.... leest hij zijn krant.
Want de Fransche chemineau is geen dom en ongeletterd wezen; hij interesseert
zich voor de dingen, hij heeft een politieke opinie, hij is een poëet.
Mijn dames zijn door 't schouwspel getoucheerd. Zij smeeken mij om even op te
houden; zij willen met dien man eens spreken. Ik houd op.
- Monsieur, est-ce bien la route pour Lourdes, s'il vous plait? vraagt een van mijn
dames.
Als een ridder, met zijn groen-verkleurden deukhoed in de hand, is de chemineau
dadelijk opgestaan.
- Le chemin pour Lourdes, madame, ah! je suis bien au regret, mille fois au regret,
madame, je ne suis pas du pays, je ne pourrais pas vous dire....
Hij komt naar ons toe, legt familiair een hand op den wagen, kijkt ons allen om
de beurt met oogen vol openhartigheid en haast vol deelnemende bezorgdheid aan,
herhaalt opnieuw, emphatisch
- Ah, je suis tellement au regret, madame, vous comprenez, si je pouvais vous
renseigner, mais vraiment, je ne puis pas.... Là-bas, peut être, à cette ferme, ou
pourra vous dire.... mais vraiment....
't Gezicht van mijn dames begint vreemd te vertrekken. Zij bedanken den man,
een opkomende lachbui bedwingend, en vragen mij om verder door te rijden. Heel,
heel langzaam zet ik weer in gang.
- N'est-ce pas, madame, vous comprenez bien, si j'étais du pays je ne manquerais
pas.... klinkt achter ons de stem van den man, die, óverbeleefd, met ons meeloopt.
- Oui, oui, monsieur, merci bien, merci bien, hoor ik mijn
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dame met benauwd-hikkende stem antwoorden. En, tot mij, kort, kras, gebiedend:
- Maar rij toch door, ik kàn niet meer!
De wagen heeft echter geen haast, blijft dood, dood-langzaam voortkuieren.
- Ah! je vous assure, madame, que je suis désolé, mais certainement, là-bas, à
cette ferme.... ratelt aldoor de dienstvaardige stem.
Met een stillen glimlach kijk ik even om. Mijn dames zien purper, den zakdoek op
den mond gepropt, de schouders schokkend, de oogen vol met tranen. En steeds
blijft de chemineau den kalmen gang der auto volgen, hoed af, de oogen vol
meewarige belangstelling, aldoor, met onverstoorde overtuiging, weer herhalend:
- Ah! n'en doutez pas, madame, si je savais....
Mijn dames huilen. Zij kùnnen zich niet meer inhouden; de proesttranen springen
uit hun oogen en biggelen over hun wangen, zij wringen zich heen en weer en
kreunen het, als van foltering, uit. Zij smeeken mij klagend om toch in godsnaam
door te rijden, en eensklaps krijgt er éen 'n soort van krisis, hoestend, proestend,
stikkend, den adem afgesneden, terwijl de stem steeds achter ons blijft galmen:
- Mais là-bas, à la ferme, ah, oui, assurément....
Wij zijn óp. Ook mij wordt het ineens te machtig; ik zie niet meer van 't lachen, ik
kan mijn stuur niet meer vasthouden, ik breng mijn wagen op den zijkant van den
weg en ‘là-bas, ah, oui, assurément, à la ferme’ moet ik even stilhouden om ons
allen uit te laten blazen.
O! die fransche chemineaux, die Don-Quichotten, die heerlijke poëeten van den
vrijen, ruimen weg!

La foire de Saint Girons.
Dit had Breughel moeten schilderen....
Een klein stadje met pittoreske oude geveltjes, aan beide oevers van een vlug
en helder, over gladde keien stroomend riviertje. Een groote plaats met oude kerk
in 't midden, en op die plaats de groote jaarmarkt!
Een onbeschrijfelijk, onontwarbaar door-elkander-gekrioel van menschen, karren
en dieren. Een geschreeuw, gehuil, gejank, om
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er dol van te worden. Koeien, paarden, honden, varkens, ganzen, kippen, eenden
en konijnen, alles in één woelende kluwen, bij honderden, bij duizenden!
't Is als een gekkendans! Wij rijden, stapvoets, door een omgekeerde wereld,
door een overweldiging van 't dierenrijk. 't Is of de arke Noachs uitgelaten was.
Zullen we er ooit doorkomen? Of zullen we ook mee gaan gillen, springen, dansen,
brullen, totdat we doof en stom worden? Ik begrijp niet hoe wij er zoo opeens midden
in zijn; en ik begrijp nog minder hoe wij er eindelijk uit geraken. Of is 't een
hersenschim geweest, een nachtmerrie?
Neen, het is een werkelijkheid. Wij zijn er in geweest, en nu zijn wij er weer uit.
Hoor maar: het oorverscheurend noodgebrul klinkt reeds áchter ons op, en vóót
ons uit, over den blonden, mooien weg, tusschen het heerlijk-frissche groen der
heuvelen, rijden alweer de wijze, kalme ossenspannen onder de leiding van hun
voerman, die als een professor met zijn roede aan het hoofd stapt.
O! als Breughel zoo iets had gezien....!

Schrikwekkende ontmoeting.
Maar wat is dat? Wat komt er ginder aan?
Een auto?.... Jawel ....! Toch niet....! Ja, toch wel!
Een auto; en, aan 't stuur van de auto, een heer
Maar dàt is 't wonderbare en schrikwekkende niet. Het wonderbare en
schrikwekkende is wat er vóór de auto komt.
Vóór de auto, in doodkalm-bedaarden gang, zijn lange roede op den schouder,
zijn blauwe muts scheef op één oor, een pijpje in den mond, stapt een lange, magere,
Baskische voerman. Zijn ossen volgen hem, hun mooie koppen onder 't juk licht tot
elkaar geneigd, als voerden zij een heimelijk gesprek over de ontzettende
gebeurtenis; en, achter de ossen komt de auto, zacht-schommelend voortgetrokken,
in een gangetje van drie per uur.
Ik stop.
- Monsieur, peut-on faire quelque chose pour vous? vraag ik den heer achter 't
stuur.
- Hélas! non, monsieur, j'ai cassé mon embrayage, antwoordt hij met een gelaten
glimlach, en groet beleefd mijn dames.
't Is als een lijkstoet, die voorbijtrekt. Op de achterbank der auto liggen plaids,
kleurige sluiers, mantels. Daar hebben dames
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in gezeten. Waar zijn ze heen? In welke kampong afgeladen, terwijl de heer,
getrokken door de ossen, ergens zijn wagen in veiligheid brengt?
Ik keer me tot mijn dames om. Zij zitten stil, met ernstige gezichten. Ja, ja, zoo
iets kan ons ook overkomen. Wie weet of we straks ook niet....
- Schei uit! roepen ze, griezelend; en kijken, vol angstige meewarigheid, de auto
na.
Zacht-schommelend op zijn veeren, daalt hij in zijn slakkegangetje de helling af.
Toch moet de heer nog even remmen; anders loopt hij vanzelf in de hielen der
ossen. Wat 'n derisie een auto te moeten remmen die door ossen voortgetrokken
wordt!
Eventjes, als een professor die les geeft, heeft de lang-magere Bask zich met
zijn roede omgekeerd. Hij schijnt een woord van diepe wijsheid uit te spreken, en
de ossen, koppen naar elkander geneigd, hebben het blijkbaar begrepen.
De heer aan het stuur haalt een philosophisch sigaretje uit en steekt het op.

De wonderstreek.
Wij reizen door land der wonderen. Lourdes ligt daar ergens in de groene bergen
en iets van het mirakuleuze schijnt over de gansche streek te zweven. Hier, en hier
alleen, kon het mirakel zich als een tastbare werkelijkheid openbaren. En het
verwondert niet, dat overal ‘calvaires’ en heilige beelden. aan de rotsen hangen en
in ieder herderinnetje dat haar ganzen of haar schapen wacht, ziet men een
evenbeeld der kleine Bernadette, die onze Onze Lieve Vrouw in 't grotje zag
verschijnen.
Het is het land der mysterieuze grotten en der mirakuleuze bronnen. Hier is ‘le
Mas d'Azil’, het wereldberoemd wonder: een dorpje als een schilderij, tegen den
hoogen groenen berg; en dwars doorheen den berg een grot, electrisch verlicht,
die meteen openbare weg is, met in de schemerige diepte een bruisenden stroom,
die schuimend over rotsblokken en reuzengroote keien rolt.
De avond daalt. Het schouwspel wordt steeds schooner en aangrijpender. De
herderskudden keeren huiswaarts, in 't zacht geklingel van de belletjes; de trage,
wijze ossenspannen schijnen als met goud omgoten en ginds verre, verre, o, zoo
hoog en
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verre, kronen zich de blanke hemelkruinen van de Pyreneeën met fonkelende
diademen van oranje en rose en purper. Het is het uur der heilige verschijningen.
Een onuitsprekelijke vrede zweeft als een zegen over 't gansche, stille, langzaam
in de duisternis wegdoezelend land. Niemand van ons spreekt meer. De wagen zelf
is als verstomd en schuift onvoelbaar, in het zachte snorren van den motor, over
den op en neer deinenden weg.
Het wordt weldra te donker om nog verder zonder lichten door te rijden. Ik steek
de ‘phares’ aan. Als twee helle zoeklichten schijnen zij, ver vóór ons uit, de wondere
geheimen van den nacht te willen peilen.
Wat komt daar eensklaps, in dat klein, armoedig herdersgehuchtje, tusschen de
fantastisch-verlichte, leemen hutjes op ons aan? Zijn het de engelen, vijf, zes, zeven
kleine engelen, door een grooteren engel vergezeld? Zilverig worden hun
roerloos-uitgespreide vleugeltjes van onder door de phares verlicht, terwijl hun
engelenkopjes, evenals het hoofdje van de engelen-hoedster, onzichtbaar in 't
grijsnevelige van den nacht versmelten.
Met een schok houd ik stil. Ik weet niet wat ik zie, noch of ik droom of waak. Maar
heel kalm komen de engeltjes voorbij en zeggen iets, met vreemde, schrille stemmen.
Het is een kudde ganzen, met hun herderinnetje! Zij zwenken allemaal op zij, met
van verbazing uitgerekte halzen en wijduitgespreide vleugelen, zij loopen 't erf op
van een boerderijtje, verdwijnen in het schemerduister, naast hun hoedstertje....
........................

Lourdes.
't Is jammer dat Lourdes zelf die teere poëzie zoo komt verstoren.... Lourdes heeft
het mirakuleuze ál te grof gematerialiseerd. Die basiliek, die piscines, dat
Lieve-Vrouw-beeld in de grot omringd van honderden en honderden brandende
waskaarsen; en dan die groote hôtels, die groote winkels, en dat overal-verspreide
aanplakbordje ‘attention à votre porte-monnaie!’ o, wat zijn we verre, vérre, van het
nederig herderinnetje en haar poëtische verschijningen!
't Is er nu nog de stille tijd, er komen in het najaar weinig bedevaarten of
processies; maar hoe zal het er zijn in de volle
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drukte, wanneer daar dagelijks honderden en duizenden bedevaarders en
boetelingen uit alle wereldstreken aanlanden; wanneer monseigneur de bisschop
van Tarbes, in schitterend prachtgewaad, met zijn staf van kanunnikken en priesters,
onder vaandels, wierook en gezang aan 't hoofd van de processies stapt; wanneer
het aardig stadje aanhoudend vol lawaai is als een kermis en de hopelooze reizigers
en bedevaarders van 't een hotel naar het ander moeten jakkeren, op zoek naar
een meer dan problematisch onderkomen!
Neen, het mooie, en romantische, en ook het mirakuleuze van Lourdes ligt niet
in Lourdes zelf, maar overal er omheen. 't Is er verrukkelijk, waar men ook komt,
en alles ziet er zoo frisch en groen, met witte en roode huisjes in de groene bergen.
Terwijl ik even, zoover mogelijk van de bedroevend-gebanaliseerde basiliek en grot
verwijderd, door de kleine, oude, sterk-stijgende straatjes van het plaatsje wandelde,
weerklonk eensklaps een allerzachtst en melodieus horengeschal. Ik hield stil en
zag uit een steegje een zeer gewoon vrachtkarretje komen, waarop een man zat,
die zoo heerlijk musiceerde. Ik dacht, dat hij toeristen opriep voor een mooien rit in
de bergen. Neen, 't was een eenvoudige kruier, die oude vodden of dergelijke rommel
opzamelde. Hij verdween tusschen de groene heuvelen en zijn bekoorlijk geschalmei
echode zachtwegstervend langs de grijze rotsen. 't Was of de stoere heldenziel van
Roland en 't mystisch-smachtend herderinnezieltje van Bernadette terzelfdertijd in
éénen lofzang werden opgewekt. Ik had wel mee met dien man de bergen in willen
gaan....

Cambo.
De weg van Lourdes naar Biarritz valt tegen, na de verrukking van de wondertocht
tusschen Carcassonne en Lourdes. Pau, het rijke, maar benauwde Pau met zijn
witte prachthotels en mooie tuinen kon ons toch slechts matig boeien en met
weemoed keken wij voor 't laatst naar de glanzend-witte sneeuwtoppen der
Pyreneeën, die wij niet meer zouden zien. Pau mocht liever ‘Pot’ heeten. Men kan
er overvloedig transpireeren, maar hoogst bezwaarlijk ademhalen. Bijna nooit schijnt
er een tochtje frissche lucht over die lauwe kuip te waaien. Je krijgt een indruk van
stil en gelijkmatig stikken. Zelfs onze zoo kranige motor moet er onder
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lijden. Hij hijgt merkbaar en vat eerst weer goed adem als wij uit dat stoombad en
boven op de hoogte zijn.
Nu rijden wij door 't Baskisch land. Het zegt ons niet veel; het is niet mooi van
kleur. Bijna al de bergen, die vol staan met groote, droge varens, hebben een
donker-bruine-of-chocolade-tint en de huizen zijn wit, met rood-bruine deuren en
luiken. Dat is als de kleur zelve van de geheele Baskische streek. De gezichten der
menschen zijn bruin, hun kleeren zijn bruin, hun wagens en ploegen en karren zijn
bruin. Zij lijken een stille, ernstige, sobere, ietwat gedrukte bevolking. Ook hun
kinderen - en hier komen ze veel talrijker voor dan overal elders in Frankrijk - hebben
dat stil-gedrukte over zich. Van hun taal, die men zelden luid hoort spreken, begrijpen
wij geen iota.
Cambo! het dorpje waar Rostand woont. Hier moet ik wel even ophouden. Mijn
dames zouden 't mij nooit vergeven als ik er zoo maar langs reed. Waar zou hij toch
wonen? Waar zou zijn villa staan, die villa, dat kasteel, dat paleis, waarvan men
wonderen vertelt.
- Dáár, zeg ik, op goed geluk af, naar een chaletje, dat boven op een heuvel staat,
wijzend.
Mijn dames zijn verontwaardigd, vinden mij een soort van heiligschenner. De
geniale dichter bewoont immers een soort van aardsch Paradijsje!
- Pardon, monsieur, vraagt een van mijn dames aan een man die juist langs komt,
pourriez-vous me dire où habite monsieur Rostand?
Goeie morgen, 't is of mijn dame Turksch sprak; de man haalt zijn schouders op,
begrijpt geen steek.
- Heusch, het is zoo, hoor maar, daar kraait een haan. Chantecler! herhaal ik
ongestoord.
Mijn dames gunnen mij zelfs geen blik meer. Zij beschouwen mij als een láág
wezen. Gelukkig komt ginds een oude cantonnier aan; die moet natuurlijk Fransch
kennen; en, zoodra hij in 't bereik is, klinkt opnieuw de vraag:
- Pardon, monsieur, pourriez-vous me dire où habite monsieur Rostand?
- Là, zegt de man, omhoog naar het chaletje wijzend, precies zooals ik zelf gedaan
heb....
Ik heb mijn triomf met bedaardheid gevierd. Ik heb niet gepoogd mijn ontstelde
dames onder mijn onbetwistbare superioriteit te
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vernederen. Met haar was ik het er eens over dat de woning van den opgeblazen
poëet er uiterlijk niet bizonder poëtisch uitziet: een vrij gewone Baskische villa, wit
en roodbruin, als alle andere.
- Mais ce nest pas beau! riepen mijn dames, op een toon van verwijt tot den ouden
cantonnier, alsof deze het beteren kon.
- C'est bien beau quand on est là-haut, verzekerde, kalmbewust, de man.
- Peut-on visiter la propriété? vroeg nog éen van mijn dames.
- Oh, non, madame, antwoordde de man meelijdend-glimlachend het hoofd
schuddend, als iemand zou doen aan wien men vraagt of men den hemel mag
bezoeken.
Mijn lieve dames waren zeer, zeer, zéér teleurgesteld.

Biarritz.
Iemand die Biarritz goed kent had mij gezegd:
Het mooie, het eenig, álles-overtreffend grootsche en mooie van Biarritz is er de
ongeëvenaarde woeste golfslag van de zee. Het is er, zelfs bij kalm weer, een
aanhoudende, bruisende en spattende en schuimende branding van meters hoog,
die de gansche kust op fantastische wijze heeft uitgehold en uitgevreten; en de
groote rotsen, die ten allen kante langs den oever liggen, zijn als reuzenbeesten,
telkens door de wilde baren overweldigd en weer bloot gelaten, met gansche pakken
en cascaden glinsterendafstroomend en wegschuimend water, alsof de onwrikbare
monsters, na elke formidabele aanranding, half-stikkend uit de diepte opdoken, den
stortvloed van zich afschudden en wegspuwden, om opnieuw forschen adem in te
halen.
Dat schouwspel, dat eenig mooie schouwspel, mochten wij, gedurende de vier
dagen van ons verblijf, geen enkele maal bewonderen. De wind zat in het oosten,
en de zee was en bleef aldoor van een hopelooze, spiegelgladde eentonigheid.
Is Biarritz ook anders mooi? De moeite waard om er een tijd te blijven? Ik weet
liet niet. Al die cosmopolitische luxe-plaatsen lijken op elkaar. Het eigenaardige is
gauw gezien, de groote hôtels zijn overal dezelfde, alsook de menschen, die de
groote hotels bewonen. Waarom zitten ze dáár op elkaar en niet elders? Ik weet
het heusch niet. Er is geen reden voor. Er is geen andere reden voor dan dat het
toeval gewild heeft dat ze juist dáár bij
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elkander kwamen. Biarritz, Nice, Monte-Carlo, Oostende, 't is allemaal, de
eigenaardigheid van iedere streek en het verschil van klimaat daar gelaten, allemaal
precies hetzelfde. Het karakteristieke van die plaatsen is, dat ze absoluut geen eigen
karakter hebben. 't Is cosmopolitisme en, als dusdanig, eentonigheid. En het is best
te begrijpen, en zelfs onvermijdelijk, dat de speciale aantrekkelijkheid van al die
oorden, - in zooverre men van aan-trekkelijkheid mag spreken - geheel en al buiten
eenige locale stemming om gaat. 't Is er gedesoeuvreerd, geblaseerd en vooral
gebanaliseerd.
Het is er, of wordt er al heel spoedig, met één woord: stomvervelend!

Even in 't land van Alonzo.
Wie te Biarritz een poos verblijft, gaat onvermijdelijk, al was 't ook maar heel even,
over de grens, tot in Spanje. Dat zou niet anders kunnen. Men moet toch,
thuisgekomen, mogen zeggen:
- Ik ben ook in Spanje geweest.
Wij zijn er dus ook geweest.
De auto betaalt twaalf frank inkomrecht voor één dag verblijf, twaalf frank, die niet
worden teruggegeven. Het land is arm, men moet wel iets voor armen over hebben.
't Is anders al niet veel de moeite waard. 't Is al weer het zelfde als dezen kant
der Pyreneeën. Aan de overzijde der Bidassoa, het grensriviertje, staat een douanier
die een ander uniform draagt als de Fransche en dat is alles. Ge zijt in Spanje. Geen
speciale typen, geen nationale kleederdracht, geen apart karakter van dorpen of
steden. De bruine bergen, de bruine menschen, de bruine ossenspannen, 't is nog
en steeds de zelfde kleurlooze, Baskische streek. Alleen de weg vertoont een gunstig
verschil met vele Fransche wegen. Alonzo is een sportkoning, zijn zomerpaleis staat
hier in de buurt, te San Sebastian, en van daar uit tot aan de Fransche grens heeft
hij een prachtweg laten aanleggen. Al is het ook een sterk dalende en stijgende,
bochtige bergweg, men hoeft niet bang te rijden: iedere bocht ligt met een schuine,
hooge helling aan den buitenkant, als in een wielerbaan, zoodat men geen gevaar
loopt er uitgeslingerd te worden.
Zoo komt men al spoedig in San Sebastian aan. Een tamelijk
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groote, moderne, banale stad, met hooge huizen en rechte straten. Een mooie baai,
de Concha, waar ook het nog al onbeduidende koninklijk paleis staat, en daar
omheen een massa luxe-villa's en hotels, die allemaal gesloten zijn.
Waarom hier allen gesloten en waarom in Biarritz allen bewoond? Het is precies
dezelfde streek, precies dezelfde zee, precies hetzelfde klimaat, precies hetzelfde
volk, zou ik haast zeggen. Waarom? Omdat de mode, het cosmopolistisch snobbisme
het zoo wil. En 't eigenaardigste is nog wel, dat het in hoofdzaak Spanjaarden zijn,
Spanjaarden uit San Sebastian, die aan de mooie Concha van San Sebastian hun
villa's hebben, die nu op 't oogenblik in de hotels van Biarritz op elkaar gehokt zitten.
Waarom....?
Explique qui pourra!

Een geografische Vergissing
of: Waarom ik Fuenterrabia niet zag.
Over denzelfden prachtweg van den Spaanschen sport-koning reden wij naar Biarritz
terug. Maar in 't voorbijgaan zouden wij 't beroemde Fuenterrabia bezoeken. Hoe
of dat nu zoo in mijn hoofd zat begrijp ik niet, maar vast als een klinker in den
steenweg zat het er in, dat Fuenterrabia niet in Spanje, doch in Frankrijk lag.
- La route pour Fontarabie, monsieur! vroeg ik aan den Franschen douanier, die
ons op de brug der Bidassoa, voor de visitatie, even tegenhield.
- Fontarabie, mais vous en venez, monsieur! klonk het verbaasde antwoord.
- Fontarabie n'est donc pas en France?
- Mais non, mais non, monsieur. En de man deed mij uiteen hoe ik, te Pasaje,
tusschen San Sebastian en Iroen, links had moeten inslaan.
- Laten we terug rijden; we wìllen Fuenterrabia zien! riepen eenstemmig mijn
dames.
- Zou ik weer over de brug mogen zonder een tweede maal tol te betalen? vroeg
ik den Franschen douanier.
De man trok een zeer bedenkelijk gezicht.
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- Je n'oserais pas l'affirmer; ça dépend du douanier Espagnol. Vous pourriez toujours
essayer, zei de Franschman.
Ik reed mijn wagen op zij, stapte uit, kwam over de brug, bij den Spaanschen
tolbeambte.
- Señor, begon ik, in 't beetje Spaansch dat ik ken, en bracht op beleefden toon
mijn verzoek uit.
- No, señor, antwoordde de Spanjaard, kalm maar beslist het hoofd schuddend.
- Ja maar, het is 'n vergissing, señor, ik dacht dat Fuenterrabia in Frankrijk lag,
drong ik aan.
- 't Kan me niet schelen, senor, zei de man. Als ge weer in Spanje wilt, moet ge
betalen: twaalf pesetas! En hij dokte met zijn rechterduim in zijn linker handpalm
om het mij duidelijk genoeg te maken.
- Als 't zoo is, stik, señor, jij en je schooiersland, besloot ik in behoorlijk
nederlandsch, en keerde terug naar mijn wagen.
- Non? vroeg mij van verre, met een glimlachende hoofdschudding, de fransche
douanier.
- Non, hoofdschudde ik, berustend, tot antwoord.
- Si vous lui aviez donné quelques pesetas de pourboire, vous auriez bien passé,
zei de Franschman.
Daar had ik niet aan gedacht. Mijn dames, vast besloten Fuenterrabia te zien,
wilden dadelijk het fooi-middel probeeren.
- Neen, zei ik, beslist. Die onhebbelijke señor krijgt nu eens geen fooi. En de
Spaansche tol krijgt ook geen tweede maal twaalf pesetas. Die gansche streek is
heusch geen twaalf pesetas waard.
Maar mijn dames wilden Fuenterrabia zien.
Er is een ander middel, zei de Fransche douanier. Rijdt naar Hendaye, de eerste
weg links, daar boven op den berg, en laat u van daar uit in een bootje naar
Fuenterrabia overzetten.
Wij reden....
Maar 't was een dag van tegenspoed en van vergissing; ik vond den weg niet
boven op den berg, reed door, steeds zoekend, kwam eindelijk, in plaats van te
Hendaye, in Saint Jean de Luz aan..
- La route pour Fontarabie, monsieur? riepen mijn dames tot den eersten man,
dien zij konden aanklampen.
- Vous en venez, mesdames, klonk het verbaasde antwoord, net als op de brug
van de Bidassoa.
Mijn dames begonnen kwaad te worden, kwaad op mij.
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- Hoe is 't toch mogelijk! riepen zij geërgerd.
- Fuenterrabia bestaat niet meer, antwoordde ik met een ernstig gezicht. Heusch,
ik heb onlangs nog gelezen dat het niet meer bestaat. Maar er zijn nog
prentbriefkaarten van. Laten we die hier koopen, dan hebben we 't tòch gezien.
Ik kreeg een parasol-slag op mijn hoofd:
- Wil je wel dadelijk rechtsomkeer maken?
Ik maakte, gedwee als altijd, dadelijk rechtsomkeer, maar de auto, ditmaal, maakte
die niet zoo gewillig mee. 't Was of hij zeggen wou: ‘Nee, nee, ik heb er nu genoeg
van. Laten we nu hier 'n poosje kalmpjes blijven.’
't Is gek, zei ik, tot mijn dames: ìk wil wel, maar de wagen wil niet meer. En ik
steeg uit, om te zien wat er aan scheelde.
Alle twee mijn voorbanden plat! Spijkertjeswee! Spaansche grensspijkertjes!
Dames, zei ik met een wanhoopsgebaar....
't Hielp niks. Zij wilden naar Fuenterrabia.
- Maar ik kàn niet, lievelingen. Laten we eerst gaan lunchen. Terwijl zal ik hier, in
een garage, mijn banden laten repareeren.
Verloren moeite. Zij willen Fuenterrabia zien. Zij bestellen een rijtuig en vertrekken
dadelijk, zonder lunchen, mij gansch alleen, met mijn twee platte banden
achterlatend.
Ik sukkel naar een hotelletje, laat daar, terwijl ik lunch, om een ‘mécano’
telefoneeren. Al spoedig staan een paar kerels, in werkboezeroen, om mijn wagen.
Ik laat mijn visch in den steek, kom buiten, vraag hen:
- Komen jullie mijn banden opleggen?
Een hoofdschuddend gegrinnik; geen antwoord. O, 't zijn kijkers, hinderaars. Ik
haast me weer binnen. Te laat: de lekkere vischschotel is verdwenen.
Daar zijn er nog twee. Die komen toch wel zeker om te helpen, want de een loopt
snuffelend als een speurhond rondom den wagen, terwijl de andere, met zijn handen,
de voorbanden nog platter drukt. Weer leg ik vork en mes neer, kom buiten, zeg
aan den man, die op de banden duwt:
- Er zit door iederen band een spijker; daar onderin den bak zijn nieuwe
binnenbanden.
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Een gegrinnik, geen antwoord, maar druk lachgepraat met de twee andere vlegels,
in een onverstaanbare taal.
Als ik in de eetzaal terug kom is mijn bord met roastbeef en groeten opgeruimd.
En weer komen er nieuwe pummels om den wagen....
Ik wensch aan vriend noch vijand te Saint Jean de Luz vóór het hotelletje ‘en
panne’ te staan. Dertig Baskische pummels - ik heb ze geteld - verdrongen elkaar
gedurende een uur met de handen in hun zakken, terwijl de banden werden
opgelegd. De beide ‘mécanos’ die eindelijk uit de garage waren opgedaagd, zweetten
van ergernis en benauwdheid midden in al dat hinderend volk, dat daar als een
inerte en onverdrijfbare massa omheen stond. Zelfs toen alles klaar was en ik aan
het stuur van den snorrenden wagen zat, schenen ze niet te begrijpen, dat ze
moesten uit den weg gaan om niet omvergereden te worden. Het scheelde bitter
weinig of een groote dikkerd met een kleine pet op, die halsstarrig zijn vleezigen
poot op het spatbord bleef leggen, werd een eind meegesleept.
En mijn dames....?
Eerst om elf uur 's nachts, uitgehongerd en opgewonden, kwamen zij, per spoor,
in Biarritz terug. Zij waren vreeselijk afgezet geworden, bedrogen, bestolen, zoodat
zij nog nauwelijks genoeg over hadden om derde-klasse biljetten te nemen, maar
zij hadden genóten, Fuenterrabia was heerlijk, prachtig, eenig op de wereld; en,
aangezien ze nu goed den weg kenden, wilden zij er den volgenden dag weer met
mij heen.
Ik schudde mijn hoofd.
- Waarom niet? Het is prachtig! jammerden mijn dames.
Ik schudde mijn hoofd; ik blééf, zonder een woord te spreken, mijn hoofd schudden.
- Jawel, je gaat mee, drongen zij aan.
Mijn hoofd schudde vanzelf, als een los poppenhoofd op een pinnetje, van neen,
van neen, van neen.
Mijn dames haalden minachtend de schouders op.
Aldoor schuddend, van neen, van neen, en nóg van neen, verdween mijn
wiebelend, maar stijfkoppig hoofd, door de stille hotelgangen, naar het slaapvertrek.
En zoo heb ik Fuenterrabia niet gezien.
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Terug.
De steven is naar 't Noorden toegekeerd, wij hebben 't verste punt bereikt en komen
eindelijk terug.
De ‘Landes’ strekken zich uit, onafzienbaar, in desolate eentonigheid, rechts en
lichts van den pijlrechten weg....
't Zijn bosschen en moerassen, en nóg bosschen en nóg moerassen, zonder eind.
Meestal sparreboomen, waarvan de hars wordt afgesapt. Iedere slanke, bruine stam
is op een meter hoogte van den grond diep ingekorven, en daaronder hangt een
blikken schaaltje, als een scheerbekken, waar de hars langzaam in afdruipt. 't Zijn
als gewonde soldaten, die een grijs verband om hebben.
Alom, de doodsche, onbewoonde stilte, de absolute, eenzame verlatenheid. Uren
en uren rijden wij daar doorheen, zonder een huis te zien, zonder een levend
schepsel te ontmoeten.
Toch wel; opeens zien wij iets komen: een karretje met een paard. Het gaat op
zij van den weg en houdt daar stil. Een oud mannetje en een oud vrouwtje kruipen
met inspanning van onder 't dekzeil, gaan even op den rand van 't woud, schijnen
daar iets uit een zak te schudden, en stijgen weer in 't karretje, dat sjokkend verder
rijdt.
Wàt mogen ze daar wel hebben uitgeschud?
We zien het dadelijk. 't Is een poes, een ongelukkig klein poesje, dat miauwend
op den weg komt huppelen en even, als een hondje, 't karretje poogt achterna te
loopen. Maar 't karretje is nu reeds verre, en een kat is geen dier dat zoo maar
meeloopt; het blijft al spoedig staan, miauwt klagelijk en dringt opnieuw naar 't woud
toe.
Nog vóór mijn dames daartoe bevel geven, houd ik den wagen stil.
- Poes, poes, poes, poes, poes! roep ik hem zacht-streelend toe, alsof 't een
nederlandsche poes was. Maar dadelijk mij bedenkend, tracht ik hem in 't Fransch
tot mij te lokken:
- Minette, minette, minette!
Helaas, de arme poes begrijpt in 't geheel mijn uitnemende bedoeling niet. Zonder
haast, maar blijkbaar met het onwrikbaar voornemen zich niet door mij in te laten
halen, dringt hij, af en toe miauwend, voorzichtig over modderplasjes schrijdend en
zich onder neerhangende bramen bukkend, steeds dieper door in 't onherberg-
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zaam woud. Ik moet het weldra opgeven, want hij verdwijnt in heesters, waar ik hem
niet verder kan volgen.
Rampzalig, stom dier! Wat moet er daar van hem worden? Hoelang zal hij er
rondzwerven, klagend, miauwend, dagen en nachten schreiend als een verlaten
kind, tot hij eindelijk van honger omkomt! In plaats van in de auto met mijn dames
mee te rijden! Wat zouden die hem geknuffeld en vertroeteld hebben! Hij had
sandwiches, schaaltjes suikermelk, koekjes gekregen; zij hadden hem niet anders
dan in goede handen ergens toevertrouwd, of zelfs hem de geheele reis verder met
zich meegenomen; ja, hij was waarschijnlijk ons huisdier geworden, hij had de
kookkunst onzer verschillende, snel elkander opvolgende keukenmeiden leeren
waardeeren, en ieder donzig-zacht dekbed of gemakkelijke leunstoel had hem tot
rust- of verblijfplaats gediend. Dom dier, dat zich daar in die wildernis gaat
zelfmoorden! Maar zoo gaat het helaas! Menschen en dieren begrijpen elkander
nog niet, of niet meer.

Een nacht te Castel-Jaloux.
En aldoor verder strekken zich de ‘Landes’ uit, steeds verder en steeds verder, in
hun eindelooze eentonigheid. En weer rijden wij uren en uren, niets ziende dan den
kaarsrechten weg tusschen de moerassige bosschen, waar de ingekorven sparren
met hun grijzige harsbakjes, als ontelbare zieken of gewonden staan te treuren.
Komt er nog wel ooit een afwisseling in of een eind aan? Zullen we zoo doorrijden,
in één snellen, krachtigen motor-adem, door, tot aan Bordeaux?
Neen. De auto, de groote, vrije ‘chemineau’ der wijde ruimten,. houdt, evenmin
als zijn kleinere broeder, van te lange eentonigheid. In zijn gecompliceerde ziel zijn
vele snaren van afwisseling, en eensklaps, op het onverwachtste oogenblik, doet
hij er weer een trillen, een ál te wel bekende, helaas! de luid-knallende snaar van,
een springenden band!
Een eigenaardige gewaarwording zoo'n springende non-slippingband, onder een
snelheid van vijf en zeventig of tachtig kilometer per uur! Niet zoo bizonder hard de
knal - een flink pistoolschot - maar dat schurend-klagend-slepen van den platten
band over den weg, dat langgerekt oewieoewieoewieoewie, als van een plotseling,
ter dood gemarteld dier, dat zijn laatsten adem uitkreunt!
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Ja ja, daar staan we weer, en midden in de woeste eenzaamheid der Landes.
Gelukkig is het ‘Stepney’ dadelijk aangeschroefd en rijden wij weer verder. Maar
wat blijkt nu spoedig: een nietvermoede, broederlijke sympathie, tusschen onze
beide, vóór 't vertrek gelijktijdig opgelegde, achterbanden! Geen twintig kilometer
zijn wij doorgereden of daar knalt opnieuw het korte ‘pan!’ gevolgd door het
langgerekte-schurend ‘oewieoewieoewieoewie.’
De tweede band, helaas! Zijn innige gehechtheid aan zijn tweelingbroeder was
zóó groot, dat hij zonder hem niet langer kon of wilde leven. Hij heeft hem,
ongetroost, in 't graf gevolgd. En wij....? Wij rouwen, helaas! wij rouwen dubbel en
dwars, in onze ziel en onze beurs. Afwisseling hebben we nu meer dan genoeg,
ondanks de doodsche eenzaamheid der streek. Ik kijk beurtelings op mijn horloge,
die ongeveer vier uur wijst, op de zon, die reeds een sterke neiging toont om te
gaan zien wat er in de diepte der bosschen gebeurt, en op mijn landkaart, die mij
duidelijk vertelt, dat wij op niet meer dan vijf en twintig kilometer afstand zijn van
een plaatsje dat Castel Jaloux heet, maar op nog meer dan honderd kilometer van
Bordeaux. Om 's nachts, over onbekende wegen, en thans zonder reserve-banden
naar Bordeaux te rijden, heb ik geen zin. Blijft Castel-Jaloux.
Castel-Jaloux! Eensklaps gaat mij als een prachtig licht op, en ik herinner mij de
verzen van den heldhaftigen poëet:
‘Nous sommes les cadets de Gascogne
de Carbon de Castel-Jaloux;
Menteurs et bretteurs sans vergogne....’
................

- Dames, roep ik juichend, wees over dit ongeluk gelukkig! Wij komen vanavond
niet in Bordeaux, wij blijven slapen in het heldenland door uwen lievelings-poëet
bezongen, ja, wij logeeren in het land van Cyrano, bij de ‘Cadets de Gascogne de
Carbon de Castel-Jaloux!’
Tot mijn niet geringe verbazing ontmoet mijn juichkreet in 't geheel niet de
verwachte geestdrift. Integendeel: een soort van jammerkreet gaat op.
- Zou er daar wel een hätel zijn? vraagt, bezorgd, een van mijn dames.
- Dat weet ik niet, maar wat komt het er op aan, wie bekom-
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mert zich om zulke alledaagsche dingen in het Walhalla der ridderen! antwoord ik
met overtuiging.
- Ja, maar toch; hoeveel inwoners telt dat plaatsje wel?
- Hoeveel?.... bijna tweeduizend! Maar wat geeft dat? Cyrano alleen, met zijn
neus en zijn degen; onder 't balcon van Roxane....
Een algemeen gejammer smoort mijn woorden. Mijn dames zijn ondankbaar,
kunnen het heldhaftig-poëtische van 't geval maar niet naar waarde schatten. Is me
dat nu eenigszins gevoel hebben voor poëzie? Wat zou het wel geweest zijn hadden
ze toevallig in de boerderij van Chantecler moeten overnachten? Neen, 't is werkelijk
treurig.
Zoo bleef ik dus alleen om van de verrassing te genieten. Met schemering kwamen
wij in het wonderoord aan en reden rechtstreeks naar de eenige hätellerie.
- Wat lijkt het hier alles somber en zwart! weeklaagden mijn dames.
- Wellicht, antwoordde ik, wellicht rouwt nog de gansche streek over den dood
van Cyrano.
Wij kregen zwarte bedden in zwarte vertrekken en, beneden, in de zwarte
eetkamer, gebruikten wij zwarte spijzen en dronken zwarten wijn uit zwarte flesschen.
- 't Is hier verschrikkelijk! jammerden, geconsterneerd, mijn dames.
- 't Is de nacht, zei ik. De nacht is zwart en spreidt zijn duisternis over alles heen.
- We zitten hier als schipbreukelingen, zuchtte éen van mijn dames.
- Als tufbreukelingen, poogde ik te schertsen. Maar de grap, die trouwens walgelijk
flauw was, ging heelemaal niet op.
Wij keken elkander roerloos, met verstarde oogen aan.
't Was negen uur. Een stilte als van een graf hing over het verlaten plaatsje. De
menschen van 't hotel sloten de buitenluiken; een zwarte poes, met groene oogen,
kwam langzaam, uit de zwarte keuken, naar de zwarte eetzaal toegeslopen.
- Ach, dat arme poesje uit de Landes! riep meewarig-verteederd een van mijn
dames.
Dat liet ons allen even mijmerend, in sombere gedachten.
- Miauw, miauw, miauw, liep de zwarte poes zanikend rond. En eensklaps sprong
zij midden op de zwarte tafel.
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Met een noodgil sprongen mijn dames overeind.
- O! dat akelig, ákelig beest! schreeuwden zij, en vlogen de trappen op, naar hun
zwarte kamers.
Geheel alleen, met de zwarte poes die uit de zwarte potten likte, bleef ik nog even
aan de zwarte tafel zitten, eenige gast in het eenig hätel van de, door den dichter
ons zoo levendig-lawaaiend voorgestelde ‘Cadets de Gascogne de Carbon de
Castel-Jaloux.
Toen ging ik, handentastend als een blinde, ook naar boven....

Het Noorden In.
Bordeaux grijs en zonnig, met hooge huizen en lange rechte straten, Bordeaux met
zijn groote plaatsen, zijn imposante monumenten en zijn breede, woelige rivier ligt
reeds een heel eind achter den rug, en nu jagen wij maar voorwaarts, huiswaarts,
met het gevoel dat de reis om zoo te zeggen afgeloopen is. Even nog een blik op
't pittoreske Augoulême, hoog op zijn heuvel, met zijn prachtige oude kathedraal,
een laatste vizie van het warme zuiden; en weldra zijn wij in een andere streek,
ondereen anderen hemel, waarvan de grijze dofheid ons maar al te welbekend is.
De boomen, die daar straks nog groen waren, of met rijke najaarstinten overglansd,
beginnen naakt en kaal te worden, met dorre, uitstekende takken, als armen van
geraamten. Het moet hier onlangs flink geregend hebben, de weg ligt slijkerig, de
voren in de bruine akkers glimmen en zwarte en bonte benden kraaien drijven er
droef-krassend overheen. 't Is reeds de triestige najaarsverlatenheid van onze
noorderstreken.
Maar toch nog even hier en daar een kleurige verrassing. De veemarkt van
Couhé-Vérac, bij voorbeeld, was een schilderij. Die lag daar in de diepte, even
buiten het oud stadje, als 't ware midden in een bosch van hooggekruinde, grijze,
slankstammige boomen. Al het vee was uniform warmbruin van kleur, al de kielen
van de boeren waren blauw, sterkblauw, en al de hoeden, de typische, ouderwetsche,
breedgerande hoeden waren zwart. Bruin, blauw, zwart, één woeling van drie kleuren
door elkaar, daar in de diepte, onder de hooge, slanke, grijze stammen, met, als
vaag-zichtbaren achtergrond, de grijze muren van 't verweerde stadje. 't Was als
een Rosa-Bonheur-schilderij.

Groot Nederland. Jaargang 9

564
Een schilderij ook, een koddige aquarel-schilderij, was het hoofdtooisel der
Poitou-boerinnen: een enorme witte, of wit-en-mauve muts met breede linten, op
die meestal ronde, dikke, bruingebrande koppen. Men zag geen haar, niets dan die
kolossale, lichte, bolle kappen, als wandelende pompoenen tusschen de kleurlooze
kleederdracht der mannen.
Toen zagen wij Poitiers, zoo oud, zoo grijs en zoo verweerd. Een kathedraal nog
prachtiger dan die van Augouléme, een door de eeuwen gelijkmatig-afgesleten
grijssteenen kantwerk van ontroerende schoonheid. In die gelijkmatige versletenheid
ligt een eigenaardige bekoorlijkheid. Een ruïne is meestal tragisch en geweldig, als
een mooie en nog krachtige grijsaard, die enkele van zijn ledematen heeft verloren;
maar een oude kathedraal als die van Poitiers, behoudt in haar antieke
ongeschondenheid iets innigs zachts en liefelijks, een afstomping van al wat scherp
of hoekig was, iets als de teere, berustende glimlach van een schoone oude vrouw
op wier gelaat de levensstormen wel veel uitgewischt, maar bijna nergens bitter
ingevreten hebben. 't Is één en gaaf gebleven; 't is verweerd maar onverwoest, er
blijft een zachte glans van liefde en levensweelde stralen, onder het grijze
weemoedswaas der oude dagen.
Nog doffer en nog grauwer is de lucht geworden, nog droeviger krassen de sombere
raven en de laatste, afgerukte bruine blaadjes van de boomen, huppelen door wind
en modder vóór ons heen, alsof zij ons den weg naar 't triestig Noorden willen wijzen.
't Begint weldra te regenen....
De kap moet op, de mantels worden dichtgeknoopt, de plaids over de knieën
uitgespreid. De avond valt, in kille, grauwe eenzaamheid.
Tours, 7 kilomètres!
Iets moedeloos komt over ons. Is dàt de mooie Touraine, ‘le jardin de la France,’
waarvan wij ook de oude, historische kasteelen willen zien?
De regen slaat tegen de voorruit aan, sijpelt in lange stralen, als van stil-vloeiende
tranen neer. Ik zie nog nauwelijks mijn weg, een weg van slijk en modderplassen.
Daar twinkelen lichten in de verte. 't Is Tours, en als in een haven van veiligheid
en verkwikkende warmte, rijden wij weldra door de heldere straten.
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Vóór ons hôtel, een mooi hôtel, worden wij door den gérant verwelkomd.
- Zijn er goed-verwarmde kamers? Kunnen wij goed, warm eten krijgen?
Alles, álles kunnen wij krijgen. Verkleumd en huiverig, met stijve beenen stappen
wij uit, en vier paar handen gaan zich al spoedig, tot gloeiens toe, aan de
hel-brandende hall-kachel warmen.
We zitten in 't Noorden, in 't grijze, gure, akelig winter-Noorden.

Allerheiligen.
Den volgenden morgen worden wij door een echten orkaan wakkergeloeid. 't Is 1
November, Allerheiligen, en het geluid der kerkklokken, wordt met den kletsenden
regen en de bulderende windvlagen, als één akelige jammerklacht wild heen en
weer gezweept.
Wat zullen we doen? Hier blijven of toch maar doorrijden? Van kasteelen zien
kan zelfs geen sprake wezen.
Tóch maar doorrijden! Wij hebben allen haast nu om aan 't eind te zijn. Mijn dames
verlangen vurig naar Parijs, en ik verlang naar 't einde.
De auto zwalpt nu als een schip door volle modderzee. Het is geen rijden meer,
't is op en neerbonzen en plassen, waarbij het slijk tot hoog over de kap heenzweept.
Arme, forsche chemineau der vrije ruimten, waar zijn de groene, idyllische
zonnelanden van de Pyreneeën?
Een eindelooze, grauwe vlakte zonder boomen: la Beauce. Hier slaat de
onbeteugelde regen dwars door alles heen en de orkaan tilt letterlijk den wagen op
en rukt mij bijna 't stuur uit handen.
O, die dorpjes van la Beauce, die sombere, vervallen krotten, waarin de griezelige
personages van La Terre: de Fouans, de Buteau's, de la Grande's zeker nog hun
dierenbestaan leven! Ze staan daar laag tegen den grond gedrukt, van dezelfde
kleur als de doodkleurige aarde, en klaar, als 't ware, om er onder te verdwijnen.
Het groene mos groeit over de grauwe strooien daken, geen borstel verf heeft ooit
de gore muren of vermolmde deuren opgefleurd, en 't puinig kerktorentje staat daar
als een supreeme desolatie, iets om te huilen van verlatenheid en opgefolterd wee.
Bij beken, bij watervallen stroomt de regen neer. Mijn arme
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dames zijn ontoonbaar geworden, van 't hoofd tot de voeten één natte modderkluwen,
ondanks de beschuttende kap. Het is niet langer uit te houden. Nooit, nooit zullen
wij Parijs bereiken; en het is wonder, wonder bóven wonder, dat de kranige motor
nog maar steeds met onvermoeiden adem door blijft snorren. Er wordt beraadslaagd.
Ginds verre, aan den grijzen water-einder, verrijst, in de vroeg-dalende schemering,
de imposante kathedraal van Chartres. Zullen we daar maar ophouden en den nacht
doorbrengen. 't Is Allerheiligen; er zal een prachtige, indrukwekkende dienst zijn in
die schoonste en grootste kathedraal van Frankrijk; of zullen de dames maar liefst
dadelijk den trein nemen voor Parijs, waar ik haar den volgenden dag per auto zal
volgen?
- Parijs,.... Parijs,.... hoor ik zacht fluisteren. Mijn dames verkiezen Parijs!
Ik heb haar aan het station gebracht. Hun moddermantels en plaids hebben zij in
den wagen gelaten en dan zijn ze mij alle drie frisch en lief komen omhelzen.
Even een traan weggepinkt, een sigaret opgestoken, mijn wagen gegareerd, en
gansch alleen dan in 't halfduister naar de kathedraal, om er den Allerheiligendienst
bij te wonen.
Nog nooit heb ik een zaliger gewaarwording van rust en vrede over mij voelen
komen.
Het gansche schip, groot genoeg om een leger te bergen, was met een
stil-biddende menigte gevuld. Honderden waskaarsen brandden zacht-knetterend
op het hoogaltaar en in de zijbeuken; het orgel speelde en mooie stemmen zongen,
maar zóó verloren, zóó onwezenlijk verre in die reuzen-kathedraal, dat men niet
eens wist waar ze vandaan kwamen; en door de hooge, hooge boogramen met de
pracht-vitraux, waarin het azuurblauw domineert, zeeg naar de diepte een
wonderzacht en teeder licht, iets als een transparant-blauw-mauve schijnsel van
edelgesteenten-atmosfeer.
Wat was het daar opeens gansch anders dan 't geen ik, sinds bijna een maand,
doorleefd had, en wat was het zalig-rustend, dat het zoo gansch anders was! De
innerlijke mensch kan nog eens weer ontwaken, en mijmeren en peinzen. De
mensch, die bijna een machine was geworden, voelde weer diepe stemming, wijding
en ontroering.
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Hoelang duurde 't? Ik weet het niet. Ik weet alleen, dat het nog langer had mogen
duren. Ik had mijn oogen gesloten en toen ik ze weer opende, was de teer-mystische
atmosfeer die door de hooge kleurenramen naar beneden zeefde, tot een grijsgrauwe
schemering vervaald. Het orgel zweeg, de stemmen zwegen, de kaarsen werden
uitgedoofd. In schuivende drommen verlieten de menschen de kerk, en half bewust
stond ik ook eindelijk in 't laatste daglicht buiten, nietig-klein onder de reuzentorens
en gewelven, die als een forteres ten hemel stegen.
Ik loosde een zucht en slenterde in mijn eenzaamheid naar het hotel toe. Nu maar
weer verder in de gewone werkelijkheid voortleven: eten, rooken, slapen, en morgen
naar Parijs toe....

Parijs.
Ik haat Parijs. Ik heb een onuitsprekelijken afkeer van Parijs, en bij elk nieuw, steeds
gedwongen bezoek, is die afkeer toegenomen. Nu vooral, nu ik Parijs veranderd
heb gevonden, in een soort van monstrueuze amerikaansche ploertenstad
herschapen, nu is mijn haat van een kwaadaardig soort geworden, en ik ken geen
woorden meer om mijn walg en mijn verachting uit te drukken.
Ik vind Parijs (dat Parijs wat wij, vreemdelingen, helaas! alleen kennen) een
dievenhol, een ‘mauvais lieu’, een moordkuil, een bordeel. En daarenboven een
vuil, leelijk, triestig, vervelend bordeel. Ik verveel mij in Parijs, gruwelijk, grenzeloos,
buiten alle proportie. 't Liefst blijf ik er gansch alleen in mijn sombere hôtelkamer
zitten, als een verschuwde uil in zijn hok, in stomverslagen roerloosheid wachtend
tot ik er weer uit zal geraken.
Het is geen onwil, geen voorgenomen, systematische vijandelijkheid, geen
zwartgallige brompotterij: ik voel mij oprecht, endiep, en formidabel ongelukkig in
Parijs.
Ik heb toch weer mijn uiterst-best gedaan om het er aardig en mooi te vinden, en
't is me niet mogelijk, ik kàn niet.
Ik heb nog eens de Louvre bezocht en wat ik mij ook inspan, ik kan het er niet
anders vinden in die groote, slecht-verlichte zalen, dan een doodvermoeiende
rommel van zeer zeker meestal op zichzelf kostbare en prachtige, maar
om-er-gek-van-te-worden door elkaar gegooide en gehangen dingen. Ik vind het
geen museum,
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't is een paleis, of een rijke-rommelwinkel, zooals ge wilt, maar overstelpt en
overladen om er hoofdpijn van te krijgen.
'k Heb in Parijs gewandeld! Pardon, als ik het zoo uitdruk. Ik bedoel dat ik een
paar ochtenden mijn leven heb gewaagd in de onzinnige hoop van hier of daar,
tusschen twee vuilnishoopen, een mooi zicht of monument te kunnen bewonderen.
Misschien is zoo iets niet onmogelijk om vier of vijf uur 's morgens; maar om tien,
of elf, of twaalf uur is het geraden eerst je testament te maken.
'k Ben naar de theaters geweest! Hoho! de Parijsche theaters! De illuzie, de
levensdroom van ieder vreemdeling of provinciaal Die mooie stukken van Capus,
van Bernstein en van Bataille, de gróóte succes-stukken! Ik heb ze gezien. Ik heb
er zoo twee of drie gezien. Wàt ik gezien heb en van wie het was, dat weet ik niet
meer. 't Komt er ook niets op aan. 't Was in elk geval van een der succes-fabrikanten,
en 't was altijd en overal precies hetzelfde: Overspel in drie of vier of vijf bedrijven.
Ik vraag me zelfs af waarom die industriëelen al hun producten zoo niet ondertitelen:
een of andere flink-sensationeele titel en dan daaronder, in plaats van drama,
comedie, of tragedie: overspel in zooveel bedrijven. Ik twijfel niet of dat zou het zeer
groot succes nog aanzienlijk verhoogen.
Verder ben ik langs de boulevards, in de rue de la Paix, in de chic-que theehuizen
en restaurants geweest. En in al die luxeplaatsen zag ik een zelfde soort hybridisch
wezen, dat groote sensatie scheen te verwekken en waarvoor lakeien, hofmeesters
en kellners eerbiedig-diep bogen.
Eerst dacht ik, dat het een ongekend soort groote, ziekelijke rat was, maar 't bleek
toch achter af, althans van verre, eenigszins tot het menschelijk ras te behooren.
Het was een nauw-sluitende, meestal donkere koker, waarin zich vlug, doch in
telkens weer gestremde vaart, twee smalle, lange stokken schenen te bewegen.
Boven dien koker een eveneens nauwsluitend buisje, waaruit twee andere dunne
stokken kwamen en boven het buisje een dikke bonten slang en een enorme platte
korf of mand met veeren, waaruit een heusch menschengezicht, bleek en niet grooter
dan een theeschaaltje, met gele haren en donkere oogen, insolent kwam kijken.
Dat waren ‘les belles Parissiennes’ werd mij vertrouwelijk in 't oor gefluisterd. De
heerlijke ras-ploert-Amerikanen verlieten
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sidderend hun Far-westelijke slachthuizen of bierbrouwerijen om die wonderen van
nabij te komen aanschouwen; zij deden er de onzinnigste buitensporigheden voor,
en waren eerst goed en volkomen gelukkig wanneur zij, ten prijze van stapels dollars,
een van die schepseltjes veroverd hadden.
Eertijds had Parijs toch wel meer aantrekkelijkheden voor mij. Eertijds ging ik er
iederen ochtend naar de Morgue wandelen, om nog eens echte menschen te
bekijken, en ik kwam terug langs de Seine-kaden, om het geduld der hengelaars te
bewonderen. Maar nu is de Morgue voor 't publiek gesloten en 't aldoor hooge water
heeft de hengelaars verdreven. Iemand, die goed op de hoogte schijnt, heeft mij
verzekerd dat Parijs ernstig bedreigd is met finalen ondergang door 't water. Wat 'n
ontzettende ramp! Geheel Parijs, met zijn cocottes, zijn theehuizen en restaurants;
met zijn integrale ploert-Amerikanen en zijn succes-fabriekstukken van Capus, van
Bernstein en Bataille, in één nacht weggespoeld door 't álles-overweldigend element!
Dan kom ik zeker nog eens kijken, al was het maar om een of andere van die dolle
koker-Parisiennes, krampachtig, met een paar Amerikanen, aan de wegstroomende
wrak-décors van La Rafale of van La Vierge Folie vastgeklampt, te helpen redden.
Alleen voor de dames, voor min dames, voor àlle dames zou 't onherstelbaar zijn,
indien Parijs zoo moest vergaan. Die houden dólll van Parijs, die vinden 't héééérlijk
in Parijs, die weten zich daar op te schroeven en te winden, tot ze werkelijk gelooven
dat ze van Parijs ‘genieten’.
Stumperds....

De laatste rit.
Adieu, Paris....! Adieu, de tout mon coeur! Ik vrees wel dat gij, ondanks de gunstige
voorspellingen, nog niet zoo spoedig van den aardbol zult verdwijnen, en dan hoop
ik maar, dat ik u nooit terug zal zien.
Mijn dames hebben mij voor 't laatst omhelsd, zij zijn inde kokerwinkels
achtergebleven, en nu rijd ik gansch alleen terug, naar mijn dierbare geboortestreek
met hare doodshoofdwegen.
Het is minder ongezellig dan ik dacht, die eenzaamheid. Ik
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rook, ik fluit een deuntje, ik filosofeer halfluid in me zelf of praat met mijn eenig lief
motortje.
Op dat kranig, nooit vermoeide, nooit onwillig wezen, heeft zich nu al mijn vrije,
onbestemde liefde saâmgetrokken. Wat hebben wij elkaar goed leeren kennen en
wat zijn we onscheidbare, trouwe vrienden geworden! Vroeger was er wel eens
verschil van opinie, kon er soms wel iets haperen. 't Gebeurde dat ik dringend ‘ja’
zei, en dat hij halsstarrig, nijdig, venijnig ‘neen’ bromde. Nu, nooit meer. Een wenk,
en hij begrijpt mij. En daarom heb ik hem zoo innig lief. Onder de eenkleurige grijze
kap die hem bedekt, leeft, onzichtbaar en ontembaar, een vurige, trillende ziel.
Vanmorgen, vóór 't vertrekken, heb ik hem gezegd: ‘in één adem, hoor, zonder naar
iets te kijken, rijden wij naar huis’ en hij heeft dadelijk ‘ja’ gesnord, en rijdt, sinds
uren reeds, onfaalbaar op het doel af.
Toch hebben wij, samen, even een emotie. Bij een zij weg lezen wij op een bordje:
‘Avenue du château de Balincourt’.
‘Balincourt.... Balincourt.... die naam klinkt ons niet vreemd, zegt ons iets, maar
wat....?
Oh!.... Balincourt, 't kasteel van Balincourt, waar onze oude koning geregeld van
al zijn vermoeiende staatsbeslommeringen kwam uitrusten!
Zouden wij er iets van zien? Wij rijden langzaam, zeer, zéér langzaam, maar te
vergeefs, helaas!.... het koninklijk domein ligt, diep in zijn bosschen, voor alle
onbescheiden blikken verborgen. Wel begrijpelijk. Die arme koning, hoe had hij
anders rust kunnen genieten? Het hoofd vol van de Congozaken, die gansch zijn
fortuin dreigden te verslinden, kwam hij hier, als een goede huisvader, in de
gezelligheid van het familieleven, ontspanning en verkwikking zoeken. Jammer toch
dat we niets kunnen zien, dat we niet eens iemand uit zijn vroegere, naaste omgeving
zien. Wij lijden in ons nationaal gevoel, wij zijn er werkelijk bedroefd onder. Vooruit
dan maar, vooruit, in ongetemde vaart, naar ons en zijn geboorteland, dat hij zoo
trotsch en zoo gelukkig heeft gemaakt!
Daar is het eindelijk weer, het lief geboorteland! Al zagen wij het niet, wij zouden
het wel voelen, aan zijn doodshoofdskeien. 't Is of de banden likdoornen hadden,
zoo pijnlijk springen zij op en neer. Maar ach! 't is toch verteederend je land terug
te vinden.
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Kijk eens, al die kleine kinderen, waar komen ze vandaan? Die hebben we in geen
weken meer gezien. En die windmolens, wat wieken ze vroolijk met hun lange, roode
armen door de lucht! Ze wenken ons, ze roepen ons naar huis. Ja, hun vier groote
zeilen zijn heusch de vier gewesten; het eerste heet Oost, het tweede West, het
derde Thuis, het vierde Best, en die woorden schijnen zij voortdurend in hun radde
wentelen te herhalen:
Oost West
Thuis Best.
Oost West
Thuis Best.

Wij zijn er. Het hek staat open en in de kronkelende oprijlaan ontdek ik nog iets van
de sporen, die de wielen er bij ons vertrek in groefden. Is het wel waar? Is het wel
mogelijk? Droom ik niet? Hebben wij werkelijk dien ganschen reuzencirkel van meer
dan vijf duizend kilometer rondgereden?
Ja,.... het ìs waar!
EINDE.
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Oud-Indische spreuken en sproken.
door W. Caland.

De perzische dichter Firdausi verhaalt in zijn ‘Boek der Koningen’, dat gedurende
de regeering van Chosrau Noshīrwān (531-579 n. C.) de arts Barzoye den vorst de
mededeeling doet, hoe hij in een indisch boek heeft gelezen, dat op een gebergte
in Hindostan een kruid groeit schitterend als westersch satijn; als een der zake
kundige dit plukt, kan hij er eene artsenij van bereiden, zóó krachtig, dat een doode
daardoor kan in 't leven worden teruggeroepen. Hoewel de koning de zaak weinig
geloofwaardig acht, zendt hij zijn arts met aanbevelingsbrieven naar den indischen
Rājā, hem tal van kostbare gaven voor dien vorst medegevend. De arts wordt door
den Rājā vriendelijk ontvangen en alle geleerde, in 't gebergte toevende, brahmanen
worden te zijner beschikking gesteld. Den dag na zijne aankomst vertrekt dan ook
Barzoye begeleid door een stoet van artsen, die hem moeten behulpzaam zijn het
geneeskrachtige kruid te vinden. Met verschillende planten neemt hij de proef, maar
hij slaagt er niet in ook maar éénen doode te doen herleven. Dat verdriet en ergert
hem en hij vraagt nu of de wijze brahmanen, die bij hem zijn, niet een nóg wijzeren
man kennen dan zijzelf zijn. Nu wordt hij naar zekeren grijsaard verwezen. Deze
verklaart weleer datzelfde bericht gelezen en diezelfde nasporingen ondernomen
te hebben, ‘maar,’ zoo meent hij, ‘daar alle pogingen om die levenwekkende artsenij
te vinden vruchteloos zijn, zoo moet men dat bericht zeker wel anders opvatten: het
kruid dat gij zoekt, is de wijze;

1)

Hitopadeça van Nārāyana; Spreuken en Sproken uit het Sanskrit vertaald door H.G.v.d.
Waals; Amsterdam, Delsman; 1910.
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de berg, waar 't groeit, is de wetenschap; de doode, dien men er mee in 't leven kan
terugroepen, is de onwetende. Immers de onwetende is waarlijk een doode: de
kennis, de wetenschap is het, die den mensch doet herboren worden.’ Dan deelt
de grijsaard den arts mede, dat in de schatkamers van den Rājā een zeker boek
aanwezig is, Kalīla geheeten; dat is het boek, 't welk hij moet zien in handen te
krijgen. Verlicht van hart dankt Barzoye den oude en keert terug naar 't hof van den
Rājā, wien hij om den Kalila vraagt. De Rājā heeft evenwel bezwaar hem dat kostbare
boek te geven, doch stemt er eindelijk in toe dat Barzoye het mag lezen in zijne
tegenwoordigheid; afschrijven mag hij het niet. Nu onderneemt onze arts de lektuur
en, daar hij een uitmuntend geheugen heeft, teekent hij telkens iederen avond uit
de herinnering op wat hij overdag heeft gelezen. En op die manier slaagt hij er in
toch het gewenschte aan zijn vorst te brengen. Noshīrwān wil hem beloonen door
hem toe te staan uit zijne schatkamer zich eenig kostelijk voorwerp uit te kiezen,
doch de arts is tevreden met één koninklijk gewaad en met de toezegging, dat aan
't door hem opgeschreven boek een hoofdstuk worde toegevoegd, waarin zijne
verdienste omtrent het vinden van dat boek vermeld wordt.
Zoo luidt in hoofdtrekken het verhaal bij Firdausi. Inderdaad moet er van een
Sanskrit fabelboek ééns een vertaling of bewerking hebben bestaan in het Pehlewī,
de literaire taal van Perzië vóór de verovering door de Mohamedanen. Tot groote
schade voor de vergelijkende literatuurgeschiedenis is die Pehlewī-bewerking
evenwel verloren gegaan, doch al vroeg, in de zesde eeuw, werd het onder den
titel ‘Kalīlag we-Damnag’ in het Syrisch en in de achtste eeuw onder den titel ‘Kalīla
wa-Dimna of de fabels van Pilpay’ in het Arabisch vertaald. Deze beide vertalingen
bestaan nog. Door overzetting uit en bewerkingen naar de Arabische vertaling is
dit werk een kostelijk stuk der wereldliteratuur geworden, daar zijn invloed tot ver
in het Westen waarneembaar is; immers, om slechts één feit te vermelden, La
Fontaine verklaart, dat hij het grootste gedeelte van zijn nieuw materiaal (in boek
VI-XI) te danken heeft aan den indischen wijze Pilpay.
Het indische boek nu, waarop de verloren gegane Pehlewī- en de Syrische en
Arabische bewerkingen teruggaan, is het beroemde Pañcatantra, hoewel niet precies
het Pancatantra in den vorm
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waarin wij het thans kennen. Barzoye moet een eenigszins andere bewerking voor
zich hebben gehad. Dat hij evenwel het Pañcatantra bewerkt heeft blijkt natuurlijk
duidelijk uit den inhoud, maar dan ook uit den titel: Kaklag we-Damnag, Kalila
1)
wa-Dimna . In deze woorden zijn zonder moeite de namen te herkennen van twee
hoofdfiguren uit een der boeken van het Pañcatantra, Karataka en Damanaka, de
vizier-jakhalzen van den koning-leeuw Pingalaka.
Van dit voortreffelijke boek nu is de niet minder populaire Hitopadeça eene jongere
bewerking. Werken zooals Pañcatantra en Hitopadeça zijn typisch indische boeken,
zoogenaamde raamvertellingen, ingericht op dezelfde wijze als bijv. de looi nacht,
waaromtrent door een fransch geleerde in den laatsten tijd overtuigend bewezen
is, dat het ook op een indisch origineel terug gaat. In die raamvertellingen dient één
verhaal als lijstwerk voor 't geheel, dat weer andere vertellingen in zich bevat; de
verteller zegt de eene of andere pakkende spreuk, meestal zoo ingericht, dat het
heet: ‘gelijk het ging met dien en dien’, waarop dan de ander vraagt: ‘hoe is het
daarmee gesteld?’ Boeken als Pañcatantra en Hitopadeça bedoelen evenwel niet
te wezen simpele uitspanningslectuur, doch behooren tot een bepaald literair genre,
nītiçāstra geheeten, d.w.z. leerboeken, waarin met voorbeelden gedemonstreerd
wordt hoe men, en wel in 't bizonder hoe een regeerend vorst zich in bepaalde
omstandigheden heeft te gedragen een soort vorstenspiegel dus en wel bepaaldelijk
van macchiavellistische politiek!
Omtrent de oudheid dier boeken kan men slechts vermoedens uitspreken. Door
een duitsch geleerde, Dr. Johannes Hertel, is over deze questie in de laatste tien
jaren zeer veel licht verbreid. Hij heeft de oudste recensie van het Pañcatantra
ontdekt: eene der door hem uitgegeven bewerkingen komt het dichtst bij het
Pehlewā-origineel, zooals dat volgens de Syrische en Arabische bewerkingen moet
hebben geluid. Waarschijnlijk is dit Pancantantra ± 200 v.Chr. in Kashmir ontstaan.
Omtrent den tijd waarin de

1)

Naar mij een Semitist, Dr. Wensinck te Utrecht, mededeelt, kozen de Arabieren deze
vocalisatie, omdat op die wijze de twee namen overeenkomen met twee Arabische woorden:
in het eerste gevoelde men de beteekenis ‘bekranst’ en het tweede beteekent ‘spoor’, vandaar
de titel der grieksche bewerking uit de 10e eeuw: ‘stephanites en ichnelates’.
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veel jongere bewerking ervan, de Hitopadeça, ontstaan is, kan men alleen maar
zeggen, dat ze minstens vóór 500 jaar moet vervaardigd zijn. Het is bekend dat het
Sanskrit wel een zoogenaamd doode taal is, doch het is ‘dood’ op de wijze waarop
het Latijn dat in de middeleeuwen was, d.w.z. het wordt thans nog door de geleerde
e

e

Hindoes, de Pandits, geschreven en gesproken. In de 12 of 13 eeuw kan dus een
tekst als de Hitopadeça zeer goed zijn vervaardigd.
Vergelijkt men het Pañcatantra met den Hitopadeça, dan springt in 't oog, dat de
laatstgenoemde tekst afhankelijk is van den eerstgenoemde. Intusschen, slaafs
volgt de bewerker zijn origineel niet; hij put ook nog uit een andere bron, zooals hij
zelf trouwens erkent, en wel uit een vertellingboek dat voor ons verloren is gegaan.
Ook deelt hij zijn stof anders in. Met het eerste boek van den Hitopadeça
correspondeert het tweede van het Pañcatantra (‘hoe men vrienden verwerft’:
beginnend met het verhaal van den duivenkoning Bonthals, die met zijne volgelingen
door zijn vriend den muizenkoning uit het net bevrijd wordt waarin zij gevangen
waren). Met het tweede boek van den Hitopadeça stemt in hoofdzaak het eerste
van het Pancatantra overeen (‘hoe men vrienden van elkaar vervreemdt’, bevattend
het verhaal hoe de twee vizier-jakhalzen Karataka en Damanaka de vriendschap
van den koning-leeuw Pingalaka en den stier Samjivaka tot hun eigen voordeel
weten te verstoren). Aan boek drie en vier van den Hitopadeça eindelijk (‘ oorlog’
en ‘vredesluiting’) beantwoordt het derde boek van het Pañcatantra, doch hier zijn
het de uilen en kraaien, die oorlog voeren, in den Hitopadeça zijn het de flamingoos
en de pauwen.
Het Nederlandsche lezerpubliek kan thans met die indische wijsheid zonder
inspanning en op prettige wijze kennis maken. Dr. Van der Waals, reeds bekend
door zijne vertaling van het Pañcatantra, heeft nu ook den Hitopadeça in 't
Nederlandsch overgezet. De groote moeilijkheid eener vertaling van zulk soort
teksten is natuurlijk gelegen in de verzen, die, wil zoo'n vertaling genietbaar zijn,
wel metrisch bewerkt dienen te worden. Voor het proza immers kon de vertaler, wat
hij stellig ook gedaan heeft, de goede bewerkingen in de moderne talen raadplegen.
De vertaalkunst is eene moeilijke; ‘deze vertaling zal wel de beste zijn,’ zoo las ik
ergens, ‘die naar tekst en beteekenis, naar karakter, naar
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inhoud, naar vorm 't oorspronkelijk zóó nabij komt, dat ze op den lezer denzelfden
indruk als 't oorspronkelijke maakt.’ Nu zal dat ideaal van vertaling wel haast
onbereikbaar wezen en wij kunnen wel dadelijk zeggen dat Van der Waals het ook
niet bereikt heeft.
‘Naar tekst.’ Hier doet zich voor den vertaler al dadelijk eene zeer groote
zwarigheid voor. Immers er zijn verschillende teksten van den Hitopadeça, die
onderling zeer sterk afwijken. Een goede kritische editie bestaat er eenvoudig niet.
Toch kan men van den Hitopadeça niet zeggen dat er zooals van het Pañcatantra,
meerdere recensies van bestaan. In dat geval zou de vertaler kunnen volstaan met
de verklaring, dat hij bijv. de noordelijke of dat hij de zuidelijke recensie gevolgd
heeft. Het laat zich gereedelijk begrijpen dat in boeken als de Hitopadeça, waarvan
de inhoud oververteld wordt, al spoedig allerlei punten van kleiner en grooter verschil
zich opdoen, dat er fabels ingelascht of uitgelaten worden, dat het spreukental
vermeerderd wordt, enz. Nu heeft de Heer Van der Waals als grondslag voor zijne
vertaling den Bombay-tekst van Peterson genomen. Om verschillende redenen kan
het betwijfeld worden of hij daarmee verstandig heeft gehandeld. Ten eerste is die
editie, zooals door den reeds genoemden Hertel is aangetoond, verre van volkomen;
er staan heel wat fouten in, er ontbreken fabels, die stellig tot den Hitopadeça
behooren en aardige verzen, die men noode mist. Ten tweede: ook bij ons is voor
hen, die de studie van het Sanskrit beginnen, evenals voor de Hindoes, de
Hitopadeça het boek; ook voor hen had Van der Waals' vertaling praktisch nut
kunnen hebben, zoo zij vervaardigd was naar eene meer gebruikelijke uitgave: die
van Bombay is uitverkocht en moeilijk meer te krijgen.
Dit over den tekst. Heeft de vertaler het karakter van het oorspronkelijke goed
weergegeven? Hij zelf twijfelt daaraan, waar hij in zijn voorbericht de verwachting
uitspreekt, dat er later een, tijd zal aanbreken, waarin een ander 't onderneemt eene
letterlijke vertaling te brengen, die 't karakter van het indisch proza en de
oorspronkelijke versmaten behouden heeft. Nu, van dat laatste zal zeker nooit
sprake kunnen zijn, doch men ziet niet in, waarom de vertaler van thans zich niet
zou kunnen beijverd hebben het karakter van het proza weer te geven. Op steller
dezer regelen heeft het proza van den Hitopadeça altijd den indruk gemaakt uiterst
eenvoudig en onopgesmukt te zijn. Dat kan men nu van
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het proza van Van der Waals niet zeggen. Uitdrukkingen als ‘liefelijk smakend
vleesch’ ‘iemand iets in 't oor ruinen’, ‘liefdewankele vrouw’, ‘een spie’, ‘stilaan’ (voor
‘zachtjes aan’), ‘laten wij dien bode wat ophullen’ en zoo meer, gepaard met in
gewoon proza ongebruikelijke zinswendingen, maken een anderen indruk dan het
origineel. In de vertaling der verzen is v.d. Waals over 't algemeen gelukkiger
geweest. En het is waarlijk geen lichte taak, die dikwijls zoo kernachtige spreuken
juist weer te geven, te meer waar de vertaler zich de handen nog meer gebonden
heeft door rijm aan te brengen. Dit heeft ten gevolge dat meermalen ‘om de gaten
in 't metrum te stoppen’ woorden of stukken zin ingevoegd worden, die aan het
oorspronkelijke vreemd zijn, en dat menigmaal een vers ontstaat, dat voor den met
den inhoud van de indische spreuk onbekenden lezer, min of meer onduidelijk, ja
soms onbegrijpelijk is. Schrijver van dit opstel nam de proef door aan eenige
beschaafde lieden enkele stukken voor te leggen: ‘leest dit versje eens en ziet eens
of de gedachte u duidelijk is.’ Geregeld volgde dan een ontkennend antwoord. Ik
citeer als voorbeeld slechts twee spreuken (p. 176):
‘Niet alleen het voordeel wegen,
Wijze, let ook op het tegen:
Zie, hoe pharorat na rat
Al het broed, dat was te vinden
Van den reiger, kwam verslinden,
Schoon die domme er zelve zat.’

De woordelijke vertaling luidt: ‘een verstandige, het voordeel overwegend, overwege
ook het nadeel: onder de oogen van den dommen reiger werden door de ichneumons
zijne jongen verslonden.’
En ook, op p. 4:
‘Zijn levensduur,
Zijn stervensuur,
Zijn weelde, werken, weten,
Is reeds een wicht,
Terwijl het ligt
In wording, voorgemeten’.

waarvan de letterlijke vertaling is: ‘levensduur, daden, bezit, kennis en dood, die vijf
worden reeds terwijl men nog in de moederschoot verkeert, bepaald.’
Men ziet, als men de gedachte kent, is het licht die weer te
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vinden in de woorden van den vertaler, zoodat men, strikt genomen, niet kan zeggen,
dat hij onjuist vertaalt. Op dezelfde wijze als in de beide aangehaalde spreuken
worden al te vaak de woorden veranderd ter wille van maat of rijm, en daaronder
heeft de zin van het oorspronkelijke te lijden. Intusschen, men kan en mag den
vertaler den lof niet onthouden menigmaal zeer goed te zijn geslaagd. Hij heeft wel
aardige maten, ofschoon ze die van 't origineel, die zoo kunstig en vol afwisseling
zijn, niet op zijde streven. Over de interpretatie van menige plaats kan men met den
vertaler 't oneens zijn, en zijne tekstkritische veranderingen zou schrijver dezer
regelen niet gaarne voor zijne rekening nemen. Hier en daar lijkt de vertaling meer
op een bewerking dan op een eigenlijke vertaling, wanneer zonder meer in den
tekst wordt ingevoegd, wat de vertaler-bewerker noodig oordeelde voor den niet
met indische dingen vertrouwden lezer, zoo bijv. de bijvoeging achter den naam
Ganeça op pag. go en dergelijke. Eigenaardig en tot dusverre niet begrepen is het
tweemaal vermelde (p. 25, 193) gebaar, hierin bestaand, dat iemand, wanneer
woorden tot hem worden gericht, die hij liever niet zou hebben willen hooren, eerst
de aarde en daarna zijn ooren aanraakt. Van der Waals voegt daarbij, wat niet in
den tekst staat: ‘vol afschuw’. Zoo verklaart ook de duitsche vertaler het gebaar, die
ten minste in een noot zet: ‘Zeichen um Abscheu auszudrucken’ Vermoedelijk is de
oorspronkelijke strekking van dit gebaar eene andere. Op ééne plaats in de
samenhang is 't verhaal ten eenen male onduidelijk door hetzij verkeerde, hetzij
slordige vertaling. Hierop moet de lezer worden opmerkzaam gemaakt. Op pag.
152-153 leest men: ‘Onder het uiten van deze woorden verhief zich de koning en,
aangezien het gunstige oogenblik volgens de wichelaars was gekomen, stond hij
op het punt, zich op weg te begeven, toen de uitgezonden verspieder bij zijne
terugkomst de raadzaal binnentrad, om zijn verslag uit te brengen. “Sire, zoo sprak
hij,”’ enz. In plaats daarvan leze men: ‘Na het uiten van deze woorden verhief zich
de koning en aangezien het gunstige oogenblik volgens de wichelaars was gekomen,
begaf hij (d.w.z. de koning-pauw Citravarna) zich op marsch. - Toen de uitgezonden
verspieder bij zijn terugkomst de raadzaal (van koning Hiranyagarbha) binnentrad
om zijn verslag uit te brengen, sprak hij: “Sire”’ enz.
Het is toch wel jammer dat de vertaler de eigennamen, die
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meestal zijn gekozen in harmonie met het wezen van den drager, niet vertaald heeft,
wat toch zeer vaak met goed gevolg had kunnen geschieden. In ieder geval had de
beteekenis van die eigennamen toch kunnen worden aangegeven.
Wat de aanteekeningen aan 't einde van het boek betreft, het is te vreezen, dat
de lezer daaraan niet veel zal hebben, daar ze gegeven worden zonder eenige
verwijzing naar de plaats waarop ze betrekking hebben. Met eenige bevreemding
zal de lezer daaruit opmaken, dat, ‘als een Indiër iemand wilde eeren, hij dien op 't
hoofd nam.’ Een vreemde manier om iemand eer te bewijzen, zal men denken. Nu
is het zonder twijfel waar, dat het plaatsen van eenig voorwerp op 't hoofd kan
worden opgevat als een soort van eerbewijs, maar dat men iemand op 't hoofd
neemt komt alleen voor in de klucht van den bedrogen wagenmaker (p. 133), die,
als hij vernomen heeft hoe quasi nobel zijn jonge vrouw en haar minnaar zich
tegenover hem hebben gedragen, hen beide, met bed en al nog wel, op 't hoofd
neemt. In het Pancatantra ligt het er minder dik op: daar neemt de bedrogen
echtgenoot zijn vrouw op den eenen en haar minnaar op den anderen schouder. 't
Is al wèl zóó!
Om te besluiten: al kan de philoloog deze vertaling van den Hitopadeça niet in
alle opzichten goedkeuren, men mag den bewerker den lof niet onthouden dat hij
redelijk goed geslaagd is en dat hij door de overzetting dier populaire indische
teksten een goed en zeker ook wel dankbaar werk heeft verricht. Zijn Hitopadeça
zal bij het ontwikkelde lezerspubliek stellig ingang vinden en dus er toe bijdragen,
dat ook ten onzent dit fraaie brok indische literatuur in ruimeren kring bekend wordt.

Groot Nederland. Jaargang 9

580

Het vreemd gebeuren
door G. Simons.
't Was al dagen lang heel warm geweest. De bewoners van de groote stad leden
dag en nacht onder de drukkende hitte. De blaren-kronen der stadsche lanen
ritselden - en 't was toch eerst Juni - als suisden herfstwinden door de sidderende
lucht. De geasfalteerde straten waren zacht en lieten de sporen na der hoefijzers
van de traag dravende paarden.
Mensch en dier waren al moede bij 't opstaan. Want dan reeds gloeide de zon uit
een fiets blauwen hemel over de grijze straten en schaduwlooze pleinen. En 't werd
heeter in huis en binnenhof.
***
Dien ochtend kwam de juffrouw met de thee in mijn ontbijtkamer. Ik zat na een
ijskoude douche in een badmantel op het balkon en tuurde naar de besproeiing der
stille straat, me ver-beeldend, dat het iets koeler werd. Dan keek ik in de kamer naar
het gedoe der oude vrouw, als eiken morgen, en dacht 'n moment na over haar
uiterlijk. Heur haren waren zilvrig wit, 't gelaat was gelig van huidkleur, toch wel
regelmatig, geloof ik, want nimmer dacht ik aan iets leelijks en zij maakte ook nooit
een ongunstige impressie op mij.
'n Enkele maal had ik wel eens in haar oogen gekeken en dan scheen 't mij zoo,
alsof daar vreemd verdriet in schuilde - melancholie misschien, om leed dat niet
weg te denken was. Ik dacht ook thans weer 'n oogenblik over gelaat en oogen na
en luisterde vaag naar haar ‘goeden ochtend wensch’ en de zucht die ze slaakte
‘dat 't weer zoo snikkend heet zou worden’.
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Ik bekommerde mij nog niet om de hitte wijl ik me nog frisch voelde en de warmte
m'n geest en lichaam nog niet verloomde. Zelfs dacht ik niet aan de straat en het
werk, dat anders mijn hersens al dadelijk bezighield.
De thee stond gereed en ook de toast met de eieren en het kristallen potje met
marmelade. De juffrouw drentelde nog een moment, tot we beiden de electriesche
schel hoorden.
- Dat zal de post zijn', zei de juffrouw en ging. Even daarna kwam zij terug met
brieven en kranten. - Als 't u blieft, zei ze - - - en ging toen heen, moeielijk, alsof ze
iets vergeten of nog verwacht had. Maar 'k ben stilzwijgend van aard en houd niet
van kleine aardige praatjes.
***
Na het ontbijt ging ik in mijn slaapkamer en begon me te scheren. Ik hoorde iemand
op het balkon schuifelen en veronderstellend, dat het de juffrouw was die de bloemen
besproeide, keek ik niet toe. Doch een geheel andere persoon moest buiten bezig
zijn. Heel duidelijk zong zij twee of drie malen 'n beetje haperend:
‘L'amour est un oiseau rebelle
Que nul ne peut apprivoiser:
Et c'est bien en vain qu'on l'appelle
S'il lui convient de refuser.’

De stem was niet mooi, maar er klonk stille droefgeestigheid uit op. Ik voelde dit als
een weemoedig sentimenteele gedachte. Er welden tranen in mijn oogen op, die ik
toch weerhouden kon. Turend naar het balkon, zag ik een meisje staan, en meende
dat dit de dochter moest zijn van de oude juffrouw. Terwijl ik nu 't scheermes
aanzette, zag ik de oogen der oude juffrouw in den spiegel voor me: ze waren diep
amber-bruin, met een grooten zwarten pupil. Ze keken onbestemd, immens droef
en naar ik meende met een glimp van krankzinnigheid.
Het meisje op het balkon plaste met water, haar voeten schuifelden over den
grond - de stem neuriede nog:
‘L'amour est enfant de Bohème’....
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Opnieuw wekte die droefgeestige stem dezelfde sensatie van onnaspeurlijk verdriet
en grijze weemoed.... toen hoorde ik een kreet die me op deed schokken. Een val,
'n bloempot viel aan scherven.... en de bijna weenende stem van het meisje.
- Hoe vreeselijk jammer.... nu is de mooie hortensia gebroken'. Ik hoorde hoe zij
de scherven bijeen scharrelde en heen ging, steeds zuchtend: ‘hoe jammer toch’.
***
Ik bleef dien ochtend in dezelfde onverklaarbare verdrietige stemming. Het werk
lukte mij niet. Ik schreef dit ook ten deele wel toe aan de hitte die als een stoomdamp
tusschen de huizen hing.
Om twaalf uur kwam ik thuis en at met lange tanden het koude luncheon. De
juffrouw zei:
- Grete heeft de mooie hortensia gebroken. 't Is heel jammer - 't was zoo'n fijne
bloem.
- Hoe kwam 't juffrouw? vroeg ik zonder belangstelling.
- Zij is nog altijd zoo zenuwachtig, meneer. Ze is nu drie weken uit het
sanatorium.... de dokters zeggen, dat zij genezen is, maar ze doet tusschen beide
nog zoo vreemd....
De juffrouw zei dit, alsof ze over iemand sprak die haar weinig aanging. 'n Ver
verwante of zoo. Haar oogen tuurden naar een onbestemd punt in de ruimte maar
haar gelaat bleef zichtbaar onbewogen.
- Vreemd, zei ik en geeuwde lusteloos.
Ik keek, toen zij weg was, door een spleet der jaloezieën op het geel-heete
zonne-balkon en zag daar de geknakte hortensia liggen, al verwelkt.
***
's Middags werkte ik heel hard, maar toch veranderde dit geestelijk tobben mijn
stemming niet. 'n Onverklaarbaar verdriet, leek telkens mijn gedachten naar
onbekende sferen te leiden.
Tegen zes uur stapte ik uit mijn kantoor de straat op. Ik kocht een avondblad en
liep toen langzaam steeds lezend onder de boomen naar huis toe.
Ik keek, dicht bij mijn woning zijnde, even op en bemerkte toen
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op de hoeken van een kruispunt der straat troepjes menschen. Verwonderde mij
daarover, want gewoonlijk was de straat stil en leeg, wijl er alleen als bij uitzondering
een electrische tram door snorde. Ik zag menschen wier gebaren al van verre
verklaarden, dat er een ongeluk gebeurd was, en ik vóór-voelde dit ook, waaraan
of waarom zou ik niet kunnen zeggen.
Voor me, recht op den hoek der kruis-straat stond een auto zonder bestuurder.
Links een grootere groep menschen. Ik wilde voorbij gaan, maar nieuwsgierigheid
dwong me stil te staan en toe te kijken. Even voelde ik smart of pijn in 't onderlijf
toen ik op het trottoir vlak voor den winkel, waar ik gewoonlijk mijn sigaretten kocht,
een groote plas bloed en water zag liggen. Daar de troep menschen aan de overzijde
der straat zeer angstige en pijnlijke gezichten trokken, vermoedde ik, dat daar het
slachtoffer nog moest zijn. Vrouwen en jongens deden beduusd, alsof zij
ternauwernood aan dit gevaar ontsnapt waren. Zij trokken de schouders hoog en
spraken met handen. 't Gemurmel was gedempt - sommigen schudden 't hoofd anderen keken verbaasd toe of rekten de nekken zoo, dat de koppen elkaar bijna
raakten of moedeloos naar den gevallene keken. Tusschen die saamkluitende
menigte dóor, bemerkte ik een lichaam, 'n bijna onherkenbaar gelaat met gezwollen
blauwe oogen en straaltjes rood-bruin bloed langs wangen en hoofdharen.
Iemand zei hardop:
- Hij is al dood.'
Er kwam een auto aansnorren. De dringende menschen gingen iets verder uit
elkaar. 'n Viertal mannen tilden den bewustelooze op, en droegen hem onhandig
in het rijtuig. Een groote struische vrouw, begon zeer dapper mee te helpen. Zij
pakte het slachtoffer onder de oksels. Zijn hoofd viel toen als ware 't los, achterover,
en terwijl de vrouw zich voorover boog, streelde zij toevallig met haar dikke rozige
wang het van bloed sijpelende gelaat van den verongelukte.
Mijn nieuwsgierigheid was bevredigd, en nu weer voelde ik het verdriet en de
melancholie aansluipen. De hitte drukte loodzwaar op mijn geest. Langzaam stapte
ik naar mijn woning en kwam in mijn woonkamer, die ik plots zeer ongezellig en als
onbewoond vond, waarover ik me vaag verwonderde.
***
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Ik dronk mijn kop thee leeg met kleine teugjes. Bezon me, terwijl ik de avondbladen
las, of ik wel zou rooken. Ik deed dat, wijl mijn impuls sterker was, dan 's dokters
raad. Nu genoot ik van de Turksche tabak en overdacht mijmerend wat ik gezien
had, zonder mij met de veronderstelling te vermoeien hoe dat ongeluk ginds gebeurd
was.
Iemand klopte aan mijn deur en ik riep, binnen', zonder om te kijken, want ik was
geheel en al in aandacht voor mijn bijna bewustelooze nadenken en 't voorbeelden
der herinnering, het opkrinkelen der sigaretten-rook en meer vage futiele dingen.
De persoon die door mijn kamer schreed, scheen te weifelen. Ik had ten minste
dit onverklaarbare gevoel. Ik keek niet op. Mijn vermoeden zei: dat het de juffrouw
was, en dat zij op dit ongewone uur in mijn kamer komend, iets bijzonders te vertellen
had.
Door mijn stille stugheid misleid, bleef zij ver van mij staan. Ik hoorde aan 't geluid
der stem dat zij schuchter was en niet goed wist hoe te beginnen.
- Grete is heel vreemd geweest, zei ze.
Ik keek niet op, maar 't was, of ik de oogen met dien krankzinnigen glans er in
toch voor me zag. Ik voelde weer als dien morgen tranen opwellen die ik slechts
met moeite weerhouden kon.
- Hoe dan, juffrouw? vroeg ik.
- Zij was zoo opgewonden, antwoordde ze met haar gevoellooze stem of ze over
eene vreemde sprak, die haar toch ook wel aanging - doch slechts uit de verte.
De juffrouw vervolgde na een pooze terwijl ze iets nader kwam: - Ik vroeg haar,
terwijl we aan tafel zaten, om toch stil en rustig te zijn. Toen stond zij ineens op,
pakte een fiesch beet en smeet die naar m'n hoofd.... gelukkig bukte ik.... en de
flesch vloog naast me in scherven.... Ze is nog niet in orde, meneer, - zei ze ernstig,
eentonig, - al zeggen de doktoren, dat zij nu geheel beter is.
- Vreemd, zei ik, even zuchtend, ‘en toen?’ want aan den toon van haar spreken
hoorde ik, dat zij nog iets meer over die daad te vertellen had.
- Zij was heel boos - wilde van geen excuus iets weten - zij stond van tafel op,
liep naar haar kamer, pakte wat kleeren in een koffertje en is de deur uitgeloopen.
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- Is zij nog niet terug? vroeg ik.
Nee, zei de juffrouw, zuchtte zwakjes, hield de handen gevouwen op haar schoot,
keek starend in de ruimte, zweeg en ging weg, heel langzaam.
***
Dien zwoel heeten avond zat ik op het balkon en las onder het lamplicht een vertelsel
dat mij maar matig interesseerde. Ik tuurde dikwijls naar den zwart blauwen hemel,
die als een weg bezaaid met schitterend gesteente, boven de hooge blakende
huizen, stond. Achter de ritselende boomkronen tooverden lantarens groenachtige
schijnsels. Voortdurend moest ik zuchten als of ik zeer moede was. Mijn lichaam
lag bijna beweegloos in een rieten stoel en toch leek het bloed naar mijn hersens
te jagen. Ik hoorde af en toe een rijtuig voorbij rollen. Soms klonken de slijpende
voetstappen van wandelaars - en 'k geloof ze spraken ook eenigszins luide en een
lachte. Ik voelde mijn nerveusheid als een prikkeling in m'n bloed. Stond op,
ontkleedde me en een bad-mantel inschietend, liep ik langzaam met 'n kaars in de
hand, naar de badkamer. Ik liet het ijskoude water der douche over mijn lauw-warme
huid spuiten.
Een beetje verfrischt nu opende ik de deur en stapte toen, het kaarslicht schuttend
met de hand, de lange sombere corridor weer in, die de tuinkamers met de aan de
straat liggende ver-trekken verbond. Ik liep voorzichtig met het klein weinigje licht,
door het voor mijn sperrende oogen onmeetlijk groeiende nachtzwart. Er was een
vage angst in me voor een vaag vermoed gevaar. En nu hoorde ik achter me het
geslof van voetstappen. Ik stond stil en voelde mijn hart kloppen. Ik keek schichtig
om en zag diep in den langen gang een gestalte die aldoor nader kwam. Het was
de juffrouw met het zilverig grijze haar. Zij hield een kaars in de hand, ze droeg een
wit nachtpakje op een zwart zijden rok. Heur sloffen slierden even kletsend onder
den voetzool.
- Zoo laat nog? zei ze.
- Ja, juffrouw - 't is zoo drukkend warm.
- Ik dacht, fluisterde ze, dat er een ongeluk gebeurd was.
- Waarom? vroeg ik en voelde 't zweet uit al mijn poriën breken. Er schudde
ergends een deur en 't geluid deed mij schrikken
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en sidderen. Ik voelde een onzegbare angst voor die schijnbaar onverschillige stem
en haar oogen met dien krankzinnigen glans.
- Waarom? herhaalde ik.
Zij gaf eerst geen antwoord, maar ik zag een vreeselijk vreemden trek op haar
gelaat. - Mijn dochter'.... zei ze.
- Is zij dan nòg niet terug? vroeg ik.
Zij schudde 't oude hoofd ontkennend en zei toonloos:
- Dat heeft ze wel meer gedaan.
Wij stonden zwijgend met het beetje licht in het nachtzwart. 'n Benauwde zucht
drong uit mijn beklemde borst.
Ik dorst niets meer zeggen, geen raad geven - en toen voorzichtig, alsof ik angst
had door mijn bewegen een zacht sluimerend gevaar te wekken dat in 't nachtzwart
schuilde, schuw achter me kijkend, of de vernietigde vrouw mij niet volgde om wat
meer troost, gleed ik naar mijn kamer. Terwijl ik in de mat verlichte vertrekken weer
tot rust kwam, hoorde ik den sleependen slofgang der oude vrouw langzaam doch
rusteloos door het nabije vertrek sluipen.... en dit eentonige gerucht wekte weer de
al bijna sluimerende zenuwschrijnende angst-gedachte.
Ik luisterde met inspanning naar de geruchten van het zwarte huis; mijn hart klopte
heftig. Ik hoorde toen, dat er een stoel verschoven werd en meende dat iemand
ging zitten. Ik zag in mijn verbeelding de grijze vrouw bij de kaars zitten in het nabije
vertrek. Door 't geopende raam hoorde ik iemand zacht lachen.
Toen bleef alles stil.... ik ging, als bij een stervende wacht houdend, op een stoel
zitten, luisterend, en als in afwachting van een ongeluk dat komen noest. Waarom?
ik verklaarde mij dit niet. En toch zoo strak aandachtig luisterde ik naar het
onbekende vermoedelijke gebeuren dat ik niet eens maal hoorde: de deur van mijn
woonkamer opengaan, en niet het licht bemerkte, dat binnen kwam. Eerst, toen de
sleepende stap vlak bij was, sidderde en rilde ik over het gansche lijf.
- Waar zou zij nu zijn? vroeg de oude vrouw, en zij keek mij aan met die schichtig
glinsterende oogen.
De electrische schel rinkelde in de stilte.
- Grete? vroeg de vrouw toonloos.
- Ze is dood - murmelde ik en 'n snik steende in me op.
- Zou ze dood zijn? weende de oude stem - en langzaam,
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voetje voor voetje, volgde zij het licht der kaarsen ging weifelend naar de deur,
bevend voor 't onnaspeurlijk gebeuren.
De parket vloer kraakte. Ik schrok te záam - - de buitendeur ging open - - er
klonken verwarde stemmen met geschuifel van grove schoenen - - Zij is dood - zei een stem.
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Adriaan Loosjes' Hillegonda Buisman.
door J. Koopmans.
de

Een tweede vrouw, toegerust met gaven van verstand en hart, als deze 17 eeuwse
Hollandse familie-moeder, moet er nog geboren worden. Maurits Lanslager, Loosjes'
eerste schepping van een ideaal Vaderlands burger uit onze bloeitijd, was reeds
een man uit duizenden; deze, veel minder patheties-aangelegde, even deugdzame,
fiere, vaderlandslievende, en bovendien nog lichamelik schone en lieftallige
Hillegonda Buisman draagt de krans der ere weg, die tijdgenoot en nazaat haar
hebben gevlochten. Om het voetstuk, waarop de achting en de bewondering haar
hebben verheven, wijzen lange mensenrijen met uitgestoken handen naar haar
treffelik beeld. Strompelend op stok en kruk, haasten zich de ouden van dagen,
haar hulde te brengen; de wezen zingen haar kinderkoren; de armen zegenen haar
aanwezendheid. Tesselschade roemt op de vriendschap, waarin zij zich, van juffrouw
Buismans prille meisjesjaren af, heeft mogen verheugen, en op het voorrecht, haar
dochtertje op zulk een model van bescheidenheid, goedhartigheid, kinderliefde en
deugdelike rechtschapenheid te kunnen wijzen; Scriverius voelt zich door haar
aangetrokken; Hooft onthaalt haar op het Muiderslot en acht zich gelukkig haar als
aangetrouwde verwante in zijn familie te mogen opnemen; Vondels scherpzinnigheid
waardeert haar smaak voor 't echte dichterlike schoon, en leest, bij de première van
de ‘Gijsbrecht’, de algemene indruk van de avend op háár gelaat; met Tesseltjes
zuster Anna, sluit ze blijvend vriendschap; Cats vooral voelt zich met haar gezelschap
vereerd; Huyghens' kennismaking leidt tot
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blijvende connecties, met haar en haar zonen, evenals Vader Vondel zelf, op zijn
ouden dag van 't verkeer op Scheibeek en de omgang met Hooft verstoken, zich
aan haar haard verpoost met rustig nietsdoen of met het bewerken van Vergilius'
Landgedichten. Vermaarde vrouwen, als Francisca Duarte, de Friese Anna Maria
Schuurman en de Zeeuwse Van de Passe, leert ze kennen; maar boven allen is
het Roemer Visschers jongste dochter, waaraan ze zich verknocht gevoelt, die haar
bij zich vraagt op haar vierdagen, haar meetroont op haar reizen, en haar,
onderrichtend in kennis en zeden, de wereld van kunst en wetenschap binnenleidt.
Van oorsprong een Enkhuizer burgermeisje, waar haar vader haringschepen uitreedt,
wordt de begaafde, zich allengs ontwikkelende Hillegonda hoe langer hoe meer
een jonge dame van oordeel en smaak, en weldra als echtgenoot van kapitein
Hellemans en nicht van de Drossaard, een vrouw van de wereld, die allengs, door
de statelikheid van haar verschijning, en de faam van haar voortreffelikheden, in
stad en land achting en eerbied afdwingt, en in rijper jaren, als de oorlog haar eerste
man heeft weggerukt, en de geloofshaat de krachten van haar tweede echtgenoot,
de gevierde en betreurde predikant Wachtendorp heeft ondermijnd, door de
Regeerders van Amsterdam als de waardigste Burgeres wordt aangewezen om bij
een ontstane vacature het College van Regentessen over het Buitenweeshuis, en
dat over de Spiegelhuisjes, met haar lidmaatschap te versieren. En overal, waar
haar een levenstaak wacht, als dochter, zuster, moeder en vriendin, als echtgenoot
en als burgeres van Stad en Vaderland, als raadgeefster en weldoenster aan minder
bedeelden, zij zal niet rusten en niet versagen, maar de gaven, haar geschonken,
in vreugd en in beproeving, kracht afbiddend en offers brengend, besteden tot heil
van haar medemensen, God en de Mensheid ter ere.
Is dit beeld juist?
In de fictieve voorstelling van de gebeurtenissen die tezamen deze Hollandsche
familie-roman vormen, ja; in historiese zin, neen. Want niet dit is de zaak, dat het
zestal Hooft-Vondel-Cats enz. als Clio's aan 't voetstuk van Hilletjes beeld, met de
rechtvaardige historieveder in de hand, de geschiedrollen met háár onsterfelike
verdiensten vullen. Integendeel. Juffrouw, Buisman is
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in 't leven geroepen, opdat in háár, - de ideale vertegenwoordigster van de
de

17 -eeuwse Burgervrouw, omschanst door de grote figuren op 't gebied van de
letteren, - het nageslacht van omstreeks 18 zo, gezonken in de diepte, maar levende
in hope van herrijzing, aan 't roemvolle voorgeslacht zijn hulde brenge; opdat op
háár, als 't abstracte middelpunt van een historiese groep, de ogen van het opkomend
geslacht worden gericht, dat, eenmaal herboren, in de school van 't leven beproefd
als Hilletje leidde, kloek en sterk, eerzaam en braaf, ootmoedig en godvrezend, zelf
aan. zijn dagen de juiste richting kan lenen, en aan het volgend kroost de lijn in
handen kan geven, waarlangs de vaste voet geen gevaar van afglijden vindt. Niet
Vondel prijst Hillegonda, maar Hillegonda prijst Vondel, of liever, zij is Loosjes'
orgaan dat de roem van Vondels tijd verheft. Die tijd was een toevlucht geworden.
Men had niets meer, dan alleen de herinnering. Afgedaald in de donkere mijnschacht,
zag men 't welvend azuur in des te vroliker glans. Soms zonk de hand, die 't
heldentijdperk aanving te loven, moedeloos neer. De strenge censuur, die geen
Holland in 't heden kende, zou, men wist het, ook de roep van 't verleden doven.
De Franse geest wist, wat een appèl op 't volk van Vrijheid uitrichten kon. Doch dit
besef deed het hart branden in toornige gloed. De spijt spoorde tot nieuwe aandrift,
waar de trots had gefaald. Zo kwamen die werken tot stand, welke zich baan
brekende door de grenzen van een beperkte aanleg en de nevelen van een troebele
kunstzin, door 't vuur des vaderlandsliefde ontstoken, een warme geestdrift wekten,
het nationaal gevoel een richting, de slappe harten sterkte verleenden, en onder
het bedachtzaam uitbeelden van de eigenschappen, welke het volk van vroeger
voor vallen behoedden, nochtans het vermogen in zich droegen, de al te grote
zelfverheffing bij de wonderlike Verlossing van '13, tot zijn gepaste proportieën terug
te leiden. Zo ontstond de tot pathos aanzwellende Hollandsche Natie van Helmers;
zo ontstond de reeks van Loosjes' familie-romans, waarin de Gouden Eeuw der
Zeven Provincieën, in vol ornaat, het rebht van haar leiding over de komende
geslachten bepleit.
In nood en tegenspoed wordt het karakter gevormd.
Voor de eerste maal, te Alkmaar, als logee aan huis van mevrouw Krombalgh
vertoevend, wordt Hilletje per brief naar
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Enkhuizen bescheiden, omdat haar moeder bedlegerig is geworden. De ziekte blijkt
van ernstige aard te zijn, en 't jonge meisje, ternauwernood aan de kinderschoenen
ontwassen, neemt de verpleging van de lijderes op zich, totdat de dood zich over
't ontbindende lichaam ontfermt. Ook na 't heengaan van de vrouw, is het op 't kind,
- zij is de jongste van 't gezin en de enige dochter, - dat de verantwoording van 't
huisbestier rust. Doch zij doorstaat de proef. - Echtgenoot geworden van een
zeeofficier, die èn als verloofde, èn als hoofd van 't gezin, bij een onverwachte
oproep, onmiddellik en meestal met gezegelde orders, het zeegat uit moet, ziet ze
op den eigen dag de gezelligste huiselikheid in de droefgeestigste verlatenheid
verkeerd, en voelt weken lang, onder 't bulderen van 't geschut, haar hart aan de
geweldigste ontroering en de onduldbaarste spanning ten prooi. - Schoon en
aantrekkelik, is haar onbestorven weduwschap voor de één de welkome gelegenheid,
haar verbintenis met een varensman te beklagen, om haar als zijdelings voor de
aantrekkeliker omgang met een rustiger en onbewogener levend stedeling te
stemmen; voor een ander drijft de hoop,dat een lange scheiding tussen man en
vrouw een mogelike verkoeling kan te weeg brengen, tot de laagheid, om door zijn
invloed het zo te bekonkelen dat de marine-overheden en de bewindhebbers der
Compagnie Hellemans uitzenden naar Batavia en hem, eenmaal daar aangekomen,
voor expedities in de Indiese zeeën bestemmen. Bij dezelfde gelegenheid zoekt de
bewerker van deze vermoffeling de geldelike afhankelikheid, waarin Hellemans door
al te loyale aanbiedingen geraakt is, uit te buiten om in nauwere relaties met de
achtergeblevene Hillegonde te komen. Doch de echtelike trouw verstaalt zich tot
kloekheid, en zonder haar familie of kennissen, of zelfs de toeschietelike Tesseltje
of haar hulpvaardige broers te moeien, maakt ze haar kostbaarheden te gelde,
bekrimpt zich in haar dagelikse uitgaven enfop haar garderobe, en maakt zich zo
spoedig mogelijk vrij. Hoe ziet ze haar standvastigheid beloond, als kort daarop
Hellemans haar een wissel overmaakt, en daarbij de nog meer verblijdende
mededeling voegt, dat door de bevriende tusschenkomst van iemand, die heel de
toeleg van een zekere Van der Linden om hem te verwijderen, doorgrond had, de
hoge Overheid langs omzichtige weg van haar maritiem plan in de Indieën was
afgeleid, en hij, van zijn opdracht ont-
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heven, binnen enige maanden wederom de bodem van Holland betreden zal. Moeder van een levenslustige knaap, die zijn hart op de zeedienst gesteld heeft,
en onder zijn vader op hetzelfde fregat bij Tromps waakzame vloot beveelt, ziet zij,
van de top der Scheveningse duinen, terwijl de strandbewoners beangst naar de
kerken snellen, of geprikkeld door 't geweldig gedonder, bij schuiten vol de schepen
opzoeken om ook het hunne tot de roemvolle dag bij te dragen, onder een
uitgestrekte ge heimzinnige rookwolk de strijd beslissen, waarin haar twee dierbaarste
panden hun leven wagen, totdat bij de doffe knal van een springend schip de nood
van haar hart te machtig wordt, eno de angst haar huiswaarts drijft. Te Amsterdam
gekomen, hoort zij de volgende dag de droefste maren door de straten zweven; de
dood van Tromp heeft alle gemoederen neergeslagen; enkeleschepen ontbreken,
ook dat van Hellemans; daar verneemt ze van haar, als door een wonder ontkomen
zoon, dat hàar echtgenoot het leven gelaten heeft, en zijn lijk met dat van zijn
gezellen voor eeuwig op de bodem der Noordzee rust. - Weduwe geworden, en
zich enkel beijverende met de opvoeding van haar kinderen, ziet zij zich in
ongelegenheid gebracht door het aanzoek van. twee huisvrienden, die door het
aanlokkelik vooruitzicht, eenmaal de echtgenoot van zulk een lieftallige en
deugdzame vrouw te worden, in aanbidders worden herschapen; waarbij in haar
gemoed de moederlike kiesheid en de weemoedige herinnering aan denoodlottig
afgestorvene het hoog belang bekampen, dat eenmaal haar kroost, verstoken van
mannelike leiding, metterdaad zal tonen de zachte maar strenge hand van een
tweede vader nodig te hebben, aan wie eerbiedige onderworpenheid en achting
voorzijn hoedanigheden het gezag van het gezinshoofd toewijzen mag; totdat hart
en verstand beslissen ten gunste van de weduwnaar geworden dominee
Wachtendorp. - Opvoedster geworden van tweeërlei kroost, terwijl aan de gesloten
verbintenis een nieuwe loot. ontspruit, laat zij zich kennen als aller kinderen moeder,
en met dat de gedachtenis aan de onvergetelike vurige Hellemans in een nevel van
weemoed wegwaast, besteedt zij al haar gaven aan hett nieuwe tehuis, dat zij haar
en haar man met onvermoeide toewijding sticht, ook dan nog, en zelfs te meer, als
hij, de verdraagzame, door de dweepzieke ijver van de Consistorieën gedwongen
wordt, zijn ambt te begeven, en zich, gelukkig genoegzaam met
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middelen bedeeld, op Zeemansrust terugtrekt; totdat een borstkwaal, waarvoor noch
de tedere zorgen van Hillegonda, noch Akens baden verlichting vermogen te
brengen, ook hem, die aller vader en de trooster der armen was, aan zijn nuttig en
voor velen onmisbaar geworden leven ontrukt. - Opnieuw alleen staande, en
wederom aangezocht door Dr. Duarte, meent zij, hierin geleid door de
Houwelijcks-wenken voor weduwen van Cats, haar weduwstaat te moeten
handhaven, maar tevens, de grote som, die haar vermogende aanbidder, haar, uit
hoogachting, kort daarop nalaat, te moeten aanvaarden, om niet alleen haar zorgen,
maar ook de meest mogelike middelen te kunnen besteden aan een beredeneerde
productieve weldadigheid. Daarbij blijft ze waakzaam letten op de belangen van
haar kinderen, leidt hun wegen, geeft hun onderricht, houdt het oog op hun vermaken,
regelt hun gedrag in den vriendenomgang, onderzoekt, bij een gevestigde keuze,
hun harten, gaat de antecedenten na van hen, waarmee zij zich willen verbinden,
onderhoudt haar eigen betrekkingen, eert en viert de nationale feesten tot vorming
van het kindergemoed, zorgt als grootmoeder, bij een doopmaal voor aller samenzijn,
opdat ook in 't komend nakroost de familie-eenheid verzinnelikt blijft.... Dan is haar
taak verricht. Als zij, ten slotte, na lang aanhouden van de Enkhuizer familie, die in
haar geboorteplaats de zaak en de traditie van de Buismans levendig houden, na
een gelukkige vaart over de zonnige zee, het oude havenhoofd weer betreedt, en
't ouderlik huis weer doorwandelt, worden in 't dorrende hart de beelden van 't
verleden nog eens groen, en als na een dag van warm genot en stille piëteit, uit 't
Oosten het duister klimt, is ook baar rekening afgesloten. Haar geboortehuis wordt
haar sterfhuis. In de avond openbaren zich rheumatiese koortsen; de ziekte slaat
op 't hart, en de volgende ochtend heeft Hillegonda door allen betreurd, haar
voorbeeldig leven geëindigd.
Ook op haar levenspad vielen enkele schaduwplekken. Zelf, ofschoon éénmaal
ternauwernood, voor struikelingen bewaard gebleven, en haar dochter nog te juister
tijd van de weg der schande gered vindende, waarop haar jeugdige onnozelheid
haar dreigde te voeren, bleef de moeder op haar levensavend de weemoedige
herinnering bij aan het treurig einde van haar jongste zoon, die afgedwaald van de
plicht, ongeschikt voor studie, wars van het kantoor, te onbekwaam voor de kalme
arbeid van 't landleven
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zelfs, anderer vertrouwen misbruikte en zijn naam tot een hoon werd. Afgescheept
naar Indië, stierf de rampzalige onderweg.... Doch dankbaar voor de rijke zegen,
haar in haar overige lotsbedelingen geschonken, droeg Hillegonda het leed haar
hierin toebedeeld, met berusting. Bij 't vernemen van zijn lot, boog zij haar hoofd,
het heil van hem, die toch altijd haar zoon bleef, bevelende in de goedertierenheid
van haar Heer.
Het zijn in dit deugdelik opgebouwde monument van Hollandse vrouwelikheid niet
alleen de tegenspoeden en de beslommeringen van haar persoonlik leven, maar
ook de gesprekken die in haar omgeving gevoerd worden, de overwegingen, de
afwisselende omstandigheden van tijd en plaats, welke als zo vele spijkers in het
soliede gesteente worden ingedreven, om er de trofeeën van Hilletjes voortreffelikheid
aan te hangen. Ook zij, die haar schreden richtten, haar ouders, Tesseltje, en niet
minder dominee Buitenhagen, haar leidsman in de godsdienst, delen in haar roem.
Niets wordt verzuimd, ter inprenting van de zo nodige Christelike en maatschappelike
deugden. Als bij 't feest van haar eerste lustrum de kleine Hilletje, tot opgetogenheid
van de familiekring, het gezelschap met zang en voordracht verrast, en zelfs de
verstandige vader Buisman, door zijn bewondering verdwaasd, schier ds.
Buitenhagen om zijn bijval bedelt, meent Zijne Eerwaarde de volgende dag op zijn
wandeling hem eens onder vier oogen te moeten nemen, en hem in te lichten hoe
het bewustzijn van eigen voortreffelikheid, in de jonge harten aangekweekt,
hoogmoed wekt op gaven, welke, daar ze gegeven zijn, met nederigheid dienen
aanvaard; en dat de vader, inmiddels sterk verontrust voor de mogelike gevolgen,
wel zal doen zijn kind nederige lieden als voorbeelden van algemene liefde en
eerbied aan te prijzen. De ouders verheffen dadelik hun hart tot het Opperwezen;
de volgende dag vindt de moeder aan 't werk; aan 't ontbijt leest de oudste zoon uit
het Johannesevangelie de Voetwassing; de vader geeft zijn kommentaar; en, als
moeder en Hilletje, achtergebleven, nabetrachting houden, door het dienaarschap
van Jezus over te dragen op ‘de bereid willigheid van de dienstboden, om voor kost
en loon, hen, die toevallig wat rijker zijn, met hun arbied te dienen,’ dan wensen, na
dit onderhoud, de dankbare moeder en de van zorg ontheven vader elkaar geluk,
dat er in 't hart van hun dochtertje geen
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spoor van hoogmoed te ontdekken viel. Wordt Hilletje, groter geworden, en wanneer
haar muziekale aanleg blijkt, door haar vader de toezegging gegeven, zich te mogen
bekwamen in zang en muziekspel, en moet wegens geopperde gemoedsbezwaren
van dit voornemen worden afgezien, dan wijst Hilletje kloek, al zij 't dan ook onder
enkele stille tranen, haar eerste illusies af, zich onderwerpende aan wat een
verstandige moeder tot heil van haar dochter beslist: het loon blijft niet uit, daar
Vader Buisman de Moeder te overreden weet, om het kind, voorlopig altans, bij een
zanggezelschap te doen. Verteert, bij een onweer te Alkmaar, het hemelvuur de
woonstee van een landman, en stort de bewogen Hilletje haar volle beurs uit in de
schoot van de hopeloos neerzittende huisvrouw van de van alles beroofde boer,
dan prijst Tesseltje, wanneer 's avonds Hilletje met beschaamde kaken erkennen
moet, dat haar middelen uitgeput zijn, haar milddadigheid, ‘welke het hart van een
Hollandse vrouw zo biezonder siert.’ Roept bij 't zelfde onweer, wanneer de
meelijdende Hilletje, ter genieting van het indrukwekkend verschijnsel, even aan de
deur staat, een oude man, van wege de hevige regenbui, in 't voorhuis, welke oude
heer de over natuurverschijnselen opgetogen Drebbel blijkt te zijn, dan looft wederom
Tesseltje, als Hillegonda over haar overijling haar verontschuldiging aanbiedt, haar
jonge vriendin van wege ‘de edele voortvarendheid in een welgesteld gemoed, dat,
als het er op aankomt hulp te bieden, alle ijdele pligtplegingen vergeet.’ Dezelfde
Tesseltje is het, die, wanneer Hilletje op een kompliment van Hooft over haar
vermoedelike zangkunst, bescheiden bloost, en geen woorden kunnende vinden,
haar verlegenheid met haar schouders uitdrukt, - haar fluisterend moed inspreekt,
aangezien ‘Hooft een te bescheiden en een te hoffelijke man is om iemand boven
zijn kracht lastig te vallen;’ zij is het ook, die te Dordrecht, ten huize van Anna
Roemers, als Hilletje, wat weemoedig geworden na Hellemans' afscheid, 't bekende
liedje Het daghet uit het Oosten niet uit kan zingen, bij welke ontroering Rector
Godewijck, die van de partij is, half spottend meesmuilt, - haar kennis 's avonds
eens flink onder handen neemt, en na zich zelf tot een voorbeeld te hebben gesteld
als een vrouw die veel heeft verloren en nochtans sterk is gebleven, Hilletje vooral
meent te moeten waarschuwen tegen die overdreven gevoeligheid, welke - adres
aan de heer van zoëven -

Groot Nederland. Jaargang 9

596
de lachlust wekt, daargelaten nog, ‘dat ze nadelig is voor de gezondheid, en (dat)
onze plicht en godsdienst een weekhartigheid verbieden, die niets dan een
eigenbatige wellust is.’ - Zo wordt rechts en en links, bijgedragen tot Hilletjes
‘opvoeding in deugd.’ Niet tegen te spreken is het, dat bij deze en dergelijke
de

ontmoetingen, onder de uitgelezenen der 17 eeuw de hoffelikheid spaarzaam
bedacht blijkt. Ook in de omgang der seksen, zelfs in de kring van Hooft, openbaart
zich iets ongegeneerds en plats. Doch hierin neemt Loosjes het woord. Om
beleefdheden is 't niet te doen. Hoffelik zijn is goed voor de hoffeliken, in strikten
zin. Zou rector Godewijck dan niet hoffelik mogen zijn? Ongetwijfeld, mits hij in zijn
hoofsheid ook toelate, dat wanneer hij zijn Homerus ter hand neemt, de verzen het
zich een hoge ere rekenen, door hem verstaan te worden, en de duistere plaatsen
zich beijveren, om hun verborgen zin onmiddellijk aan 't licht te brengen. Doch aan
de hoofse de hoofsheid, en aan de wetenschap de waarheid. Heusheid wil
verplichten, vóór ze hoort; de wetenschap hoort eerst, en toetst het gehoorde aan
de rede en aan 't hart. Daarom weet de hoofse niet, wat onafhankelikheid is. De
hoofse man kan geen eerlik man zijn, kan niet de wetenschap dienen, noch dienaar
zijn van de kunst ‘die de waarheid van haar gevoelens aan de goddelikheid van
1)
haar vermogen ontleent.’ En daarom mogen nòch Godewijck, nòch Tesseltje, nòch
Vondel of wie ook salonfähig zijn. Waar ze 't zouden willen, zouden ze moeten falen.
Daarom zijn ze 't met opzet niet. Ze mògen nooit menens komplimenteren: ze geven
allereerst, kennis, oordeel, uit pure waarheidszin. Opvoeden zullen ze, in de eerste
plaats. Ze zoeken eerst de ‘redelike’ mens, ‘vrij van vooroordeel’, nuchter en oprecht,
en liefst zo zelfgenoegzaam in zijn nuchterheid als hovaardig op zijn oprechtheid.
Zij eisen van hun voedsterling, dat zij, strijdbaar vóór alles, de onverzoenlikheid van
haar beginselen en de onverzettelikheid van haar karakter in debat zal brengen
tegen de domheid, de schijndeugd en de beuzelarij; dat zij voortdurend appelere
op de zelf-opgelegde armoe van geest, die als ‘Hollandse nuchterheid’ en
‘Hollandsche degelikheid’ de gebruikelike salontoon, en zo 't nodig blijkt, de goede
manieren incluis, al zij

1)

Men leze het oordeel over Van Dijck (door Milton zoogenaamd) in de Maurits Lijnslager.
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het dan ook ten koste van de ongelegenheid der situaties, finaal uit het gezelschap
verbant.
Het gezelschap is te Leiden. Tesseltje en haar dochtertje, en Hillegonda Buisman
wandelen inde Hortus, begeleid door Huyghens de dichter, benevens zijn vrouw.
In de Hortus zijn ook studenten ‘ter uitbreiding hunner kundigheden’. Ze zien
Hilletje. Eerst bepalen ze zich tot ‘stille fluisteringen’, die overgaan in ‘luidruchtiger
aanmerkingen’ en opklimmen tot duidelik hoorbare ‘min beschaafde betuigingen’.
Hilletje bloost. De toestand wordt moeielik, men verlaat de tuin. Hilletje toont zich
verontwaardigd over ‘zulke onhebbelijke straattaal die men nauwelijks het gemeenste
volkje vergeven zou’. Huyghens beaamt dit, maar neemt het voor de jongelui op
van wege de leeftijd, ‘waarin de meesten het toezicht van hunne ouders zouden
behoeven’. Zielkundig is het bovendien verklaarbaar, omdat ze ‘geen genoegzame
vermogens bezittende, om zich door het goede te onderscheiden, en toch willende
uitschitteren, de toevlucht nemen tot grofheden en buitensporigheden’, en nu een
1)
taal uitslaan die men nauweliks in de mond van ‘soldaten en zeebonken verdraagt’ .
Tesseltje is er evenmin best over te spreken; vooreerst, merkt ze op, heeft de
wetenschap al heel weinig invloed op de manieren; maar wel hebben ze 't ver
gebracht in de ‘onbeschaamdheid om zich tegen een fatsoenlijk gezelschap van
zulke schandelijke taal te bedienen.’ Deze opmerkingen zijn 't juist, die aan de
geschiedenis een staartje geven. Een van de studenten heeft een biezonder oog
op Hilletje gekregen; hij volgt het gezelschap dat naar de Burg is gekuierd en er
gaat middagmalen. Daar hoort hij dat het dames van de heer Huyghens zijn. Hij
schrikt als 't ware. Huyghens is een kennis van zijn vader; en nu hij 't zich goed
herinnert, in de Hortus heeft Huyghens in 't biezonder naar hem gekeken. Ja bepaald,
want hij had ook meegedaan. Hij trekt de stoute schoenen aan, en vraagt de heer
Huyghens te spreken om zijn exkuus te maken. De bediende brengt de boodschap
ten halve over; Huygens, die een bekende naam hoort, inviteert de jonge man in
de eetkamer en stelt hem voor. Hij wist niet, zei hij, dat zijn vriend een zoon te Leiden
had; welnu, ook de

1)

Voor Loosjes krietiek op het studenteleven leze men bij Robbert Hellemans.
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zoon was welkom, hij kon gaan aanzitten en een glas krijgen. De jongeman begint
nu te begrijpen, dat hij te haastig geoordeeld heeft, en hij zijn verontschuldiging zou
kunnen terughouden, tenzij de schone hem mocht hebben herkend. En zekerlik is
dat het geval, want zie, de dame in kwestie fluistert een van de anderen wat in 't
oor. Dit zal, zegt zijn geweten, hem betreffen. Hij neemt dus even edelmoedig als
oprecht het woord; hij had, zegt hij, de heer Huyghens alleen willen spreken, maar
door een misverstand van de bediende was hij in 't volle gezelschap terecht gekomen;
hij had een exkuus te doen, en wil die nu zonder uitzondering aan alle maken. Hij
had zoeven een fout begaan. Hij was een van degene, die zich, ten aanhore van
de heer Huyghens en de dames, in de Hortus van onwelvoegelike uitdrukkingen
had bediend. 't Was niet netjes van hem geweest, maar hij wil zijn ongelijk zo spoedig
mogelik herstellen, en hij hoopt, dat hij niet al te veel in de achting van de aanwezigen
gedaald mag zijn.
Huyghens is loyaal, vult zijn glas, reikt hem de hand, en zegt, dat hij 't al lang en
breed vergeten is. Hij zou er, zonder de herinnering van zoeven, niet meer aan
gedacht hebben, en hij verwacht, dat de dames, en inzonderheid juffrouw Buisman,
er evenzo over oordeelen.
't Woord is aan juffrouw Buisman. Met een zoete bevalligheid opent zij haar
meisjesmond. Maar als zij spreekt, drijft de zedeleer, streng en koud, al de gratiën
op de vlucht.
‘Wat mij betreft,’ zegt Hilletje, Mijnheer had die moeite niet ‘behoeven te nemen.
Door hetgeen hij gezegd heeft beleedigde hij niet mij, maar zich zelven. Ik vergeef
het hem gaarne; maar ik hoop alleen, dat hij het zich zelven zoo gemakkelijk niet
zal kunnen vergeven.’
Daar kan de rondheid van de jonge man niet bij. Hij kijkt verbaasd.
‘Kom kom’, werpt Huygens tegen, ‘mijn jonge vriend! Je had het wel wat erg
gemaakt; maar je spoedig en edelmoedig berouw, en de wijze waarop je verschoning
zocht, doen rie hoogachting voor je opvatten.... en ik denk dat de juffrouw, als de
Engelen, zich meer verheugen zal over één zondaar die zich bekeert, dan over
negen-en-negentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben - de juffrouw
is zelf een aards-engeltje.’....
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Nu goed, het ‘engeltje’ zal vergeven. Ze neemt de verontschuldiging ‘in naam van
haar sekse’ aan.
Ook aan Tesseltje betaalt hij zijn tol.
‘Het strekke u tot een leer,’ voegt zij er bij, ‘om u in het vervolg van tijd te
onthouden van gezegden en bedrijven, die hoe schoon het berouw ook zijn mag,
u in een verlegenheid brengen als de tegenwoordige, die gij niet ontkennen zult, of
zij is van een pijnlijke en vernederende natuur.’
De tobberd betuigt bij herhaling zijn leedwezen. 't Is niet voldoende. Hij betuigt
bij herhaling zijn dankbaarheid voor de ‘minzame en vaardige vergiffenis’ hem
geschonken. Nog erger. Hij voelt zich genoodzaakt, er bij het gezelschap op aan
te dringen, dat men het gebeurde zo veel mogelijk geheim zal houden. Hij moet nog
zijn dank betuigen, dat allen hem dit met de meeste oprechtheid beloven.
Streng tegenover anderen, waar het haar kloekheid, karakterfierheid en ronde
oprechtheid betreft, stelt Hillegonda er een eer in, ook haar kinderen de regels in
te prenten, die haar aanleg en haar opvoeding, gesteund door jaren van
levenswijsheid, als heilzaam voor hun gemoedsrust, welgevallig voor God en
profijtelik voor de vaderlandse gemeenschap hebben bevonden. De zielevrede is
eerst gewaarborgd bij 't dienen van God en Vaderland. Zelf de echtgenoot van
iemand, die dageliks wordt opgeëist zijn leven te geven, zoekt ze zich met het
denkbeeld, eenmaal het zwaarste offer te moeten brengen, vertrouwd te maken,
dageliks biddend om kracht, om onderworpen te geven, wat de nood der tijden
vraagt. Daar roept in Augustus 1653 de Vlootvoogd de vader en de zoon. De vader
gaat, gehoorzamend aan zijn plicht; de zoon, gedreven door
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zijn neiging, en aangelokt door de roem. Maar op de drempel van 't ouderlik huis
verdooft de geestdrift in de tranenvloed van zijn jongere broertjes en zusjes; het
hoofd knikt; het hart wordt klein. Moest het de moeder niet gemakkelik vallen, met
haartederheden de verslapte wil om te buigen tot een plooibaar toegeven aan haar
eigen verleidelike wensen? In genen dele, antwoordt de plicht van de moeder, die
tevens burgeres wil zijn. De vader heeft hem tot sterkte gemaand; zij wil niet achter
staan. ‘Waak er voor,’ waar ‘schuwt ze, dat dezelfde flauwhartigheid je niet overvalt
in de storm of de slag. Wie, zoals jij, zijn schreden naar een doel heeft gericht, mag
niet meer terugkeren. Voor hem is de noodzakelikheid zijn leidsvrouw geworden.
Je zult me, hoop ik, nooit de schande aandoen, dat men je lafhartig kan noemen.
Ik zou 't niet kunnen dulden. Denk aan je voorouders, aan je oudoom, die op de
Zuiderzee de vlag van de mast van een Spaanse driedekker rukte. En 't was hem
een eer, als 't een feestdag was, om over zijn kleren als sjerp een stuk te winden
van 't door hem behaalde zegeteken....’ Aldus aan de zoon. Nog strenger kapittelt
ze haar oudste dochter Betje. Als tegen het einde van de Engelsche oorlog, 't
schrikbarend verval van handel en bedrijf het rechtgeaarde Hollandse hart tot
weemoed moet stemmen, blijkt Betje zich ongevoelig, zelfs luchthartig, te tonen, en
neiging te verraden, vaderlandse gewoonten en patriottiese idealen ontrouw te
worden. Maar ook daar zal de moeder een stokje voor steken. ‘Als jij niet wilt,’
vermaant ze, ‘dat dit landje, nu 't eenmaal van de nationale vlijt en deugd zo groot
is geworden, weer in zijn moerassen terugzinkt, dan is het in de eerste plaats nodig,
dat in je hart meer liefde voor dat landje woont. Die eerst doet land en volk op de
ware prijs schatten, die voorkomt, dat meisjes als jij en je gelijken de neus ophalen
en smalend afgeven op iets dat maar Hollands is, om, nota bene, een stuk of wat
Franse woordjes te radbraken, waarover de modistes je zelf achter je rug uitlachen.
Ja, ik weet wel, dat je laatst tegen een vriendinnetje geklaagd hebt over je moeder,
die van Noordhollandse atkomst en te ouderwets in haar manieren is.... ja, ik weet
het.... maar wat jij niet schijnt te weten, is toch wel dit, dat in dit land waar je alles
geworden bent wat je bent, stromen bloeds en tranen hebben gevloeid, en je eigen
vader zijn dierbaar bloed voor de vlag van het door jou zo verachte land
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heeft gestort.... Ja, ik ben streng.... maar zou ik flauwhartigheid kunnen dulden, als
't voor een eigen kind van me onbegrijpelik is, dat ik tranen stort, omdat ik het
vaderland zo kwalik gesteld zie?... Moet ik me soms voor die tranen schamen? Is
de gehechtheid aan 't vaderland niet altijd een eigenschap van welgestelde harten
geweest? Heeft bij de beroemdste en voortreffelikste mannen niet het hart van liefde
voor hun geboorteland gegloeid? Was 't niet de Heiland zelf, die tranen stortte bij
het vooruitzicht wat eenmaal het lot van Jeruzalem en zijn vaderland zou zijn?’
Betje verdeemoedigt zich. Ze zal zich gedragen, belooft ze, zoals het de dochter
van zulk een moeder betaamt, en de moeder zal zich nooit meer behoeven te
beklagen over 't bezit van een dochter, die zou kunnen vergeten, een telg van
kapitein Hellemans en een Hollands meisje te zijn.
Moedige mannen en fiere vrouwen, leraart Loosjes zijn tijdgenoten, waren de
steunsels geweest van de oude Republiek. Straks, nu de banden van de Franse
overheersing zich beginnen te ontkluisteren, zou Holland weer vrij zijn. De Hemel
mocht er ons voor bewaren, dat het nieuwe geslacht het oude Kezendom bleek te
zijn, dat willens en wetens, even twistziek als besluiteloos, de Staatshulk in 't riet
had gestuurd. Maar dan moest er ook een ernstige wil wezen, anders te worden
dan men was geweest. Van de Fransen had men 't moeten hebben. Maar na de
Franse invasie had men het toch wel anders geleerd. Modellen? Die had men dáár
niet te zoeken; die had onze Roemtijd genoeg. Oranje's hadden we gehad als
oorlogshelden, Trompen en De Ruyters als admiraals, De Witten en van Beuningens
als staatslieden, Vondels en Catsen als dichters, behalve dat er nog zo veel andere
mannelike en vrouwelike beroemdheden waren geweest. Die grootheden en hun
aanhorigen, in hun beslistheid, onversaagdheid en standvastigheid, ja, heel de
volksgeest in een rij van mannen en vrouwen, in levendige ge-schiedenissen, bij 't
burgerlik gezinsleven en maatschappelik verkeer, aan de tijdgenoot voor ogen te
stellen, kon toch licht één goede zijde hebben! De Nederlander van tans wist dan
in alle gevallen, van wat voor familie hij was. De vrouwen mede, moesten leren
beseffen, dat zij ook moeders van helden worden konden. Eigenlik begon de
opvoeding van de nazaat al van de wieg af aan; van jongs af kon tegen de
flauwhartigheid worden,
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gestreden; en de waarborg voor de toekomstige volkskracht lag dan toch voor een
groot deel in de persoonlike geestessterkte van de vrouwen en moeders! Niet
iedereen, 't was waar, kon een Kenau in moed, of een Tesseltje in kunde worden;
maar ook voor de bescheidene en de nederige was een taak weggelegd. Zij had
slechts het oog te slaan op Hillegonda Buisman, die ook, door goede beginselen
geleid, door standvastigheid in deugden en onvermoeide plichtsbetrachting, de
opvoedster was geworden van een voorbeeldig kroost.
Aldus Loosjes. Wie eerbiedigt niet de arbeid van deze man, lettende op de ijver,
waarmee hij, in reeks op reeks van levensgeschiedenissen, de vast oprijzende
1)
volksgeest heeft bezield? .
Wat Loosjes, blijkens het ‘voorbericht’ op Robbert Hellemans, een familie-roman
die de lotgevallen van de Hellemans in zijn nazaten voortzet, voor het duurzaam
bestaan van ons volk het hoogst stelt, is niet zozeer de physieke sterkte en 't militair
beleid bij een mogelike krachtsbetoning, dan wel de ongerepte zuiverheid van onze
volksaard. In verband hiermee acht hij onze onderdrukking onder de loden scepter
van Napoleon, en in 't algemeen, een onderwerping aan vreemd geweld, minder
nadelig voor de natie dan de verkwijning van 't vaderlands gevoel onder de peststof
van loszinnigheid en ongodsdienstigheid, die door de Fransen reeds de Nederlandse
jeugd ‘onder zekere standen’ was ingestort, met de blijkbare bedoeling, om de
religieuse stemming in ons volkskarakter uit te roeien, altans de gemoederen met
een godsdienstig indifferentisme te besmetten. Dat hierbij ook Nederlanders de
vreemdeling hebben geholpen, ergert 't meest zijn vaderlands hart. In dit opzicht is
hij onverzoenlik. Hij kan 't niet verkroppen, dat een landsman zich leent tot
maatregelen, die men ternauwernood van een overweldiger duldt. Verfranste
Nederlanders noemt hij de handlangers van de dwingeland met Hollandse namen.
Dat zij in het geordende Napoleontiese regime een weldaad voor het, administratief,
verward bestuurde volk hebben kunnen zien, of dat zij, nu eenmaal aan onze
zelfstandigheid een einde was gemaakt, zich als ambtenaren wilden beijveren, een
toenadering

1)

Zie zijn voldoening in het ‘Voorberigt’ op Robbert Hellemans (Jan. 1815).
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tussen onderzaat en overheerser te bemiddelen, kwam in hem niet op. In zijn oog
was iedereen, die zich niet schuw tegen Franse invloed en van alle handreiking aan
de gevestigde orde van zaken terughield, een van oud-Hollandse trouw verbasterde.
de

Dit verklaart zijn angstvallig chauvinisme, door in de 17 eeuw reeds, toen van een
ontzenuwing van het Hollands karakter nog geen sprake kon zijn, het gevaar van
verbastering onder exotiese invloeden te willen terugdringen. Hij vergeet daarbij,
de

de

dat hij in het Franse gedachteleven van de 17 eeuw niet dat van de 18 mag
zien. Hij beseft wel, en terecht, dat in Frankrijk de reactie tegen de traditie, ingeleid
door Voltaire en vervolgd door Montesquieu, geleid heeft tot een denkwijze die in
flagrante strijd is met de kerkleer. Doch bij het vreesachtig aanstaren van het
revolutionair en militant karakter van de nieuwe beweging in 't Zuiden, verliest hij
uit 't oog, dat hij zelf veel verder op dezelfde kultuurbodem staat, dan hij vermoedt.
Ook hij en de zijnen, waren, evenzeer als de Franse Encyclopedisten, zonen van
de ‘Aufklärung’ geworden. Doch hier was de beweging tegen de oude ideeën veel
geleideliker geweest. In 't Zuiden had de traditie geheerst in Staat en Kerk, in Kunsten
en Wetenschappen. In de Protestantse landen daarentegen, en vooral in de vrije
Republiek, hadden, bij een benijdenswaardige liberalieteit in denken en schrijven,
de nieuwe theorieën in 't Staatkundige en Kerkelike, zich ongehinderd naast de
bestaande kunnen ontwikkelen. Uitteraard was in deze landen de tegenstelling veel
minder groot, en vloeiden de uitersten ineen. De strijd, indien wij deze naam mogen
gebruiken, openbaarde zich dan ook in de vrij onschuldige vorm van brosjures,
blauwboekjes, brede vertogen, collegedisputen en trekschuit-debatten, en leidde
niet tot die in alle lagen doorwerkende gisting, die in Frankrijk tot de finale ommekeer
van 1789 leidde. Het Rationalisme was dan ook hier niet van die geaardheid dat
het zich vierkant tegen de Godsdienst kantte, maar, veeleer passief dan actief, zich
sterk door religieuse principes beïnvloeden liet. Verre van dus de religieuse zin om
te scheppen in scepticisme of indifferentisme, beperkte de algemene verstandelikheid
het terrein van 't godsdienstig bewustzijn tot het Evangeliese leren en betrachten,
en dit juist had een verdieping van de godsdienstzin en een reiniging van 't
godsdienstig leven tot gevolg. Meer dan ze ooit geweest
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waren, werden dan ook Jezus' leer en leven het ferment van alle godsdienstprediking,
terwijl datgene wat als later bijkomstig en menselike vonden werd beschouwd,
zoveel mogelik werd afgesneden of genegeerd. En - zoals we 't aan Loosjes
sympathieën en bezwaren duidelik zagen en zullen zien, - is het juist dit betrachten
van de Evangeliese zin geweest, met de trouwe navolging van Jezus' voorschriften
van algemene mensenmin, bij een plichtvolle levenswandel volgens zijn reine en
zedelik hoogstaande opvattingen, wat het onverbasterd vaderlands gemoed doet
kanten tegen de onverschilligheid en de spottende geringachting, welke de al te
sterke terugslag in de denkende geesten van Frankrijk, door middel van het
populariseren van de Rationalistiese denkbeelden in vlugschriften en strijdlitteratuur,
onder alle standen en lagen van de zuidelike broeders had gezaaid.
Dit was de vijand, het ongeloof, groter kwaad nog dan het bijgeloof. Het bijgeloof
tierde slechts tijdelik, op de bodem van de onwetendheid; het ongeloof was het
teken van een nog veel onverdrageliker blindheid. Bijgeloof was verbasterd geloof;
ongeloof onderstelde de onstentenis van, of de miskenning van 's mensen Goddelike
aanleg, die hem, het redelik schepsel, de aanschouwer van God in Zijn werken,
verhief boven de dieren des velds. 't Bijgeloof onderstelde nog altijd 't bestaan van
een reine Evangeliese geloofskern, die door latere geslachten, 't zij wegens
nuttigheids- of gelegenheidsgronden met geheimenissen was omhuld, zodanig dat
er 't oorspronkelik beginsel door verduisterd werd; doch het werk van de Hervorming,
dat reeds zoveel toevoegselen had weggenomen, kon steeds worden voortgezet,
en de verdere uitgroeisels, voor zover ze nog bestonden, zo ze door de rede niet
konden worden gewettigd of altans verklaarbaar gemaakt, in hun betrekkelike waarde
of onwaarde nog altijd op zij worden gesteld. Maar 't ongeloof! Dit stond geheel in
't duister; dit was langs de weg der dwaaste doling in 't diepste moeras geraakt, en
van alle toegangen om door te dringen tot de heerlijkheid Gods, afgesloten. Was
het om te geloven? Ziender oogen was voor elke onbevooroordeelde en nog niet
met het gif van godvergeten duisterlingen besmette mens, duidelijk in de werken
der schepping de oorzaak van hun aanzijn te erkennen; uit de wonderbare inrichting
van 't kleinste levend organisme zelfs, trad de onbegrijpelijke wijsheid Gods en zijn
wondervermogen in 't volle licht. De natuur was
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zijn Gulden Boek; de vinger Gods wees bij 't geringste verschijnsel, bij de verscholen
bloem, en de nietige worm, het sprekend letterteken dat met stralende luister de
grootheid van zijn wezen vertolkt. Elk nieuw geheim, dat 't menselik vernuft te
ontraadselen wist, dwong de geknielde sterveling tot nieuwe aanbidding, verhief
opnieuw de Heerlikheid van 't Heelal. Welnu. Van blinde Heidenen, levende in
vadsigheid en onwetendheid, kon men het aannemen, dat zij niet in staat waren
met hun zintuigen of hun opgewekt geestesoog 't bestaan van 't Opperwezen uit de
werken zijner handen af te leiden; doch dat onder Christenvolken stemmen konden
opgaan, die 't Goddelik aanzijn lochenden, kon niet anders worden verklaard, dan
dat bij hen een langzaam werkend zedelik verval de oorspronkelik Goddelike aanleg
van zijn eerste zuiverheid had vervreemd; dat de geest, met het besef van zijn
eigenwaarde, tegelijkertijd zijn onafhankelikheid had verloren, en in die toestand,
niet langer vatbaar voor de alvermogende werking van de rede, òf tot redeloosheid
oversloeg, òf zo niet, dan toch voor nevelen kwam te staan, waar ze meende in 't
verre verschiet te staren. De redelozen raaskalden; maar zij, wier oog met blindheid
geslagen was, uitten logentaal, waaraan zij zelf, bij eigen misleiding, of wel ook van
anderen, door 't bedriegelik schoon, de stempel der waarheid gaven.
Met deze ‘Aufklärungs’-principes; hun strijd tegen 't obscurantisme en 't scepticisme;
de bevordering van algemene kennis en van de volksopvoeding als panacee tegen
domheid en bijgeloof; de inscherping van vaderlandse zin en vaderlandse
wetenschap en kunst; het inprenten van eerbied voor Goddelike geboden en
menselike instellingen; met het oog op de grote gemeenschap die als Gods troost
al zijn zegeningen ontvangt, en 't streven om de broederschap der volken te
bevorderen door de prediking van de godsdienst der liefde aan de Heidenen, het
voorkomen van kerkelike scheuring en het vermijden van kerkelike geschilpunten;
- met deze opvattingen en idealen heeft deze vaderlandse auteur, de historiese
werkelikheid verstijlend naar zijn opvoedende tendens, de geslachten van de 17e
eeuw, de Hooft's, de Tesselschade's, de Duarte's, de Hellemans' zowel historiese
als fictieve, en inzonderheid de generatie der Buismans bezield. In Hillegonda vooral
culmineren de verlichting, de kenniszucht, de Evangeliese zin, het vaderlands gevoel.
Zij in 't biezonder
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drenkt haar leer en haar leven uit die eene bron, dat God te volmaakt is, dan dat
zijn Wijsheid duisternis, zijn Liefde tweedracht, zijn Waarheidszin onoprechtheid,
zijn Standvastigheid ongebondenheid zou kunnen dulden. In haar woorden en haar
daden wordt dan ook, met een kloekheid en een klaarheid, die van geen omwegen
of toegeeflikheid weet, en alle twijfel en weifeling buitensluit, de oorlog aangebonden
tegen zwakheid van karakter, flauwhartigheid van geest, onredelikheid van oordeel
en tuchteloosheid van zeden. Dáárom is Hillegonda zelf de verpersoonlikte
voortreffelikheid en deugd; daarom is zij, evenals de Lijnslagers, de Hellemans en
de Brinckhorsts, één van die tiepen geworden, die van de ‘Hendriken’ en de ‘Anna's,’
creaties van de eveneens met opvoedingslitteratuur propagerende Van Alphen, het
verdachte praedikaat van een, voor positivistieser samenleving, onverdragelik
geworden ‘braafheid’ hebben ontleend, maar die, wanneer wij de tendentieuse
aanleg van deze fieguren voorbijzien, doen beseffen, welke diepe betekenis aan
die ‘volkomenheden’ moet worden toegekend. In werkelikheid zijn zij reservoirs van
oud-Hollands volkskracht onder hoge drukking, die bij elke gelegenheid, wanneer
een beroep op hun latent vermogen wordt gedaan, met de nuchterste redelikheid
en het deugdelikst plichtsbesef, langs de weg van de zakelike voorstelling, de onzin
op zij zetten, en de boosheid doen wegstuiven als kaf.
Nog veel meer dan in Maurits Lijnslager, waarin het ‘vrije Holland’ voornamelik tegen
het overige Europa moest worden uitgespeeld, is in Hillegonda Buisman de strijd
opgenomen tegen de duisterheid van 't onverlichte geloof. In alle vormen wordt de
superstitie bestreden. Zo meent Hilletjes aangetrouwde schoonzuster Fokje, een
Friezin, als bij 't inpakken van de verhuisboel een Japanse pot, een oud familie-stuk,
komt te vallen, waarbij Hilletje zich aan de scherven verwondt, dat dit incident als
een besliste aanwijzing moet beschouwd worden dat er binnen niet te lange tijd een
ongeluk in de familie zal voorvallen, tenzij het verhuisplan naar Amsterdam wordt
opgegeven en men in Enkhuizen woonachtig blijft. Als kort daarna Vader Buisman
sterft, wil Fokje opnieuw verband zoeken; in 't eerste geval is 't de vader, in 't andere
de dochter, die Fokje van haar ‘ijdele hersenschimmen van 't bijgeloof’ geneest.
Bonter nog maakt het Hilletjes eigen dochter Betje, die
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tijdens haar huwelik met Van Waalwijk, voor 't eerst in belangwekkende
omstandigheden verkerende, zich in den gemoede bezwaard gevoelt en mede uit
nieuwsgierigheid, wat de toekomst zal brengen, een waarzegster opzoekt, bij wie
ze tegen grove betaling middelen ter verlichting opdoet. Hilletje onderhoudt haar
dochter ernstig. Doch wat is er voor beter les dan de Natuur, die heel de prognostiek
als bedrog openbaart; gedwongen tot de verwaarlozing van haar ‘middelen’, die de
verstandige Van Waalwijk haar uit de handen slaat, leert Betje bij de uitkomst, dat
de bevalling niet moeilik is geweest en de voorspelde zoon een dochter bleek te
zijn. Doch om aan alle geestenzienerij in Hillegonda's omgeving voorgoed een einde
te maken, wordt de grootste duivelbanner van zijn eeuw, Balthasar Bekker zelf, te
hulp geroepen. Bekker is namelik in die dagen proponent te Loenen, in de buurt
van het door Hillegonda, tans mevrouw Wachtendorp, betrokken Zeemansrust. Hij
komt op dat buiten met Wachtendorp en zijn gezin kennis maken, en hoort nu
toevallig, pratende over spoken, van de kinderen dat ze verontrust zijn geworden
door de verschijning van de schim van Van der Linden de slecht ter faam bekend
staande, vorige eigenaar van 't buitengoed, welke nu goedvindt op het einde van
een tuinpad druk te gesticuleren tegen ieder die het waagt hem te naderen. Al een
dag of vijf zijn de kinderen er al van in de war geweest. Ze vergissen zich niet: elke
avend verschijnt het spook een half uur later. En dan nog te doen, zoals de proponent
doet, en beweren dat er geen spoken zijn, ja zelfs hen, die ze horen en zien, te
willen overtuigen dat alles misleiding is. Maar Bekker weert zich af. Duivelen of hoe
die boze geesten mogen heten, kúnnen er niet zijn, houdt de jonge man vol. De
Heilige schrift zelf betuigt, dat de Satan met zijn dienaren in de hel vastgeklonken
ligt en dus onmogelik in staat kan wezen de stervelingen te verschrikken of van 't
goeie pad te lokken. Bovendien, 't wezen van een geest bestaat in denken, en in
niets anders dan denken, en dus kunnen andere werkingen dan spirituële al van
zelf niet door geesten verricht worden. De man spreekt met zoveel klem en met zulk
een hooghartig afgeven op 't ‘verdwaasde spokengeloof’, dat zelfs dominee
Wachtendorp zijn zwakke bedenkingen, zodra ze opgerezen zijn, voelt overvleugeld.
Maar 't verpletterendste bewijs zal Bekker leveren, als hij de proef geeft op de som.
De eigen avend gaat
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hij resoluut, in de verte gevolgd door de familie, - alleen de zwakkelike Wachtendorp
blijft binnen, - en de bevende tuinman met zijn gezin, op het wederom druk dreigende
spook af, vergezeld door Hillegonda en juffrouw Ransdorp, wier redelikheid ‘nooit
had kunnen doorgronden waarom God de mensen geesten toe zou zenden.’ Weldra
horen de achtergeblevenen een schaterend gelach, en als zij beschroomd naderbij
komen, blijkt de geest een door 't maanlicht beschenen knotwilg te zijn, waarvan
de ongewoon uitstaande zijtakken, door de wind bewogen, voor zwaaiende
mensenarmen waren aangezien.
Leerzaam is mede alweer het vooropschuiven van de ‘verlichte’ Balthasar Dekker
als vaderlands karakterbeeld. Dat de zin voor de waarheid en 't bestrijden van de
domheid, de woordvoerder van de verlichting in botsing brengt met de aanhangers
van de traditie die de drukte der jeugd niet kunnen verdragen, en, wat zwaarder
drukt, ook 't ongenoegen van de verstoorde aardse machten op zijn hoofd haalt,
moet aan de nakomeling met hoge ernst worden voorgehouden, opdat hij gedachtig
zij, dat, in de historie, de waarheid van de heersende beginselen, met kloekheid
van geest voorgedragen, dikwels zware offers vraagt, die met lijdzaamheid en edele
zelfverlochening gekweten moeten worden. Dominee Wachtendorp zal als gastheer
van de spraakzame Bekker het lokkende visje uitwerpen. Hij meent, dat de
denkbeelden, die de jonge proponent er op nahoudt en die zo zeer van de bestaande
meningen afwijken, niet tot zijn promotie zullen kunnen strekken. Zijn ambtelike
uitzichten zullen er door vernietigd worden. - Men kan het het antwoord raden. ‘Ik
zoek,’ zegt onze merkwaardige Cartesiaan en duivelbanner, - ‘alleen de waarheid,
zonder te vragen naar roem of rijkdom, maar wat ik vraag, is, of mij het zoeken aan
deze zijde van 't graf nader tot de waarheid zal brengen, en ik daardoor zal kunnen
meewerken, om mijn medemensen van vooroordeelen te bevrijden, die hen nu het
leven verbitteren. Dat de vrienden der waarheid altijd gehaat zijn bij het levend
geslacht, weet ik; velen hebben hun leer met hun leven geboet; Socrates dronk de
gifbeker; Christus stierf aan 't kruis. Wie gemak en voordeel zoekt, moge zich naar
de wereld schikken, haar dwalingen volgen, haar vooroordelen strelen en haar
bijgeloof ontzien. Maar niet ieder kan zich buigen, en of het waarheidsliefde dan
wel eerzucht is, of wel beide, ik voel mij
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onweerstaanbaar gedreven om de invloed van de boze geesten op de mens te
bestrijden, en heel de helse kraam van tover- en spokengeloof uit te roeien.’
Het sukses van den avend is groot. De knotwilg blijft staan als getuige der
waarheid, en ieder die op Zeemansrust voortaan maar in de verte van de ‘viezevasen
der verbeelding en des bijgeloofs’ durft reppen, wordt naar de oude stomp gebracht,
om er aan de voet van de geest van Van der Linden zijn vooroordelen af te leggen.
En als de proponent Bekker Zeemansrust verlaat, is hij niet alleen voldaan over de
aangename gastvrijheid van de bewoners, maar niet minder dankbaar voor de
toevallige gelegenheid, hem aangeboden, om weer een stukje te veroveren op het
rijk der duisternis.
(Wordt vervolgd).
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Dramatische kunst.
Penelope - bij de Hagespelers.
De Kruisridder - bij de Hagespelers.
Geloof en Geboortegrond - bij het Ned. Tooneel.
De Opstandelingen - door het Opstandel. Ensemble.
Was er waarlijk iets van Fransche geestigheid in dit Engelsche blijspel van Somerset
Maugham door de Hagespelers opgevoerd? In de beschouwing van het huwelijk
en van het genus Man, bedoel ik, en hoe een vrouw moet trachten haar echtvriend
durend te boeien, door welgerichte en goedbedoelde coquetterie en prikkelende
afwisseling van gedraging.
Zoo zegt en leeraart een zachtzinnig-wijs man, die bovendien geleerd is in
wiskunde en geacht wordt van de wereld en haar lagen niets te weten. De anderen
protesteeren wel tegen zijn adviezen, als hoogst immoreel, doch zij zwijgen weer
spoedig en doen naar zijn raad, die wijs genoeg, maar toch niet voor elk ander geval
dan dit bruikbaar ware.
- Je drong je te veel op aan je man, zegt hij tot zijn dochter, en dat heeft hem
allengs verwend en vervolgens verveeld. Wee van het vergoodworden, verlangde
hij zelf te kunnen vergoden en werd verliefd op een coquette vrouw, die hem
tyranniseerde. Laat dit geval echter zijn eigen besluit vinden, raadt verder de
wereldwijze vader. Grijp niet in, trek een vroolijk gezicht en doe of de heele historie
je niet schelen kan, of je de zaak niet telt.
En het dochtertje verkrijgt het over haar verliefd en bedroefd hart inderdaad zoo
te doen.
De man, wien allengs ook de andere aanhankelijkheid te drukkend wordt, is eerst
verbaasd, dan gegriefd door die beminlijke onverschilligheid. Maar als hij bemerkt,
dat zijn vrouw alles van het heimlijk minnespel afwist, wordt hij bepaald razend van
schrik en spijt en krijgen wij een inderdaad grappige scène te zien, waarin de
bedriegende echtgenoot zijn bedrogen vrouw haar schaamteloos cynisme verwijt,
verklarende, dat hij hier eigenlijk nog alleen de moraal vertegenwoordigt. Want hij
heeft gezondigd en schaamt zich en heeft berouw. Hij weet zich een ellendeling,
zeker, maar die anderen, zijn vrouw en schoon-
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ouders, zijn zij niet veel erger in hun onverschilligheid ten opzichte van het
allerheiligste! En is het niet allerakeligst verbazend, als een onverwacht koud bad,
te bemerken, dat de ‘verboden verhouding’ elke bekoring van heimlijkheid en
gebodsovertreding reeds van den aanvang miste?
Zoo keert dan, met hangende ooren, de ondeugende echtvriend tot zijn plicht
terug, om - als het naar vaders advies gaat - nooit meer een vrouw te vinden, die
zich geheel en zonder achtergedachten geeft, opdat zij steeds den prikkel van het
nieuwe en ongekende behoude....
Om deze en dergelijke voorstellingen en tafreelen, zou ik meenen, dat Fransche
geest dit Engelsch product zeer tot zijn voordeel doordrongen had.
Of het dan overigens smaken zal, hangt geheel van regie en spel af.
Aan de Hagespelers nu is de aankleeding en regie van zulk soort stukken bijzonder
toevertrouwd. Hier liggen sommige redenen van hun bestaan en succes, al laat ook
het spel der afzonderlijke medewerkers vaak te wenschen. Daarom is het des te
meer verheugend te kunnen constateeren, hoezeer thans ook in dit opzicht aan het
stuk werd recht gedaan en hoe mevr. Enny Vrede een verrassend-bekorend talent
voor zulk spel vertoonde. De echt-gemeende en bevallige coquetterie, blijheid en
hartstochtelijke heftigheid, die zij te zien gaf, maakten het stuk zonnig van leven tot
het einde toe. Zij wàs inderdaad met overtuiging het Engelsche vrouwtje, dat zij
voorgaf te zijn, terwijl mej. Sophie Hermse, de heeren Verkade en de Groot haar
voortreflijk begeleidden in het spel.
Bijzondere opmerkzaamheid verdiende nog mej. Hetty Beck voor het grappig-echt
getypeerde oude dametje, dat de manie van doktersbezoeken heeft.
En overigens was alles zeer in orde bij deze opvoering, die het publiek uitermate
bleek te behagen.
Voor wie zich gaarne verheugt in veelzijdig leven op dramatisch gebied, is het thans
een goede tijd. De classieke oudheid, zoowel als de middeleeuwen worden een buit
van jeudig-voortvarend scheppen, en het Sprookje, van alle tijdelijkheid gespeend,
ontbreekt zoomin als het Historisch Drama, dat in een zeer bepaalden tijd zijn
oorsprong neemt. Om van al het hedendaagsch-realistische nog niet eens te spreken.
Zoo blaast de Geest niet enkel waarheen hij wil, maar ook in welk instrument hij
wil, al blaast hij soms niet hard en al is hij wel eens de geest van een ander, een
dooden, dus een spookachtige geest.
Misschien was dit zelfs het allergriezeligste in dat overigens zéér griezelige stuk,
door een jongen auteur, met den zwaren, gothischen naam van Wijnschenk Dom,
geschreven en door de Hagespelers opgevoerd.
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De geest van Shakespeare, die Maeterlinck zou zijn en Wijnschenk Dom was,
spookte er klaarlijk, hoewel verbijsterend, over de planken, zich, tot ons niet geringer
afgrijzen, huwend aan de akeligheid van het voorgesteld geval, zijnde een kruisridder,
die, na vier jaren oud en blind thuiskomend, zijn jonge vrouw de minnares bevindt
van zijn beide zonen....
Iets uitgezochters van volkomen narigheid is nauwlijks te bedenken, maar het
hangt van den kunstenaar af ons, kaalnuchtere merschen, de situatie desondanks
te doen aanvaarden. Bij God is toch alles mogelijk, en bij den Duivel, zijn tegenbeeld,
evenzoo. Er schijnt zelfs iets middeleeuwschs kolossaals en stouts in de heftigheid
van zulk een geval, dat, met forsche lijnen geteekend, een krasse, dierlijk gezonde
en thans hopeloos verdwenen menschheid kan te aanschouwen geven en ons
pleizierig stemmen, juist door het gemis aan fijngeschakeerde zieleweekigheid.
Doch dan moet men Maeterlinck en zijn curieus moderne obsessies ook buiten
het spel laten en aan Shakespeare niet enkel het uiterlijk van narrengeestigheid en
King Lear's-waanzin, maar liefst het innerlijk van groote karakters in hun ontwikkeling
ontleenen. Waarschijnlijk had ook de jonge auteur het goede voornemen zoo en
niet anders te handelen, doch het geval is hem de baas geworden, het geval is met
hem doorgegaan. Er viel zooveel ‘Maeterlincksch’ te griezelen, dat hij aan
karakterteekening eigenlijk niet eens goed toe kon komen. Die Kruisridder, wat was
dat eigenlijk voor een man? Als een wijze keert hij terug en als een ongeloovige,
hij, die nog pas het Heilige Graf verliet. Of is het enkel de ontzetting van hetgeen
hij tehuis moest vinden, die hem zoo dwalend en onzeker maakte? Het zou den
man zeker te vergeven zijn, doch wij wilden het in elk geval graag weten. En de
oudste zoon Aernout, wat moeten wij van hèm denken? Zijn zwarte, sombere
verschijning voorspelt ons norsche haatdragendheid, sluwheid, wraakzucht en echter
wordt hij als een dom schaap vermoord, eer hij van al zijn booze woorden en donkere
blikken iets waar kan maken. Vermoord door zijn broeder Floris, een jongen blonden
knaap, van wiens losse drift het ons eerder verbaast, dat hij den anderen niet reeds
overhoop stak eer het spel begon. Bedreigt hij zijn broeder niet onophoudelijk? Tot
een omlijnd karakter heeft ook deze, blijkbaar vurige, jongeling het niet gebracht,
even weinig als de nar, die zich soms als baatzuchtig kenner van familiegeheimen,
soms als een eenvoudig fatsoenlijk man voordoet.
Het pijnlijkst echter kwelt ons de onwetendheid, waarin wij ten opzichte van den
aard der jonge vrouw verkeeren. Heeft Raimonda de beide stiefzonen verleid of
hebben dezen háar op het slechte pad gebracht? Of was het - waarschijnlijker! een spel van wederzijdsche begeerten
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en al te gunstige gelegenheden? Allicht heeft de schrijver in Raimonda de
middeleeuwsche vrouw willen teekenen in haar dierlijk sterke begeerten en redeloos
impulsief handelen, maar daartegen haar mateloozen gewetensangst, die alle
zelfbeheersching verwint.
Maar het een met het ander van mogelijke intenties verdronk in het uiterlijk der
handeling, die drie bedrijven lang ons in spanning wilde houden over de mogelijke,
waarschijnlijke, zekere ontdekking van overspel en bloedschande door den blinden
vader en wat daarvan de schrikbre gevolgen konden zijn. Doch als hij het eenmaal
positief weet, gedraagt de bedrogen Kruisridder zich zeer vreemd en veeleischend
in de kapel van zijn slot. Hij wil al maar meer kaarsen aangestoken hebben op het
altaar, zonder te bedenken, dat zij duur zijn en hij wurmt ook lang en ostentatief met
een beker wijn, waarin hij vergif heeft gestort. Op eenigszins toevallige manier komen
dan eindelijk de twee, na den moord op Aernout, overgebleven gelievende kapel
binnenzeulen en worden daar min of meer gedwongen dien giftbeker te drinken.
Wanneer de oude man zich dan ook verdoen wil, wordt het den monnik en den nar
(blijkbaar de eenige nog levende wezens in huis) toch te bar en vluchten zij heen,
waar zou ik niet kunnen zeggen. Om tot dit einde te komen echter, is er machtig
veel half Shakespeariaansch, half Maeterlincksch geredekaveld, gestameld, geschokt
en gesidderd, zijn wij voortdurend bang gemaakt in 't halfduister met iets, dat van
buiten komen kan en niet komt of dat zij, op het tooneel, schrikbarend zìen en wij
enkel van hun hooren-zeggen weten.
Kortom, de gansche schaal van Maeterlincksche akeligheden, die zich met het
Shakespeareaansche per slot maar weinig vereenigen laat, in een veel te lang
drama van drie bedrijven. Maeterlinck toch is schimmig en star en eentonig en kort,
terwijl Shakespeare voor zijn breede en hooge menschelijkheid veel ruimte noodig
heeft, om zijn contrasten te doen werken. Wie beiden versmelten wil, zal dan ook
iets tweeslachtigs en weinig genietbaars ter wereld brengen, al dient erkend te
worden, dat het lang niet allemanswerk is, wat deze auteur doet en zelfs dit
ongaar-Shakespearesch-Maeterlinksche nog een niet alledaagschen geest,
mitsgaders inzicht en gevoel vraagt.
Men moet echter zelfrijzend meel aanwenden om een geslaagde pudding te
vormen, zegt het goede recept, waarnaar wij hopen, dat de heer Wijnschenk Dom
zich in het vervolg richten moge.
De opvoering der Hagespelers van dit sinistere schouwspel was lang niet kwaad,
de heer Verkade zelf uiterlijk en innerlijk een zeer aannemelijk blind oud man, een
sterke figuur. Van mevrouw Enny Vrede, van de heeren De Groot en De Vries echter
kan men moeilijk anders
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vermelden, dan dat zij deden wat het lot hunner rol hun oplegde, dat is: overstuur
van zenuwen te zijn, hijgend van angst, trillend van stem enz. enz. Ik geloof vastelijk,
dat veel van dergelijke rollen, waarin het waarachtig gevoel ontbreekt, op den duur
den ondergang van alle talent medebrengen, en dus bijzonder verderfelijk zijn.
Décors en costumen eindelijk waren, gelijk bij dit gezelschap gebruikelijk is,
practisch en eenvoudig-mooi, het noodige en het stemmende, dat is eigenlijk meer
dan het werk verdiende.

Geloof en Vaderland heet het bij Royaards, Geloof en Geboortegrond bij het Ned.
Tooneel. Maar dat maakt nauwelijks verschil. Het stuk (van den Duitscher Schönherr)
doet zich waarschijnlijk in het een als in het ander geval voor als iets
gemoedelijk-ouderwetsch, als een nieuwe nagalm uit verre tijden. Alpen en Tyroler
boeren met witte hemden, breede gordels en korte broeken, hoe doen deze artikelen
in combinatie toch immer zoo aan opera denken? Of was 't een operette? Dan
behooren er gewis nog Engelschen bij, met helmhoeden, zonnesluiers en
verrekijkers, Engelschen met bakkebaarden, die stijf doen en ‘aoh’ zeggen....
Intusschen, het gold hier toch werkelijk een drama, zonder muziek, een nieuw
treurspel van vervolging om der wille des geloofs, van scheidingssmart en
gehechtheid aan den geboortegrond, van soudeniersruwheid, fanatischen
geloofsijver, boerenverwaandheid, oudemannen-zwakheid, kinderdrift enz. enz.
enz. Al dit treffende, en nog meer, kwam te blijken in maar drie bedrijven, die zelfs
nog kans zagen nu en dan aan gerektheid te lijden. Wel een bewijs, hoe de schrijver
met zijn ruimte gewoekerd heeft en voor elk dier zoo verscheiden menschelijke
wezenstrekken maar een klein plaatsje over had.
Was dat de reden, dat ons al die menschlijke smart zoo verbazend vreemd bleef?
Of was 't toch eigenlijk het karakter en de gansche romantische geest van zoo een
historisch drama, die ons van den beginne slechts tot aangenaam peinzen brachten
over een verleden, toen de menschen het zoo zwaar hadden en zoo anders waren,
toen zij leden en streden om hun waarheid, die wij thans een waan noemen?
Het is waarlijk de verdienste - zij het ook geen enorme - van zulk een spel, dat
de klokken van het verleden er voor ons luiden met mysterieusen klank. En wat op
het tooneel gebeurt, is dan enkel tot hulp en steun van hetgeen de phantaisie ons
vaag en groot voorteekent, ook van den nood, die de menschen eenmaal onder
gelijke omstandigheden in ons eigen land hebben gekend....
Overigens heeft dit stuk wel eigen verdienste als kunstwerk, verdiensten van
melodramatischen aard in de krasse tegenstellingen en klare beelden, waarvan wij
er eenige noemden. Zoo is het niet onmoge-
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lijk, dat vooral een Duitsch publiek, in hetwelk een zachte hang naar idylliteit op de
bergen en nederige deugd nog leeft, dit stuk met hartelijke belangstelling blijft zien.
En ook misschien een Hollandsch publiek, als het zich Gier Wally, met Bouwmeester,
herinnert...,
De opvoering bij de Koninklijke Vereeniging is, onder 's heeren Chrispijns regie, in
goede handen. De heeren Van Dijk, De Vos en Chrispijn zelf hadden meermalen
gelukkige oogenblikken van gemeend spel. En Mevr. Lobo - Braakensiek was een
aardig driest boerejongetje. Maar het merkwaardigst was toch Mevr. Mann Bouwmeester, als de vrouw van den heimlijken ketter. Als velen hetzelfde doen, is
het toch niet hetzelfde.... Dit wordt in zulk een spel van vreemde geaardheid wel
zeer bijzonder bevestigd. Indien er een van de personages is, aan wie men haast
zou gaan gelooven, dan is het deze boerin van Mevr. Mann. Haar gedrukt spreken,
haar zitten, haar weenen, haar woede, dat is alles gemeend en zelfondervonden,
met een kracht, die het voor ons bijna waar maakt, het geheel waar gemaakt zou
hebben, als niet figuur en omgeving ons toch al te vreemd en weinig aannemelijk
leken. Ons geheel mee te slepen gelukte haar niet in dit zonderlinge stuk, maar wel
heeft zij ons nog eens den afstand doen gevoelen, die een zeer groot talent van
meer gewone talenten scheidt. Daar werd inderdaad bij deze opvoering door allen
vrijwat techniek en kunstenaarsovergave getoond, maar dit ingehouden spel was
toch nog anders en meer, als een feitelijke omschepping der persoonlijkheid in de
figuur van de rol. Mij dunkt, om Mevr. Mann alleen verdient het stuk een gang
comediewaarts, ook al zou men overigens liever de Alpen in de natuur en de boeren
in de opera zien.
De opvoering van mevrouw Roland Holst's lyrisch drama ‘De Opstandelingen,’ door
een gezelschap, opzettelijk daartoe saamgekomen, is gewis een ongemeen voorval
in ons theaterleven en bezit alle bekoring van het vluchtig-ideëele, tegenover veel
commerciëels en sleurigs.
Een beminlijk publiek van geestdriftige jonge menschen kwam daar samen in het
oude ‘Zomertheater-Van Lier,’ in de Plantage, en luisterde innig-aandachtig, vaak
met betraande oogen en kloppende harten, naar hetgeen andere jonge menschen,
op het tooneel, in beeld en woord verkondigden en waartoe zij zich geheel vrijwillig
en uit 's harten drang maanden achtereen met blijmoedig geduld en algeheele
overgave hadden voorbereid.
Zoo was deze opvoering nog wel iets meer dan een feit van dramatischen aard
en de menigte, die zoo gespannen luisterde en geestdriftig klapte, begreep het ook
aldus. Het was de openbaring, door één hunner,
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in teekenen van gezicht en geluid, van hetgeen voor velen hun ganschen geestelijken
levensinhoud uitmaakt, al hun vreezen en hopen, hun wenschen, meenen, gelooven,
weten, hun haat en hun liefde, al hun droomen van geluk en hun toekomstverlangen.
Aan dit alles had mevr. Holst voor zeer velen hier vorm en klank gegeven in haar
‘Spel,’ dat in zoover met recht gemeenschapskunst te noemen is. Niet alleen een
echo van bijzonder leven dus wilde deze opvoering zijn, maar ook een verwekker
en instandhouder van dat leven, een actieve kracht, niet slechts weerspiegeling.
Was het dit niet dat den middag licht en warm maakte van te samen opgaan in
eenzelfde gevoel?
Niet daarom echter kan het ons hier te doen zijn. Wat deze gelegenheid nog
anders en méér was dan een gewone opvoering, moeten wij terzijde laten, om enkel
het kunstbestanddeel naar voren te brengen, al zal men bij de beoordeeling daarvan
ook die andere intenties niet mogen vergeten, die er immers onafscheidelijk van
bleken.
De Opstandelingen, een lyrisch treurspel. Is dat op zich zelf niet reeds een
tegenstrijdigheid? Het drama kan immers niet zonder het epische en staat bijna
vijandig tegenover de lyriek. Maar de schrijfster heeft met dit ‘lyrisch’ waarschijnlijk
enkel een waarschuwing bedoeld en een beroep op ons welwillend begrijpen. Zij
wenschte een Spel te maken, een opvoerbaar spel van haar eigen gevoelens,
wenschen en gedachten, losjes verbeeld, maar geenszins als werkelijkheid bedoeld.
Een drama dus in zoover het handeling bevatte en door verschillende menschen
kon gezegd worden, maar zonder pretentie van objectief leven.
Aldus werd het een zeer bijzonder treurspel, spelend - gelijk de schrijfster het
eenigszins zonderling uitdrukt - ‘gedeeltelijk buiten den reëelen tijd,’ en toch aan
zeer bedoelde en recente tijdsgebeurtenissen verbonden en van de twee strijdende
machten, die het wezen van een drama uitmaken, er eigenlijk maar één, met name
genoemd en verbeeld, bevattend.
Immers, het zijn allen arbeiders of ten minste proletariërs, die hier optreden en
de vijandige machten werden niet meer dan aangeduid in die paar officieren en
wachters van het laatste bedrijf, omdat voor de schrijfster en het publiek, dat zij zich
dacht, dat weinige volkomen genoeg was.
Tsarendom, regeeringsklasse, in laatste instantie: de kapitalistische maatschappij,
behoefde dit alles nog meer aanduiding, nog duidelijker vertegenwoordiging voor
haar, wier geheele leven één strijd is tegen die machten? Moest de wreede en
albeheerschende tegenstander nog nader worden aangewezen voor zooveel
honderden, wier dagelijksche verdrukking en schaduw van hun leven hij is, op wiens
bestrijding al hun gedachten zijn gespannen en al hun kracht gericht?
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Zoo streed de tegenpartij dan grootendeels onzichtbaar mede, evenals God in
Vondels drama Lucifer, en niemand heeft dat, in deze sfeer van denken en voelen,
als een gemis of leemte gevoeld.
In deze sfeer van voelen en denken. Dat wil zeggen, dat het bijzondere van dit
treurspel ook daarin bestaat, willens en wetens een eenzijdigheid te zijn, een
partijdrama, en nog meer bepaald een socialistisch partijdrama, een stuk van
propaganda en opstandig gevoel, dat aan het menschelijk algemeene hartelijk
maling heeft.
Want de objectiviteit hadde hier ook de verschijning van ‘de andere partij’ als
eisch gesteld, om ook van haàr betrekkelijk goed recht te doen blijken.
Wat die krijgsraadofficier maar heel flauwtjes aanduiden mocht, ware dan
uitgewerkt tot een betoog even sterk, tot een gevoel even machtig, als dat der
arbeiders, zoodat in het hart van de toeschouwers dezelfde verscheuring en pijnlijke
verwarring ontstonden, die Onze Lieve Heer moet ondervinden, als hij soms uit den
hooge omlaag blikt op liet tragisch-comische spel van al zijne schepselen.
Maar mevr. Holst heeft dit niet gedaan, reeds wijl zij haar toeschouwers het
allerpijnlijkste besparen en hun de kracht niet verlammen wilde, die goede
revolutionnairen en socialisten maakt. Zoo kon onze ontroering zuiver blijven en
klaarlijk op één doel, het naastliggende, gericht; zoo vond zij ook de vertolkers, die,
met volle geestdriftige overgave van hun jong-edelmoedige harten, de door allen
innig-begrepen en nagevoelde woorden konden zeggen, een gansche menigte tot
gelukkige bewogenheid.
Wat bezieling en liefde vermag ook in deze dingen, zag men hier. De techniek
mocht bij menig lid van het Koor vaak te kort schieten, zij werd meer dan vergoed
door de schoone overtuiging, die uit hen sprak en hen ophief boven hun gewoon
bestaan. Hoe bekorend en verrassend van nieuwheid was het ook zooveel jonge,
frissche stemmen en gestalten te ontmoeten, als 't ware plotseling verrezen in onze
tooneelwereld, waar men al te vaak hetzelfde en dezelfden moet zien.
Maar de hoofdpersonen vooral, de woordvoerders der ‘Arbeiders’, Afgevaardigden
zoowel als Leiders, bleken ook technisch geschoold genoeg, om die schoone
overtuiging, waarvan ik sprak, niet alleen aan het woord te laten en ons waarlijk
soms de illusie te geven van het reëele. Vooral in het eerste bedrijf.
De eenstemmigheid van het lyrische waande men daar inderdaad te hooren
breken in de veelstemmigheid der wereld, zoo gemeend en krachtig spraken er die
verschillende menschen van hun diepgescheiden levens. En men moet de schrijfster
bewonderen, om het zuiver en aandachtig zich indenken in al dit ver-afstaande,
uiterst bijzondere, dat zij nochthans klaar en scherp wist te verwoorden tot een kort
begrip van elk zoo'n bestaan.

Groot Nederland. Jaargang 9

618
Indien ik overigens tegen de woorden van het treurspel een bezwaar zou hebben,
ware het, dat ik hen wat te veel vind. Het stuk is te lang, te reden eerzuchtig en vaak
in den zinsbouw - ook soms in de beelden - te on-eenvoudig.
Maar waar bij de lezing dit een positieve hinder bleek, daar wisten de spelers, in
hun als natuurlijke levendigheid, deze gerektheden, dat ingewikkelde, meest
ongemerkt te doen voorbijgaan.
Van hen allen wil ik bijzonder met name noemen mevr. E. Hamel (Maria), de
heeren Joh. Brandenburg (Chrystaloff), A. van Dalsum (Petroff), W. Grelinger
(Ismaël), P. Endt, I. Themans en I. Sternheim, als degenen, die ons door hun spel
waarlijk aan zich hebben verplicht.
Na de schoone voorbereiding van het eerste bedrijf, steeg vervolgens het tweede
tot het hoogtepunt en tevens de mooiste poëtische gedeelten van het drama in de
hoog-ernstige viering der gevallen offers. Handeling, zegging en gedicht schenen
daar te culmineeren tot een gedragenheid, die, boven het vuur en de hartstocht van
het revolutionnair willen uit, zweefde in de weemoedige berusting van het
algemeen-menschelijke. Dit was het toppunt, waarna de stemming weer daalde en
de handeling versnelde.
Er mag wel op gewezen worden, hoe eenvoudig en klaar de bouw van dit drama
gesteld is in de spannende voorbereiding van het eerste bedrijf, de hoogte van zege
en rust in het tweede, de droeve ontknooping in het derde.
Zoo schoon van eenvoud is dit, dat men niet nalaten kan eenigszins te betreuren
het zwaartepunt van dit spel gelegd te zien in het socialisme, - zijn leer en zijn gevoel
- en niet in de kunst.
Van de mise-en-scène, door mevr. Holtrop verzorgd, kan men enkel goeds zeggen,
maar het zijn vooral de décors en costumes van R. Roland Holst, die wezenlijk tot
het welslagen van het stuk bijdroegen. Zij blijven sterk in de herinnering al die
groepen, als even zooveel wandschilderingen van soberen, gedempten, ernstigen
toon. In de groepeering zal men soms de Renaissance, of zelfs de Prae-rafaëlieten
kunnen ontdekken, maar veel meer hervindt men er toch den schilder Holst zelf in,
gelijk hij zich toonde in de wandtafreelen van het Diamantbewerkersgebouw.
Van zoo weinig zooveel te maken, het schijnbaar kleurlooze moderne leven op
te voeren tot zoo weldoende schoonheid, dat heeft tot nogtoe alleen hij hier vermocht
en het is een ongemengde vreugd en welbehagen, weer te vinden in deze levende
groepen, wat men te voren op die wanden had bewonderd.
Zoo vormen uiterlijk en innerlijk van dit treurspel een wel zeer bijzonder geheel
van socialisme in kunst, van kunst in socialisme.
FRANS COENEN.
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Literatuur.
Poëzie-overzicht over de tweede helft van 1910.
II.
Van een tweetal schrijfsters met gevestigde reputatie, bekend reeds zoowel als
dichteres als door haar proza, heb ik thans nieuw werk voor mij. Marie Metz-Koning
gaf haar derden bundel ‘Verzen’ uit; Jeanne Reyneke van Stuwe kwam met een
bundel minder ‘neutraal’, maar niet geheel juist, ‘Stemmingen’ door haar betiteld.
Het geluid van de verzen van Marie Metz-Koning is niet sterk, en, is niet kláár.
Het is wel: zeer eigen. Want het wat languissant èn wat gemeenzaam praat-geluid,
dat ons uit deze gedichten tegen-komt moge mee zijn op te merken in akelig veel
dichting van horden ‘literaire juffers’ - er is altijd weer ineens een accentje van
klaarder zien, van meer verfijnd opmerken, van artistieker geaardheid; er is ook
telkens iets waarachtig muzikaals, dat de jufferen voornoemd, waaraan speciaal
onze hofstad zoo angstig rijk is, missen. Men gaat vanzelf het werk van Marie Metz
met dat andere vergelijken - zij 't onder excuses! - omdat het er telkens aan herinnert;
en bij die vergelijking komt onze Veluwsche dichteres er goed ondervandaan, dit is
zeker; maar als we deze verzen wegen op de weegschaal der kunst, dan....
Ik wil u uitnoodigen, met mij het gedicht dat den derden bundel inleidt, en dat één
van de allerbeste uit den bundel is, eens met mij door te lezen. Hier is het:

Mijn muze
O, mijn Muze is geen meisje met engel-gezicht;
En ze sloot voor het leven haar oogen niet dicht.
Zij is óôk niet een moeder, die enkel maar weet,
Van den weg naar de wieg, en klein-kindertjes-leed.
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Ze is nog minder een kindje, dat zangetjes weeft,
En aan mij, die ze liefheeft, haar bloemetjes geeft.
Maar mijn Muze is een vrouw, met den blik van een man,
Die het leven door-lééd, en het dóór-denken kan,
En die toch nog wil leven, uit innere kracht;
En de menschen be-meêlijdt; en niemand veracht.
Die de schoonheid aanbidt, en om ijdelheid spot,
En zich kneedde uit een leemklont het beeld van een god.
O, haar hand was soms hard in den nacht op mijn hoofd;
En haar wil heeft me dagen van rusten beroofd;
Maar haar wóórd is 'n ladder; haar stém is 'n wijn.
En nooit wensch ik zóó diep iets, als bij haar te zijn.
Want haar wil is een staal, dat mijn wezen doordringt,
En haar wet is een vreugd, die mijn leven doorzingt;
En mijn vreeze tot háár is een godsdienst gelijk;
En haar haat is mijn hel, en haar liefde is mijn rijk,
En haar lippen als rozen zijn vuur op mijn mond,
En haar lach is mijn lust; en haar smaad is mijn wond:
En haar oogen zoo diep, zijn als meren van tijd,
Waar mijn gondel Gedachte naar Tijdeloos glijdt.

Welnu - in de eerste plaats zou ik u willen vragen: hebt ge van dit gedicht één
helderen indruk ontvangen? ‘Meer dan één indruk,’ antwoordt ge - ‘Wat een
vergelijkingen immers!’ Zeker - er is wellicht iets in u gekomen van respect.... Maar,
eilieve, één kleinigheid: de Schoonheid - de Schoonheid.... hebt ge die gevoeld?
Die Muze - hebt ge die gezien, eenvoudig maar ontroerend van lijn, stil als een
klassiek beeld; stil - maar diep-levend, diep ademend in één groot gevoel?
Neen, nietwaar - En dat is de schuld - zoo we van ‘schuld’ mogen spreken! - van
de zéker begaafde, en vooral ideëen- en gevoelens-rijke schrijfster. De schrijfster,
zóó rijk aan gevoelens en ideëen - die zij had mee te deelen! - dat zij geen tijd had
voor dat omzichtig tastende, dat huiverend eerbiedige beeldhouwen van één enkele
stille schoonheid.
Hoor dat begin:
O, mijn Muze is geen meisje met engel-gezicht;

Voelt ge wel, dat ge zit midden-in: de polemiek? En voelt ge: dat wat de dichteres
ons omtrent haar ‘muze’ te vertellen had in deze opeenstapeling van ontkenningen
wat haar Muze allemaal niet is, allerminst tot zijn recht komt? Bovendien, - en daar
komt 't toch eigenlijk alleen op aan - wat ‘doet’ het ons, te vernemen, dat een Muze
- 'n Muze! - niet is ‘een moeder die enkel
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maar weet van den weg naar de wieg enzoovoorts. - Wie stelt zich 'n Muze zóó
voor? Intusschen, - we voelen wel, dat er hier een verwarring aan 't optreden is (die
aanstonds het heele gedicht gaat vertroebelen), n.l. tusschen die Muze en de
schrijfster zelf. Nu is er natuurlijk aanleiding tot dit dooreenloopen; immers, de ‘Muze’
is niet anders dan de naar buiten geprojecteerde schrijvers-innerlijkheid; en wil een
schrijver ons die muze beschrijven, dan zal hij aan dat beeld altijd trekken geven,
die hij te vinden heeft in zichzelf. Echter heeft hij, van een ‘muze’ sprekende, óók
rekening te houden met het gedachte-beeld dat dit woord bij ons opwekt. Dit laatste
voelde Marie Metz-Koning; en ze begon.... daartegen te polemiseeren, toen ze haar
eersten zin van dit gedicht schreef. En toen ging zij voort met allerlei trekken van
een eigen innerlijkheid te geven, zooals ze zich die deels weet, deels wenscht - en
dat zij begonnen was, het tegen ons te hebben over een ‘muze’ raakte van tijd tot
tijd in haar weg; en zij stapelde allerlei feministische ideetjes op elkaar; waarvan
enkele ons sympathiek, maar te onpas gezegd, andere zeer slecht uitgedrukt
schijnen. Een muze, of een vrouw die ‘de menschen be-meêlijdt’ bijvoorbeeld, heeft
voor mij iets onuitstaanbaars: - be-meelijden is een weerzinwekkende begripsnuance;
en die muze die ‘de menschen be-meêlijdt en niemand veracht’ maakt op mij den
indruk van een hopeloos eigenwijze philosofisch-ethische juffrouw.
En wat is een Muze die de schoonheid aanbidt? Ik dacht dat een Muze zélf een,
uit den aard onbewuste, incarnatie van de Schoonheid was. - En ‘om ijdelheid spot’....
daar wordt mijn muze weer een hoogwijze, maar allerminst edele juf.... en dan dat
gekneed van die Muze. M'n hemel, doet ze ook al aan slöjd! Ze heeft wel 'n moderne
opvoeding gehad!
Den eersten regel van de tweede strofe kan ik waardeeren - zij het met een
waardeering zonder gemeenzaamheid, een waardeering uit de verte. Maar bij
expressies als ‘haar woord is 'n ladder’ kan ik niet anders dan lachen. - Nu ja, ik
weet 't ook wel, het is uitmuntend bedoeld. - Maar wat hebben we aan een achteraf
te begrijpen bedoeling in een kunstwerk! En hoe is 't in godsnaam dan mogelijk, om
onmiddellijk na dat ladderwoord, de stem - die dan toch in dat woord gehoord moet
zijn, - de stem te begroeten als ‘wijn’. In dezen regel voel ik als gecondenseerd die
soort van beeldenrijkdom, - jawel! zegge: beeldenrijkdom, dien ik verfoei.... En die
helaas de schrijfster over wie we het nu hebben, zoo zéér eigen is.
Het is niet noodig, het gedicht nog verder te behandelen. ‘Een staal, dat mijn
wezen doordringt’? - ik kan 't beeld, logisch alleen waardeeren als dit ‘staal’
staaldruppeltjes beteekent.... en dat is toch àl
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te grappig - en ‘een godsdienst gelijk’ hoe leelijk slap is dat.... Maar we zouden er
mee ophouden.
Het was waarlijk geen wreede vernielzucht die mij zoo deed afgeven op dit
ongelukkig gedichtje. Het was de noodzakelijkheid om de groote zwakheden te
demonstreeren: de kortademigheid die beeldrijkdom schijnt, de weinige doorvoeldheid
van een beeld, die de schrijfster telkens belachelijkheden doet zeggen. - Om die
groote zwakheden te demonstreeren aan een gedicht, dat daarvoor geschikt was,
ofschoon - ik herhaal het - 't tot de beste van den bundel behoort, en dan ook door
de samenstelster op de eereplaats is gezet.
Marie Metz-Koning geeft in dien bundel een afschrikkend bewijs waartoe een
‘vlotte pen’ kan voeren. Het instrument van hare artisteziel spreekt zóó licht aan;
het heeft zijn melodietjes zoo reê, en zijn beeldjes - - - Maar het resultaat is, dat 't
wat rammelt, dat 't wat erg vlak klinkt!
Zou - ik wil ook eens beeldrijk worden - een vlotte pen ook tot inkeer kunnen
komen?
Het lijkt mij moeilijk. - Wat loven we niet vaak met heimweeig verlangen de
bekoorlijke langzaamheid van de oude reiskoetsen, en wat zit meteen de jacht in
ons om iedere versnelling van onze vervoermiddelen angstig toe te passen!
Terugkeeren.... Marie Metz-Koning, van haar vlot en vliegerig produceeren,
terugkeeren tot dat zorgzamer, fijngevoelig naar buiten brengen, omzichtig en
eerbiedig, met in-achtneming van al de eischen van harmonie, van proportie, met
in-achtneming van alle gedachte-associaties die een bepaald beeld, een bepaald
woord nu eenmaal in ons wekken? Zal het mogelijk zijn? Of zullen we, als we iets
goeds van haar werk willen zeggen, omdat er toch telkens éven 'n fijn accentje
doorheen klinkt, - zullen we dan ons moeten blijven bepalen tot aanhalingen in 't
genre: stippeltjes - een paar regels - stippeltjes - één regel - veel stippeltjes - één
woord?
Neen, neen toch! - ik kan hier iets gavers geven. Ziehier een versje dat ik uit dit
boek buit maak, en dat, al is 't nu en dan even zwak, toch in zijn geheel voldoet.
Een gedicht met iets heel liefs, en bijna niets wee's.

Liefdeliedje
En heb ik mijn oude lachje niet meer,
En niet meer mijn jonge wangen,
Dan zal ik toch altijd nog jong zijn, mijn man,
In mijn oogen en in mijn zangen.
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Want mijn oogen bewaren hun ouden moed
En mijn zangen bewaren hun ouden gloed;
Nu onze eeuwige liefde ze leven doet,
In een onuitbluschbaar verlangen.
En heb ik mijn bruine haren niet meer,
En niet meer mijn vlugge zchreden,
Dan zal ik toch altijd nog jong zijn, zijn man.
In mijn handen en in mijn beden;
Want mijn handen bewaren hun ouden druk,
En mijn beden bidden voor ons geluk:
Voor je liefde, die 'k levenslang òveral pluk,
Zoo dankbaar als jaren geleden.
En heb ik mijn oude stem niet meer,
En niet meer mijn jonge gebaren,
Dan zal ik toch altijd, mijn lieve man,
Iets jeugdigs voor jou bewaren;
Want de liefde die weet niet van jong of oud;
Die toovert de lente in het winter-woud,
Met woorden, warmer dan zonnegoud:
En die wil ik voor jòu bewaren.

Is dit niet: lief? O lezers, kijk me nu niet boos aan, dat ik zooveel ‘afdong’ op een
schrijfster die toch zóó aanvallig wist te zingen.... Weet dat om deze weinige lieve
regels te vinden, om deze sprankjes gouderts te delven, het noodig is lange, lange,
eentonige mijngangen te doorloopen van waardelooze, van ergerlijke leelijkheid verzen vol van de ‘wee’ste zelfbeschouwing.
Moge Marie Metz-Koning de moeilijke schifting voortaan streng en zonder
zelf-ontzien toepassen, vóór zij haar vele verzen der drukpers vertrouwt.
De bundel, dien Jeanne Reyneke van Stuwe ‘Stemmingen’ noemde, bestaat uit vijf
deelen: verzen aan hare moeder gewijd, Liefde-Zangen, een serie ‘Bijbelsche
Beelden’, eenige van zeer fijne aquarellistische plastiek, en een tweetal gedichten
van klassieken vorm en inhoud.
Ik zou moeilijk kunnen zeggen, welke van deze afdeelingen mij het liefste is. Wel
weet ik, voor welke ik het minst voel; dat zijn de Bijbelsche Beelden.... Maar de
‘Opdracht aan-’ en de ‘Verzen voor mijn moeder’ én de Liefde-zangen zijn vol van
de waarachtig-innigste accenten, zóó, dat men opkomende bedenkingen tegen wat
van zoogenaamd ‘zuiver artistiek oogpunt’ slordigheid kon heeten, met iets als
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schaamte-voor-'t-beste-in-zichzelf wegduwt; en de landschapsbeschrijvingen, die
het vierde onderdeel van 't boekje vullen, zijn telkens zoo volkomenfijn, zoo roerend
stemmingsvol, en de beide gedichten ‘Amabella’ en ‘Slaap, Droom en Dood’ getuigen
van zulk een ingeleefdheid in het klassieke; zijn in hun prachtig beheerschte
kunstvaardigheid zoo bewonderenswaardig knap, dat.... dat men 't vergelijken als
een neuswijs vakliteratoren-grapje laat varen, en eenvoudigweg zich bepaalt tot het
zeggen van zijn diepe bewondering.
Laten wij de verschillende afdeelingen wat nader bekijken.
De verzen aan ‘Moeder’ hebben wat de soort emotie die ze wekken betreft, veel
gemeen met de ‘Liefdezangen.’ Men oordeele. Hier volgt dan eerst de

Opdracht
Aan uw gedachtenis zij opgedragen
Wat mij de ziel het innigst heeft doortrild.
Ach, Moeder, Moeder, hóe had ik gewild,
Ach, dat dees blaên Uw dierbare oogen zagen.
Tot zachten, diepen weemoed is verstild
Het brandend-heete leed der eerste dagen....
Maar nimmer meer verlaat ons 't staege klagen,
Om wat ons lot zoo droevig heeft verkild.
Ons heil was Uw geluk, Uw hoop, Uw streven,
Ach, ónzen last naamt ge op Uw teedre schoudren,
Gij waart ons alles, Moeder - tóen als nu;
Want wát het leven neme ons, of ons geve,
Want hóe wij ook verandren of veroudren,
Wij blijven kind, liefhebbend kind, voor U.

Het geeft een indruk van kunstloosheid, nietwaar. Waardoor? Door den grooten
eenvoud. Echter, ontroeren doet het zeker, ontroeren met die emotie, waarmee ons
ook simpel gedane verhalen van de eene of andere weinig ontwikkelde vrouw van
't land kunnen aangrijpen, wanneer die spreken van iets diep gevoelds. Omdat én
daar, én hier het onbedrieglijk accent van 't echt gevoel tot ons komt; en wanneer
dat ons hart doet trillen, dan voel ik iets kostbaars, iets schoons; en geen
kunsttheoreticus zal mij ‘bewijzen,’ dat iets anders schooner, waarachtig schóóner
is.
En hoor nu uit de Liefdezangen nog eens dit ééne. Het verbindt in zich die
verwante begrippen, de hoogst emotioneerende die wij kennen: liefde en dood:
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V
Dood!.... strek nog niet uw hand, die àl te grage, Laat nog een wijle ons vreedzaam verder gaan....
Maar doet uw wil de stervens-stonde slaan,
Neem dan ook mij, - als zijn uur heeft geslagen!....
O, zoo mij die genade werd gedaan, Zoo werd verhoord dit innig-biddend vragen,
Hoe zou ik, dankbaar, alle droefnis dragen,
En alle leed ootmoedig ondergaan!....
O Lief, mijn Lief! wèl is mij dierbaar 't leven,
Nu gij het door uw liefde hebt gewijd,
Nu gij mij kracht en levenslust kwaamt geven, Maar gaat gij heen, dan ben ik óók bereid.
Hóezeer mij kilte en duisternis doen beven,
Ik ga gedwee, wanneer uw hand mij leidt....

Er staan wel héél eenvoudige wendingen in.... Te eenvoudig? Nu, zegt ge, zóó iets:
‘als zijn uur heeft geslagen’, is dát nu niet te alledaagsch, is het niet te
gemeenplaatsig?
Laat ik u zeggen, dat zoo'n vershelft voor mij een délice is. In haar alledaagschheid;
-... óm haar alledaagschheid! Want ik hoor in dit vers de bewogen stem van een
schoon-ontroerde vrouw over diep aangrijpende dingen spreken; doch die stem zou
mij zóó niet treffen, als ze geen klanken had die me de eenvoudigheid deden voelen
van de spreekster, met iets, ja haast onbeholpens, - dat meteen iets lief vrouwelijks
is; met iets ook ertusschen dat me zegt: ik heb nu geen tijd om 'n ‘mooi’ woord te
zoeken, ik moet dít nog zeggen, en dát moet ik uiten.... En ik vind iets
hoog-verrukkelijks in het weten, die wie zoo, juist zóó schreef, de vrouw is van dien
grooten dichter, die een school stichtte waarin helaas de cultus van 't Woord tot zoo
zonderlinge afgodsdienst-excessen leidde. Zij, die twee, weten wel beter de
hoogheerlijke dingen van leven en kunst!
Nu wil ik onmiddellijk hier bijvoegen, dat die beminnelijke nonchalance, die
bekoring van kunstlooze gratie, een gevaarlijk element is; in de kunst, immers! En
dat Jeanne Reyneke van Stuwe wel eens door iets te veel van die nonchalance te
vertoonen, gevaar loopt een indruk van ‘slordigheid’ te maken. Maar ze geeft zooveel
moois, van dat echte moois-om-lief-te-hebben, dat ik daar nu niet bij stilsta.
We komen tot de ‘Bijbelsche Beelden.’ En nu zwenkt even mijn gevoel, als ik het
sonnet Christus lees, dat ik met eerbiedige sympathie begon.
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Christus
O, schoon, dood hoofd.... Geloken goden-oogen,
Gehoond het voorhoofd door een doornen-kroon,
De eens roode mond nu bloedloos.... zóó Gods Zoon,
Aan 't hooge kruis, door dood der aarde onttogen.
O, bloed, dat purpert de ingeslonken koon,
O, bloed, vergoten zonder mededoogen, Kóme 't op 't hoofd, van wie verraad en logen,
In bittren ondank, liefde gaf ten loon!....
O, Christus! Is Uw oog in nacht verstard,
Dat eenzaam stil, als veilig schijnsel, brandde?
Klopt gij niet meer, zijt gij verstild, groot hart?
Zijn zij verlamd, die zalvend-zachte handen?
O, Gods-gelaat, dat hangt, prachtig-van-smart,
Als een wit licht, over het zwart der landen.

Náár doet zoo iets aan!
Waarom?
Omdat dit nu juist weer zoo erg ‘artistiek’ is. Die o-klank predomineerend in die
mate, doet mij alleen maar onaangenaam opzettelijk aan; herinnert me Lotje die
Leentje leerde loopen in de lange lindenlaan; de kat, die de krullen van de trap krabt,
en dergelijke - En hoe leelijk is dat ‘koon,’ en dat onuitspreekbare ‘Kome 't op 't
hoofd’ - Is dat van de vlotklankige dichteres Jeanne Reyneke van Stuwe? Dat ‘stil’
in regel 10 door ‘verstild’ in regel 11 gevolgd wordt, doet ook gedachten-arm aan....
En ‘prachtig-van-smart,’ prachtig, en zeer literaire koppelteekens.... O, o, wat is die
‘Christus’ van Jeanne Reyneke van Stuwe weinig direct gevoeld, hoezeer is 't een
reflex van, dunkt mij, voornamelijk door kunst gewekte indrukken: schilderijen, verzen
wellicht..... Maar wie den Christus zagen zooals diep deemoedige kunstenaars hem
beeldden in de Middeleeuwen, dien doet dit aesthetisch gedoe pijn, die weten: dit
is profanatie. Christus, die zulke hevige gevoelens van verootmoediging heeft
geïnspireerd, Christus dien men aanbidt in hartstocht van zelf vergeten - Christus
màg men niet artistiekerige versjes wijden. Als dat alles is wat men van Hem te
zeggen heeft, houdt men beter zijn mond.
En zoo'n vers vinden we daar van een dichteres, die zoo juist haar eenvoudig
diep gevoel zoo zuiver te zeggen wist....
Laten we trachten het te vergeten!
Wat de verdere Bijbelsche Beelden aangaat, krijg ik alleen van ‘Judas’ een sterken
indruk.
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Volgen dan het prachtig beeldend sonnet ‘De Sphinx,’ en eenige zeer goede
plastische gedichten van geziene landschappen. Hier is er één:

Het grijze land
Het grijze land is, in den avond, stil....
In starre, doode rust ligt het te kwijnen.
Vervaagd in 't vochtig misten zijn de lijnen....
Het grijze land is eenzaam, triest en kil.
In 't verre, diepe donker, waar verdwijnen
De huizen-vormen in het zwart, daar wil
Een licht soms trachten, om, in flauw getril,
Door 't somber scheemren pinkend, heen te schijnen.
De dag traagt weg, loom, zonder scheidenswil.
Tot luideloosheid stierven de geruchten.
En in den doffen mist, die grauw en dicht,
De kleuren uitwischt en verwazigt, ligt,
Wijd, onder 't zwaar gewolk der zwarte luchten
Het grijze land, verlaten, koud en stil.

Is dit niet suggestief? En bijna volkomen móói? O ik wil graag dat ‘wil’ in den tweeden
quatrijn uitzonderen; maar wilt ge tegenover dit, een voorbeeld van een bijzonder
móói enjambement, let dan eens op dat ‘verdwijnen’ in den regel daarvoor!
Zulke gedichten zijn er meer. Vlekjes zeker, zijn er in aan te wijzen. In den mooien
cyclus ‘Zee-gezicht’ wordt van een ‘algeheele’ zinking der zon gesproken; en van
een smeltende ‘overklinking’ van windgeween, welke overklinking me een bedenkelijk
gevolg van rijmdwang wil toeschijnen; ook bewonder ik niet de ‘mystieke wondren’
waarvan in 't volgend sonnet wordt gewaagd, noch het ‘gratierijk genijg’ van
besneeuwde twijgen, waarover de dichteres 't in haar sonnetten ‘Bij den Vijver’ heeft.
‘Rijk’ is mij te zwaar, bij ‘gratie.’... Nu ja - maar héél heel veel moois bedelft deze
kleine tekortkomingen-door-vlotheid.
Om niet al te lang bij dit bundeltje te blijven stilstaan, zeg ik over de klassieke
verzen die den bundel besluiten, na de qualificatie die ik daarvan terloops gaf, niet
meer. De lezer moet dit nu maar eens zóó, zonder verdere demonstratie, gelooven!
WALCH.
(Wordt vervolgd.)
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J. Everts, Proza. C.A.J. van Dishoeck, Bussum.
Het bundeltje proza van den heer Everts bevat 215 bedrukte bladzijden; de
gespecificeerde ‘Inhoud’ geeft een rijtje van twaalf titels; de gemiddelde lengte der
vertellingen ligt dus tusschen de 17 en 18 pagina's.
Ik zou dit rekensommetje niet hebben opgesteld, als het niet een zekere
psychologische beteekenis had in verband met den typischen aanleg en
geestesgesteldheid van dezen auteur: hij behoort (bij uitstek) tot het gilde der talrijke
schetsen-schrijvers, die sinds de oprichting van ‘De Nieuwe Gids’, dat genre in de
Nederlandsche literatuur met groote voorliefde beoefenden. En ik wil er direkt
bijvoegen: hij onderscheidt zich bepaald gunstig van vele zijner bentgenooten door
het bezit van een goede dosis schrijver's èn literaire eigenschappen.
Het mag u vreemd voorkomen, zoo op het eerste gezicht, een directe tegenstelling
tusschen schrijver en literator. Maar, bezin u een oogenblik en ge zult mij toegeven,
dat er, om bij het meest voor de hand liggende te blijven, in de Hollandsche
letterkunde der laatste vijf-en-twintig jaren veel is wat ‘zur Literatur gehört’, en
waarvan ge den geestelijken vader geenszins een goed ‘schrijver’ zoudt willen
noemen! Er komen in dit bundeltje een paar opstellen (van vroeger datum) voor
‘Onweer’ en ‘Voorjaar’, die den heer Everts evenmin een recht op dit praedikaat
zouden geven. Het zijn natuurstudies van een thans reeds verouderd genre, (we
leven vervaarlijk snel!). Slechts een zeer beperkt getal lezers, zij die in nauweren
zin tot de in-literatuur-belangstellenden mogen gerekend worden, zullen er notitie
van nemen, ze woord voor woord en zin voor zin ‘proeven’, de beelden en
stemmingen erin kritisch wegend tot in geringste bijzonderheden. Zij zullen in het
eerste schetsje b.v. een detail van fantastische visie (niet zoo heel vaak voorkomend
in het oeuvre van den heer E.) als dit terecht waardeeren:
‘Van den slootkant verrees plotseling - als door een wonder - een lang, vergeeld
papier, zonderling-verkreukeld, slierend schuin-op-gestrektgehouden over den
verlaten weg, zoodat het wel een geheimzinnig gedierte scheen, alleen oplevend
bij angstweer.’
‘Opeens hield het waaien op.’
‘Toen viel door de stilte een onheilspellende, waarschuwende tjilp van een musch,
gevolgd door meerdere, telkens kort afgestooten.’
Maar stel hier nu eens tegenover de twee eerste vertellingen ‘Verloving’ en
‘Verklaring’, en ge zult mijn bedoeling, zoo u deze niet reeds duidelijk werd, verstaan.
Ook hier moogt ge beeld en woord nauwlettend volgen,
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want ze zijn goed en met zorg geschreven; maar er is tevens meer: zin voor factuur
(zij het in kort bestek), voor humor, er is een expositie en een ontknooping met
verrassende en toch wèl gemotiveerde wendingen; het interessante (Schopenhauer
schreef over dezen factor van literaire kunst een lezenswaard essay) ontbreekt er
niet aan.... in 't kort, ze zijn ‘pakkend’ geschreven.
Zie b.v. de geschiedenis dier ‘Verloving’; zoo naverteld zal het maar weinig lijken,
een gevalletje van niets, een anecdote hoogstens; maar als ge het leest, zult ge
iets pleizierig-menschelijks en ingehouden-vermakelijks beleven in dat verhaal van
de ‘knappe, permantige (boere)deern, Land Richter’, die, hoewel ze een ander
jongman liefheeft, op een goeien Zondagavond nolens volens met Gijs Prijkel
verloofd wordt.
‘- Je zelt er geen spijt van hebben, denk', Land, - zei Gijs.’
‘- Hng, - antwoordde Land, nog steeds uit haar humeur, - da' zel nog blijken motte,
jong.’
‘- Ziezeu, da' staet d'r bij, zei Richter (de oude boer - v.d. W.), zich den stoppeligen
mond afvegend en na-smakkend met de tong. - Gijs, nou mot je toch is even mee
gaen kijken naer die roje ko'j mit die kromme stoothorens, da's een dree-speun,
maer da's toch wel zeu'n weergaejs goeien gever. Die wil ik veur nog geen honderd
en vijftig daelders kwijt.’
‘- Da' kan - meende Gijs.’
‘Achter elkaar stapten ze door het nauwe donkere gangetje naar de achterdeel,
en terwijl zetten de vrouwen alweer opnieuw een druk gesprek in over de groote
gebeurtenis. Gijs hoorde wel aan Land's stem, dat 't haar nog altijd niet geheel naar
den zin was. Maar dit deerde hem weinig. Ze zat er nu aan, dat was de hoofdzaak;
de rest kwam vanzelf; en dat met dien aêre, dat luwde wel.’
Zoo is het slot van de geschiedenis, leukweg en stil-grappig.
‘Verklaring’, met het knap-doorgevoerd wenden en keeren van den dialoog daarin
tusschen man en vrouw, doet stelligen aanleg voor het tooneel vermoeden, en
‘Willem Drost's Einde’ wijst in sommige passages op een verwantschap met een
thans ‘diep veracht’ auteur, die niettemin zoo zelden wordt gevonden, dat het de
moeite loont er iets van aan te halen.
‘Hij was een groote magere kerel, hoog in de schouders, doch nog slechts weinig
gebogen door den ouderdom; en zooals hij daar ging, armelijke figuur, geknepen
en kouwelijk in zijn saam-geschooierde, nietpassende plunje, deed hij
onweerstaanbaar denken aan een jongen in vollen groei, wien alles te klein is. Op
zijn grooten onbehouwen kop droeg hij stijfgeperst een ouwerwetsch haveloos
jongenspetje met glimmende klep, dat hem veel te klein was, en waar een krans
van ruige
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grijze haren als weerbarstig onderuitborstelde. Van zijn schamele,
totgroen-verschoten, kaal-duffelen overjas, die hem maar tot halverwege de knie
reikte, kon alleen de bovenste knoop dicht, terwijl de opgekrompen mouwen zijn
paars-roode knokige polsen vèr bloot lieten. En ook zijn broek was te kort, zoodat
zijn hard-groen-blauw-omsokte spillebeenen een heel eind uit de bibberende ronde
kokers der pijpen staakten.... Zoo sjokte hij eenzaam en zwijgend, strak voor zich
neerkijkend, een beetje doorzakkend op het rechterbeen, met korte haastige pasjes
en daarmee gelijkgaande knikjes van zijn hoofd, langs de wegen, in éen zijner groote
knuisten een ook al te kort, kinderachtig dun stokje om op te steunen of den jongens,
die hem treiterden, een haal te geven, als hij ze bereiken kon.’ En: ‘Maar ook Willem
was driftig geworden. Hij schoot in een hoestbui, wilde toch praten, doch kon geen
verstaanbaar woord uitbrengen. Onderwijl schudde hij heftig het hoofd, en gebaarde
wild met zijn handen, trachtend zijn meening zoo toch kenbaar te maken. Het geheel
leverde een wonderlijke bijna komieke vertooning: die groote oude man met dat
roode heftig-bewogen gezicht en daarboven dat zonderlinge te-kleine jongenspetje.’
Dat heeft iets van een Dickens'sche.... kijk, zou ik haast zeggen; en al wordt hem
juist dat tegenwoordig - terecht of ten onrechte - ontzegd, het zou wel eens kunnen
zijn, dat het bezit van een zijner goede kwaliteiten jongen literatoren ten onzent niet
bepaald als een schande behoefde aangerekend te worden.
Den langen (wel wat héel langen) adem van Dickens bezit de heer Everts in ieder
geval nog niet. En mocht die nimmer zijn deel worden, dan moge hij, zich houdend
bij een anecdotischen inhoud en beknoptheid van vorm, een ander voorbeeld in de
Literatuur (ik meen dat van Boccacio's Decamerone) ‘naar 's lands wijze verdietscht’
na-streven en ons honderd vertellingen geven van Hollandsche humor en milieu,
en makelij.

Ignatia Lubeley, Novellen. G.F. Callenbach, Nijkerk.
Ignatia Lubeley (wat pluimstaart van een pseudoniem in onzen kaalgeveerden tijd!)
de

deed een drietal vertellingen ‘Une demoiselle uit de 18 eeuw’, ‘De geschiedenis
van Caroline von Wendel’ en ‘Uit kleinen kring voor honderd jaar’ vereenigd in een
tamelijk lijvig boekdeel uitgegeven. Als het jaar van publicatie wordt op het titelblad
A.D. 1910
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aangegeven; wat evenzeer een anachronisme is als de naam der schrijfster.
Drie verhalen uit den goeden ouden tijd, helaas niet in den ‘goeden’ ouden stijl.
De factuur, de schrijfwijze is daartoe over het geheel te onbeholpen, te slaafs de
‘ouwerwetsche modellen’ nagevolgd, het historisch materiaal te weinig verwerkt tot
een op-zich-zelf belangwekkend levensgeheel en -gebeuren. Ze lijken te zeer:
navertellingen eener respectabele onderwijzeresse-belezenheid in mémoire's; en
missen natuurlijk het directe en levendige, de flair van het zelf-doorleefde, dat zulke
geschriften, buiten alle artistieke appreciatie om, tot aangename lectuur kan maken.
Ik wil dit, hier en daar een karakteristiek detail uitlichtend en voor u overschrijvend,
trachten toe te lichten.
1)
‘- Ik was veel liever officier -, zeide Neseke .’
‘- Maar het land moet toch ook geregeerd worden in dezen tijd - antwoordde
Caroline met een lachje om den ernst van het wijze kindergezicht.’
‘- Ja, maar officier is nu (curs. van I.L.) het mooiste! Men kan zijn leven geven om
zijn land. Denk toch eens in, Caroline, de Franschen, - en ze telde de namen op
haar vingers, - de Russen, de Zweden, de Oostenrijkers willen ons land onder zich
verdeelen. En wij (id.) willen Duitschers blijven. Ik ben blij, dat Papa gegaan is, en
de broers ook meehelpen. Ik bid iederen dag, dat ze niet gewond zullen worden,
want dat zou ik vreeselijk vinden, maar ik ben erg blij, dat ze den koning gaan helpen.
Papa zeide, dat hij zoo dapper en zoo knap was.’
‘Caroline dacht er opeens aan wie den strijd had laten ontbranden, dat die
Franschen, Russen en Zweden tot een inval waren opgeroepen, maar zij sprak zich
niet uit tegenover het kind.’
‘- Oorlog is anders iets vreeselijks, Neseke - zeide zij.’
En op de volgende pagina:
‘Toen Caroline thuis kwam, was haar man te paard van Haselrode teruggekeerd.’
‘- Bijna alle jonge boeren zijn naar het oorlogsveld, zeide hij, - het land ligt braak,
omdat er geen werkkrachten zijn. De menschen zijn zonder energie: 't Geeft toch
niets, zeggen ze, in oorlogstijd wordt toch alles vernield.’
‘Zoo zag Heinrich von Widel den oorlog, hij de man vol idealen over kunst en
wetenschap en vredige wetten.’
Deze twee aanhalingen geven een objectief, stellig niet overdrevenslecht beeld
van het conventioneele, jongensboekachtige, dat op iedere bladzijde te vinden is.
Het psychologisch vooze in Neseke's neuswijs gepraat, blijkbaar aangebracht ‘pour
le besoin’ van een geschiedkundig

1)

Neseke is eerst tien jaar oud.
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exposé, culmineerend in: ‘Denk toch eens in, Caroline; de Franschen -, en ze telde
de namen op haar vingers,....’ (welk zinnetje zoo zichtbaar den schijn der
kinderlijkheid moet redden), spreekt voor zich zelf. Evenzoo de - vaak voorkomende
- ongemotiveerd plechtige pose van het laatste citaat.
Er zouden heel wat volzinnen af te schrijven zijn, waarin hier een woord, daar
een beeldspraak matig, zeer matig of in 't geheel niet verantwoord schijnen. Een
bijster slecht specimen, naar bouw en woordkeuze, mag - de plaatsruimte van den
uitgever en het geduld van den lezer sparend - voor vele spreken. Het betreft
mevrouw d'Yvran's gelaatsuitdrukking, waarvan op blz. 17 geschreven staat:
‘Het was geen hard gezicht en geen verbitterd gezicht, het was alleen een gezicht
waaruit alle hoop en alle geluk waren verdwenen, het gezicht van iemand, die weet,
dat het leven hard en moeilijk is, en dat draagt, zich buigende, alle opwellingen van
opstand bedwingend, omdat hij weet, dat het leven goed moet zijn, zooals het is.’
Men zou de technische hulpmiddelen van het drukkersvak (cursief, vet, vetter en
vetst schrift) tot de laatste nuance toe moeten aanwenden om alle ondeugdelijkheden
hierin onderscheidenlijk plastisch voor oogen te stellen.
Gaarne wil ik nog zeggen, dat ik in het ‘decoratieve’ van de eerste novelle en de
teekening van het ‘gefühlvolle’ milieu tegen het eind der tweede vertelling iets aardigs
te waardeeren vond.
H. VAN DER WAL.

Groot Nederland. Jaargang 9

633

Benvenuto
door Louis Couperus.
I.
Stil fluitende tusschen de lippen was de jonge man langs den dommelenden
deurwachter, die zat op steenen bank bij het hek, binnen gekomen in den tuin van
het villino. Zijn kapje stond scheef op zijn bruine haren, die, lang in den nek, voor
neêr vielen tot op zijn sombere, geknepen oogen; oogen, waarin soms de droom
aarzelde; oogen, die soms plotseling opvlammelden om snelle driften en felle
beroeringen. Zijn wambuis van terra-cotta-kleurig laken was gevlakt, zijne
kastanje-bruine hozen waren verkleurd; zijn schoenen waren gesleten. In zijne
kleederen, die weifelden tusschen die van een werkman en die van een schilder,
was toch gebleven een zekere natuurlijke bevalligheid, onbewuste gratie: er was in
den even slingerenden gang van Benvenuto de nonchalante sierlijkheid van den
artiest, er was ook in de wiegende onverschilligheid van een handwerksjongen. En
onder zijn arm, tegen zich aan, droeg hij een groote portefeuille.
Verrast zag hij op: in de laurier- en citroenboomen van den tuin zongen de vogels.
Er weefde al de lente. In den vroegen Aprilmorgen rees over den Tiber, zichtbaar
tusschen de zuilige stammen der boomen, een schitterige nevel, een waas, maar
een waas van licht, omdat de zon door brak. Er was een felle geur van oranjebloesem
en er waren de prikkelend groene aromen van het pluimige gras. Enkele treden op,
en de vogels, met een onbewust vroolijken glimlach na fluitende, trad Benvenuto
nu de groote galerij binnen van het villino; zag links, en zag rechts....
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Er was niemand.... MENO MALE, dacht de jonge man, en dat het zoo blijven mocht:
dat er niemand, niemand meer komen zoû.... Zóo zoû hij wèl zoo goed werken....
Als er meerdere jongelui kwamen studeeren, naar de goddelijke werken van den
alleruitstekendsten Rafaëlle da Urbino, dan was het toch maar klappaaien; klappaaien
als van oude wijven.... kletsen, klètsen, klètsen.... Terwijl, als hij alléen bleef, - mocht
de Madonna hem verhooren! - dan kreeg hij van morgen zijn Jupiter-kop wel af....
En uit een hoek, bij de trap, haalde hij nu zijn stoeltje, opende zijn portefeuille en
begon, telkens òp kijkende en òp kijkende, met aandacht, met ijver te teekenen aan
zijn kopie van den kop van Jupiter, die den knaap Cupido omhelst, staande die,
slank en gevleugeld, tusschen des oppergods knieën, wien hij vertelt van zijn liefde
voor Psyche.
De weelde van de lente walmde naar binnen: het waren de geuren van het
bloeiende gras, de wierook uit de oranje-gaarde, en zij weefden samen met het
schellere vogelengetjèlp: over den Tiber trok de guldige nevel omhoog, de stroom
verklaarde; als de jonge man, afgeleid, door de opene galerij, gluurde naar buiten,
zag hij tusschen de stammen het water spiegelen als met smeltend smaragd en
verdropen goud.... Maar hij wilde zich niet laten afleiden; hij wilde nù door werken,
blijde, omdat hij alleen was....
Want soms waren er tàl van jonge schildersknapen bezig aan copiëeren, aan het
studeeren naar de goddelijke voorstellingen op dat plafond, waar, volgens de
teekeningen van Rafaëlle, zijne leerlingen Giulio Romano, Francesco Penni, hadden
uitgebeeld de mythe van Cupido en Psyche, uit den roman van Apulejus. Giovanni
da Udine had de festoenen van bloemen en vruchten geschilderd, die de
verschillende tafereelen aan het plafond en in de lunetten omkransden. Tàl van
jonge schildersknapen.... sedert Agostino Chigi, de eigenaar van het villino, de
vriend van Rafaëlle, de schatrijke bankier, de minnaar van de schoone Imperia, de
1)
prachtige galerij en ruime loggia had open gesteld voor jeugdige kunstenaars om
te werken en te studeeren....
Benvenuto, met ijver, schetste, teekende.... Toch had hij

1)

Thans heet het villino de Farnesina. Vroeger was de galerij een open loggia; voormuur en
ramen zijn van lateren tijd.
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telkens afleidingen, en kon hij niet zijn blik verhinderen even over het plafond en de
goddelijke voorstellingen te dwalen. Ze waren ook zoo mooi, zoo heerlijk mooi, die
fresco's van des grooten Rafaelle's leerlingen, naar des meesters eigen kartons.
Die groep hier van de drie Gratiën; en ginder, Mercurius, en daar Venus, in haar
kar, door duiven getrokken, zoo lieflijk en zoo gratievol, en dan de groote
plafond-schildering van den bruiloft in Olympos. Tusschen die goddelijke
voorstellingen van de herleefde, antieke goden zwom de blauwe grond als een
hemelkleurige ether zelve.... Maar na zijne afdwalingen kwam Benvenuto's blik toch
weer terug tot den Jupiter, die naar Cupido luistert en den knaap troost en omhelst....
En teekende hij weêr ijverig voort.... Maar er was iets in de lucht, de lentelucht,
die zwaar van geurgolven binnen walmde, dat hem niet zich geheel en al kon doen
blijven geven aan zijn werk; dwaalde zijn blik niet af, dan dwaalden zijne gedachten,
en zoo was het, dat hij, weêr glurende naar buiten, tuurde door de lange ilex-allee,
somber van donkere schaduw zelfs in dit zonneuur, allee, die leidde naar het
bevallige paviljoen, waar hij wist, dat Agostino Chigi Zijne Heiligheid Leo X wel eens
onthaalde aan zóo schitterende banketten, dat geheel Rome er dagen en dagen
van sprak; banketten, aan welke de schoone Imperia verscheen als de godin Venus
zèlve; banketten, waar eens een vischschotel was opgediend, die twee-honderd
kronen kostte, terwijl al het vaatwerk, na gebruik, in den Tiber geslingerd werd, om
Zijne Heiligheid te eeren en nooit meer iemand te doen eten en drinken uit de borden
en bekers, waaruit Zijne Heiligheid had gegeten, gedronken. Hoe dikwijls had
Benvenuto niet, aan den anderen boord van den Tiber, te mid van zijn vrienden, te
mid van het volk iets pogen te bespieden van die schitterende festijnen, en wèl eens
had hij gezien, tusschen den plooienval van scharlaken fluweel de parelmoêrige
naaktheden van vrouwen, of de silhouet van den Paus zelve, die den beker ophield,
welken een blonde page inschonk met een wijn zóo rood, dat hij tintelde als smeltend
robijn, terwijl tusschen amforen en bloemen de verhitte gezichten der gasten als
faunekoppen hadden uit geglimlacht.... En zóo, dwalende, afdwalende zijne
gedachten, peinsde Benvenuto.... of hij dezen morgen waarlijk Háar weêr zoû zien....
of Zij tot hem glimlachen zoû.... als Zij verleden gedaan had....
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Of, dat hij, werkelijk dezen morgen, zonder verhindering zijn Jupiter-kop zoû kunnen
voltooien....
ZIJ, die tot hem geglimlacht had, was de wonderschoone Madonna Porzia, was
de wonderschoone gemalin van Sigismondo, Agostino's broeder. Want Sigismondo
Chigi woonde bij zijn broeder Agostino, en vaak had Benvenuto Madonna Porzia
gezien, als hij kwam teekenen in de loggia: soms was de heerlijke vrouw, als een
witte godin, als een blanke nymf, de donkere ilex-allee af gekomen.... Soms was
zij, prinsesse-prachtig, die trap daar neêr gedaald.... en wel eens, of hij alleen ware,
of zat te schilderen te midden van zijn kornuiten, had hare ondeugend zoekende
blik, streelend strijkende langs die eerbiedig rijzende en groetende jonge schilders
en teekenaars, getalmd langs Benvenuto's gelaat, zóo, dat hij er om gebloosd had,
gebloosd had tot over zijn ooren....
Zoû ze weêr komen.... of zoû de morgen, zonder Hare verschijning voorbij gaan....
En, werktuigelijk, zijn potloodstift in de hand, gluurde en tuurde Benvenuto naar
buiten, kneep hij zijn oogen dicht om de sombere schaduwen van de ilex-allee te
door dringen.
Toen hij daarna zijn blik weêr op den Jupiter-kop richtte, schrikte hij. Want boven,
op het portaal van den trap.... stond Zij, Madonna Porzia....
Zijn potlood viel hem uit de hand. Hij rees op en zijn schets gleed op den grond.
Hij raapte schets en stift op en, staande, eerbiedig, wachtte hij, tot de edele vrouw
de trap zoû zijn afgedaald en langs hem heen zoû gegaan zijn, naar buiten.
Zij had even een glimlach; zelfs hare ondeugende oogen glansden van den
weêrschijn ervan. En Benvenuto zag haar blauwe schoentje zoeken naar de lagere
trede: zij daalde....
Zij daalde de treden af. Zij was slank en fijn, en op die trap was zij steeds als een
prinses. Zij droeg dezen morgen een blauw fluweelen kleed, en het was doorweven
met groote gouden druiveranken. Een weinig open het keurs aan den hals,
schemerde de naakte rozigheid daarvan dóor de tulle van haar halsdoek en tégen
het doffe goud van den hoogen, opstaanden kraag. Er waren om dien kraag en
langs den blooten hals allemaal heel kleine strikjes van goudlint, het eéne strikje
naast het andere, en op ieder strikje was een parel. Een gouden veter snoerde van
voren haar keurs
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dicht en het blauw fluweelen kleed viel van voren open, over een onderrok van wit
satijn, die glansde als email. Aan hare mouwen waren ook vijf, zes poffen van wit
satijn, en zij waren er als tikjes blank email, vond Benvenuto. Terwijl een tulle kapje
op het gegolfde, blonde haar vast gehouden werd door een gouden lint, met twee
gouden strikjes aan de ooren: éen lange peerparel drupte van het lint af, midden
op het voorhoofd der vrouwe.
Wat was zij mooi, wat was zij prinselijk mooi, en wat keek zij lief en ondeugend.
Ja, want bijna ondeugend daalde zij, voetje na voetje, de treden af, talmde zij telkens,
als had zij er veel pleizier in hem heel verlegen te maken. En hij, hij stond maar te
wachten, recht, met schichtige oogen, de handen vòl met zijn kapje, zijn schets, zijn
teekengerei. Zoû zij dan nòoit die trap zijn af gedaald... om langs hem, na een
glimlach, weg te glansen in den zonneschijn van den tuin....?
Eindelijk stond zij in het midden van de galerij en zij glimlachte steeds en plotseling,
terwijl Benvenuto eigenlijk maar wenschte, dat zij voorbij hem zou gaan en als een
vizioen zoû verdwijnen, hoorde hij, zilverig hoog en als met dartele klokjes tinkelend,
hare stem, die zeide:
- Goede morgen, messer....
- Uw nederige dienaar, madonna, antwoordde Benvenuto.
- Zijt gij druk aan het werk....?
- Ja, madonna, met uwe vergunning.... Ik kopieer den Jupiterkop dàar - hij wees
naar het plafond - van den goddelijken Rafaëlle....
- Ja, wèl goddelijk is Rafaëlle's kunst, moest madonna Porzia beâmen. En gij,
messer, vroeg de schalke vrouw verder; wat zijt gij wel van ambacht: zijt ge
beeldhouwer of zijt ge schilder?...
- Noch het een, noch het ander, madonna, antwoordde Benvenuto verlegen; ik
ben geen schilder en ook geen beeldhouwer: ik ben alleen maar goudsmid.
- Zijt ge goudsmid? vroeg madonna Porzia verbaasd.
- Ja, madonna....
- Hoe heet ge, messer? ging zij, nieuwsgierig, voort.
- Benvenuto, madonna, om u te dienen....
- Wat een aardige naam....
- Mijn vader noemde mij ‘Benvenuto’, omdat ik een jongen was en hij eigenlijk
rekende op een meisje, en toen de vroedvrouw
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mij hem toonde, zeide hij: al had ik een meisje willen hebben, hij is toch ‘ben venuto’,
mijn zoon....
- En hoe heette uw vader, messer Benvenuto?
- Giovanni, madonna, om u te dienen.
- Goed.... Benvenuto, zoon van Giovanni.... maar heb je niet nog een anderen
naam?
- O jawel, madonna: wij heeten Cellini en wij zijn van Florence.... Ik heet Benvenuto
Cellini....
- Hoe oud ben je, Benvenuto?
- Ik ben even twintig jaar, madonna....
- En weet je wie IK ben?
- O, ja zeker, madonna, zeker.... U is de wondermooie madonna Porzia, de gemalin
van den gezegenden Sigismondo, broeder van Agostino Chigi....
- Mooi zoo, Benvenuto, je weet het, hoor.... En mag ik nu eens je teekening zien...
- Ja zeker, madonna....
En hij toonde, angstig, en met trillende handen zijn Jupiterkop...
- Je teekent heel goed, Benvenuto, zei madonna Porzia. Je teekent heel móoi,
voor een goudsmid....
- Ik moet wel mooi kunnen teekenen, madonna, want vóor ik iets smeed in goud
of zilver, teeken ik het en maak er een modelletje van van was....
- En hoû je van je ambacht, messer?
- Dat zoû ik denken, madonna.... Mijn vader wilde maar volstrekt, dat ik muzikant
zoû worden en ik speel ook wel goed op de fluit....
- Speel je GOED op de fluit?
- Ja, madonna, alles wat ik doe, doe ik nog al goed....
- Zoo, zoo messer.... Maar hadt je dus geen lust muzikant te worden....
- Neen, madonna, ik werd liever maar goudsmid.... Ik werk nu in den winkel van
maëstro Santo.... dat wil zeggen, diè is dood en zijn zoon heeft nu den winkel.... dat
wil zeggen, de zoon voert niets uit en het is Lucagnolo van Sesi, ziet u; die doet
eigenlijk al het werk....
Het zilveren klokje van madonna Porzia's lach weêrklonk.
- Is het nu heusch wel zéker, dat Lucagnolo al het werk doet? vroeg zij ondeugend.

Groot Nederland. Jaargang 9

639
- Ja ja, madonna, ja ja, lachte Benvenuto nu ook; maar IK ben het eigenlijk, die hem
help met de moeilijke, fijne werken, ziet u: hij maakt maar zilveren bekkens en gladde
kannen....
- O, dus jij bent eigenlijk de padrone....
- Neen, neen, madonna, dat niet, maar ik ben toch voor het fijnere werk, ziet u....
- En als ik je nu eens een gladde kan bestelde....?
- Wel, madonna....
- Of een zilveren bekken, glad en rond, zonder drijfwerk?
- Wel, madonna, dan zoû ik die voor u maken, zoo glad en rond als een spiegel,
en dan zoû u zich, als u u wiesch, zien als een nymf in het water, zoo mooi....
- En als ik je nu eens....
Zij riep plotseling aan de trap:
- Letizia! Letizia!
En klapte in hare handen.
Een kamervrouw verscheen boven aan de balustrade der trap.
- Madonna?
- Breng mij eens, gauw, mijn diamanten lelie....
- Dadelijk, madonna....
Madonna Porzia, terwijl zij wachtte, glimlachte in Benvenuto's gezicht: het was
of hij in de zon zag; hij kneep zijn oogen dichter en bloosde.
De kamervrouw haastte zich de trap af....
- Hier, madonna, is het juweel....
- Kijk, Benvenuto, sprak madonna Porzia; wat zeg je van die lelie....
En zij overhandigde hem de juweelen bloem.
- Mooie steenen, madonna, maar zonder smaak gezet....
- Op hoeveel schat je de steenen, messer goudsmid en juwelier?
- Op.... achthonderd.... niet meer, madonna.... op achthonderd schilden.
- Nu, dat is nog al jùist geschat....
Zij lachten in elkanders gezicht, de edelvrouw, blij omdat hare steenen niet minder
waard waren; de jonge goudsmid blij en trotsch om zijn goeden blik.
- Maar.... zeide Benvenuto; de steenen zijn gezèt.... of een hoefsmid ze bij elkander
getimmerd heeft!
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- Nu, zeide madonna Porzia; als jij dat dan zoo vindt, heb je dan het hart, Benvenuto,
dien hoefsmid zijn werk te verbeteren? Wil jij de steenen dan voor me over zetten,
en heel mooi, en heel fijn en heel kunstig?
- Dat wil ik héel gaarne, madonna, antwoordde Benvenuto.
- En hóe zoû je het dan doen? vroeg madonna Porzia, vol belang.
Benvenuto was gaan zitten, op zijn stoeltje. En uit zijn portefeuille nemende een
velletje papier, schetste hij fijntjes een lelie, en teekende er precies het aantal
diamanten in, dat de lelie van den hoefsmid bevatte en duidde nu met rood, met
blauw potlood waar hij de steenen zoû bijwerken met goud, en waar met email.
- Ziet u, madonna.... zoo ongeveer zoû het worden....
- Maar messer.... dat zoû heusch heel mooi zijn!
- Dat zoû het ook, madonna, en ik heb het zoo mooi al kunnen teekenen, omdat
ù toezag....
- Wat is dat, wat is dàt? klonk boven aan de trap een stem, en er verscheen een
andere edelvrouw - Benvenuto wist niet wie zij was: zuster of vriendin van madonna
Porzia? - maar wèl lette hij op, dat ook zij héel mooi was, een heel mooie,
Romeinsche edelvrouw; zij geleek op een antieke keizerin, en zij was gekleed in
zwart brokaat met karmozijnen poffen, en haar kleed viel van voren open over een
onderrok van karmozijn....
- Wat is dàt?? schertste nu deze onbekende edelvrouw, en zij dreigde Porzia met
den vinger en Porzia lachte terug en Benvenuto - de vrouwen stonden nu samen
te schertsen in de galerij - hoorde háar - de onbekende - zeggen:
- Wat is dat voor bloemetjes-praat, o Porzia, bloemetjes-praat met een jongen
schilder....??
- Cht, toch! suste Porzia en zij vervolgde:
- Deze brave jonkman is een goudsmid, maar hij teekent als een schilder zoo
goed - trouwens, hij zegt zelve, dat hij àlles wat hij doet, héel goed doet....
- Zoo, zoo! lachte de andere edelvrouw, en de vrouwen lachten te samen, en zij
keken Benvenuto lachende aan, en Benvenuto nu, blozende, zeide:
- Ten minste, als ik werk voor madonna Porzia, zal ik mijn best doen haar te
dienen zoo goed als ik kan.
- Hoor je? zeide Porzia. Waarlijk, hij is zoo goed als hij mooi
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is, en hij is, daarvan ben ik zeker, zoo knap als hij goed is. Dus Benvenuto, zeer
zeker wensch ik dat je mij dient, en dat je werkt voor mij, o messer goudsmid en
juwelier! Neem dus mijn lelie meê, en hier....
Zij tastte in de goudlaken tasch, die haar ter zijde hing, en vervolgde:
- Neem tevens deze twintig gouden schilden.... Zet mij de steenen, niet waar
Benvenuto, zoo als je ze gezet hebt in het kleine schetsje en breng mij het oude
goud terug....
- Wat, Porzia?? schertste de andere edelvrouw. Vertrouw je zoo maar aan dezen
jonkman, omdat hij mooi is en omdat jij denkt, dat hij even goed en knap als mooi
is, je lelie toe en je gouden schilden?? Wel, als IK hem was, dan verzeker ik je.... ik
ging bij God, hoor, met lelie, diamanten en àl.... en je zag me nooit meer terug!!
Maar madonna Porzia zeide, schalks:
- Neen madonna Lucrezia, deugden gaan zelden hand aan hand met ondeugden
samen, en zoo deze jonkman, die er zoo knap als goed en zoo goed als mooi uit
ziet, waarlijk zoo zwarte ziel had, zoû niets en niemand meer zijn te vertrouwen! Ik
vertrouw hem dus.... Ik vertrouw je dus, o Benvenuto, met het geld, als voorschot,
mijn diamanten lelie toe.... Addio, Benvenuto, addio....
En nu, arm in arm, gingen de beide bekoorlijke vrouwen langs den jongen
goudsmid, Benvenuto Cellini, daalden zij de trappen af der galerij en verdwenen in
de somberte der ilex-allee, als twee glanzende prinsessen in schaduw....

II.
Dien avond, in den goudsmidswinkel van Lucagnolo, werkte Benvenuto, bij een
koperen, langstavig olielampje aan het modelletje in was, van de lelie; den volgenden
morgen wist hij het modelletje te toonen aan madonna Porzia en hij beloofde,
overmoedig geworden, haar, dat het juweel klaar zoû zijn binnen twaalf dagen.
Sedert, iederen morgen, werkte Benvenuto aan de lelie; maar de lelie was
omgeven met kleine, antieke maskertjes in email, die kleine godjes vast hielden, en
met beestekopjes, die eindigden in arabesken ook van email, en het geheele juweel
werd zulk een
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wonderfijne fantazie van kostbare materiën, dat de diamanten veel mooier en
schitterender uitkwamen, dan zij gedaan hadden in de grove, eerste zetting, zonder
kunst en zonder gratie.
IJverig werkte Benvenuto aan zijn tafel, bij het lampje, met tal van kleine, fijne
instrumentjes om zich heen en potjes liquide kleurstof voor het email en Lucagnolo,
die met zijn hamers klopte aan een groot, zilveren bekken, glad en zonder versiering,
was ontevreden, schuins nu en dan, tusschen zijn hèl opklinkend getik, wèg ziende
naar de antieke maskertjes, de kleine godjes, en de beestekopjes aan arabesken,
die Benvenuto's vingers tooverden om de diamanten lelie heen.
- Je deedt beter, mopperde eindelijk Lucagnolo in zijn boersch dialekt - hij kwam
van de Campagna en was een simpele CONTADINO gebleven, ook al werkte hij
sedert zijn kinderjaren in de BOTTEGA van maëstro Santi -; je deedt beter en je
deedt nùttiger, en je zoû mij meer eer aan doen, door te blijven werken aan de
zilveren bekkens, die ons besteld zijn, en die ik nu maar alleen moet zien af te
krijgen, sedert jij 's morgens je uren zoek maakt met dat nuttelooze geteeken, en 's
avonds, tot laat in de nacht, - hoe veel olie verbruik je niet! - blijft knutselen en
wriemelen en peuteren aan al dat prulletjes-werk, rond om die diamanten!
Benvenuto vloeide hevig, telkens fel opwellend bloed in de aderen; zijn
aandoeningen kwamen en weken als golven; om niets werd hij driftig, om niets zag
hij rood, om het minste balde hij de vuist en sloeg er op in, of trok hij zijn dolk en
gaf hij een stoot; in zijne zijlingsche, half dicht geknepen oogen loerde de altijd maar
half sluimerende heftigheid.... Zijn eerste opwelling nu ook was driftig, heftig te
antwoorden.... maar zijn kunst, zijn arbeid verhelderden hem, maakten hem zachter
en deden hem zich temmen en overmeesteren, en zoo antwoordde hij alleen:
- Lucagnolo, waarde vriend, altijd, als ik het wil, zal ik kunnen smeden zilveren
bekkens en vazen en kannen, eenvoudig en zonder drijfwerk en zonder eenige
versiering, maar zùlk fijn werk, als ik thans bedrijf, wordt waarlijk niet iederen dag
besteld, en ik geloof wel, dat er minstens even veel eer en voordeel meê is te behalen
dan met het smeden van spiegelglad vaatwerk, dat heel nuttig is en heel geriefelijk,
maar verre blijft aan de verfijningen van onze kunst....
- Nu, wierp Lucagnolo tegen; kùnst, kùnst! IK ben toch ook
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kunstenaar, als ik wil! Heeft Zijne Heiligheid Clemensius mij niet besteld een zilveren
tafelbekken, om beentjes en vruchtenschillen in te gooien, en zal ik dat óók niet
versieren met maskertjes en satertjes en rankwerk? Maar zoo een zilveren vaas,
groot en zwaar, en dan nog gedreven en versierd, zal onze heilige PAPA mij goèd
betalen.... Maar wàt zal madonna Porzia joù geven voor al je geknutsel en je
tijdverlies en de tikjes rood en blauw, die je om haar diamanten emailleert en waar
je avonden zoek meê maakt, en al mijn olie om verbrandt!
Maar Benvenuto, zich temmende en overmeesterend, bleef kalm, trots Lucagnolo's
minachting en balde geen vuist en trok geen dolk en sloeg niet en stootte niet, maar
antwoordde slechts, een beetje tartend, en den kop in den nek en tóch wel
goedmoedig, omdat hij eigenlijk geen twist wenschte met zoo een braven kerel als
Lucagnolo was:
- Hoor nu eens, Lucagnolo: maak jij nu je beentjes- en schillenvaas voor den
PAPA, dan maak IK mijn lelie en mijn emails, en als ons werk klaar is, breng jij het
jouwe aan Zijne Heiligheid, ik het mijne aan madonna Porzia.... En dan zullen wij
zien, Lucagnolo, wié het beste betaald wordt....
- Goed, goed, antwoordde, nog steeds ontstemd, Lucagnolo; dan zullen we zien
wie het beste betaald wordt.... Als of de PAPA mij niet meer voor mijn tafelbekken
zal geven, als dat geprùtsel van jou ooit opbrengen zal!
Benvenuto antwoordde niet, kneep de oogen dicht en prutselde voort en
Lucagnolo, mopperende, begon in eens te werken aan het pauslijke tafelbekken....
En met gemopper van Lucagnolo en ingehouden heftigheid van Benvenuto werkten
de beide goudsmeden beiden even lang, tien dagen, aan hunne taak.
Toen was de lelie klaar en leek een wonder: een bloem uit het paradijs, zoo als
zij omringd lag door de maskertjes en de godjes en de arabesken....
Toen was ook het tafelbekken gereed en Benvenuto, oprecht, bewonderde het
en hij zeide:
- Lucagnolo, het is héel mooi; het is sierlijk van vorm en dat bladerenmotief is met
smaak uitgevoerd.
- En IK ga het nu dadelijk brengen aan PAPA Clemente! riep Lucagnolo uit.
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- Ik ga mijn lelie ook brengen, Lucagnolo, aan madonna Porzia Chigi! riep Benvenuto
terug.
De beide goudsmeden, de een met zijn vaas, de ander met zijn lelie, verlieten
den winkel....

III.
- Benvenuto! zeide madonna Porzia, terwijl zij de lelie hield in de handen en madonna
Lucrezia over haar schouder toe zag. Je bent twee dagen te vroeg!
- Het is waar, madonna! verontschuldigde zich lachende Benvenuto; het is waar,
maar ik heb ook met zùlk een ijver gearbeid voor zoo een schoone, beminnelijke
beschermster als gij zijt, dat ik mij niet inhouden kòn!
- En hoe moet ik je daarvoor straffen?
- Door de lelie eerst overmorgen te laten bloeien op uw borst, madonna....
Maar madonna Porzia hing zich de lelie aan hare halsketting en Benvenuto zelve,
met trillende vingers, moest het knipje toedrukken.
- Het is mooi, het is mooi! bewonderde madonna Lucrezia.
- Het is heél mooi! waardeerde madonna Porzia. Maar Benvenuto, zeg mij.... wat
kòst deze bloem uit het paradijs of uit de tuinen der goden!! Ik vrees voor de prijs,
die je noemen zult! Want al zoûi je mij vragen een kasteel voor je moeite, je smaak,
je arbeid... ik zoû het tè weinig loon vinden voor zulk een wonderbloem en... een
kasteel, caro Benvenuto, kan ik je toch ook heùsch niet geven: ik heb geen kasteel,
zelfs niet voor mijzelve, want ik woon bij mijn schoonbroeder Agostino.... O
Benvenuto, o Benvenuto mio, heb nù medelijden met zoo een arme vrouw als ik
ben, en vraag mij nièt een kasteel, maar vraag mij slechts.... wat ik je geven kan!!
Benvenuto bloosde rood onder de ondeugende oogen van de schalke madonna,
maar hij lachte toch en hij zeide:
- Madonna, als ik uwe SIGNORIA bevredigd heb.... is dàt mij het hoógste loon, dat
ik zots kunnen vragen.... en ik wensch geen ander!
En Benvenuto boog héel diep en wilde heen gaan....
Maar hem legde madonna Porzia de hand op den arm en zij zeide tot Lucrezia:
- Lucrezia, ziet ge nu wel, dat de deugden gaan hand aan
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hand en niet samen gaan met de ondeugden? En jij, Benvenuto... heb je óoit wel
eens hooren zeggen, dat als de arme geeft aan de rijkere.... de Duivel er zijn pleizier
in heeft?
- Laat de Duivel, madonna, van daag, dan maar zich in zijn handen wrijven en
lachen! antwoordde Benvenuto.
- Ik gun het hem niet, Benvenuto! antwoordde madonna Porzia lachende. Ik gun
den Duivel van daag niet zoo veel pleizier, want ik ben veel te blij met mijn lelie....
Benvenuto! Benvenuto....!
Maar de jonge goudsmid, kloppend zijn hart naar zijn keel toe van geluk, van
trots, van voldoening, ijlde reeds de ilex-allee af naar de uitgang van het villino....
En kwam zonder geld terug in de BOTTEGA.
- Zie je wel, zeide Lucagnolo - en hij toonde in zijn palm de enkele stukken gelds,
die PAPA Clemente hem voor het tafelbekken gegeven had; heb ik dus gelijk of
ongelijk gehad.... Ik ben ten minste beloond voor mijn arbeid, en jij....: nóoit verdien
je zelfs je dagelijksch brood, als je blijft doorgaan met dat knutselen en wriemelen
en peuteren....
Benvenuto antwoordde niet; met zijn handen in de zakken, en zijn oogen toe
geknepen stond hij te fluiten, op den drempel van de BOTTEGA en binnen, hel
hamerende aan zijn gladde zilveren kannen en kommen, hoorde hij Lucagnolo
mopperen en brommen, dat, terwijl Benvenuto des avonds hem zijn olie verbrandde,
hij hem overdag nog op den drempel zijn licht benam, door daar te staan fluiten en
te lanterfanten.
Maar Benvenuto bleef geduldig en antwoordde steeds niet, en al fluitende
glimlachte hij en hoopte hij, hij wist zelve niet wat... En er was in zijn dikwijls somber
broedend en dan plotseling heftig ophamerend hart een zachte voldoening, een
lichtende trots: er was een heel vreemd geluk in en hij floot steeds tusschen de
lippen:
- ‘En de Duivel heeft zijn pleizier van daag;
En wrijft in zijn handen en grinnikt van pret!’

IV.
Plotseling zag Benvenuto een deftig persoon in het zwart fluweel, met een zwarten
mantel en een zilveren ketting, de straat af komen en zoeken langs de huizen en
winkels, en de buren wezen; de buren wezen naar de BOTTEGA van maëstro Santi....
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En Benvenuto herkende den deftigen man: het was een MAJOR-DOMO van den huize
Chigi, en hij vroeg nu aan Benvenuto zelven, terwijl de buren - kleine winkeliers en
werklui - rondom hen bleven staan kijken en hooren:
- Is DIT de BOTTEGA van maëstro Santi.... en werkt hier ook de jonge goudsmid
Benvenuto Cellini?
- Dat is hier, messer, en ik zelve ben Benvenuto, antwoordde de jonge man, en
ging den MAJOR-DOMO voor in den winkel, waar nu Lucagnolo opzag van zijn gladde,
zilveren kom.
- Het is madonna Porzia, die mij zendt, om je dit zakje te overhandigen, messer
Benvenuto....
Benvenuto werd eerst bleek en toen rood. Het warrelde voor zijn oogen en toen
golfde het bloed naar zijn hoofd. Hij had het zakje aangenomen, en voelde, dat het
heel zwaar was.... En heel snel wisselde in hem een blijdschap na een teleurstelling:
de laatste, omdat hij gehoopt had.... hij wist zelve niet heel goed wat; de eerste,
omdat het zakje zóo zwaar was....
De zwart fluweelen MAJOR-DOMO was al reeds heen, maar er was nieuwsgierig
gekakel van buren en buurvrouwen - allen wisten van wat zij de ‘weddingschap’
noemden der beide goudsmeden, en de eene hield het op Lucagnolo, de andere
op Benvenuto, en er was groote belangstelling en vooral groote nieuwsgierigheid:
zij verdrongen zich nu in den winkel....
- Nu! riep Lucagnolo; heb je eindelijk je fooitje gekregen voor je geprutsel van tien
dagen lang....
- Jawel, zeide Benvenuto talmende: hij keek ìn het zakje en van rood werd hij
weêr bleek.
- Nu.... en hoe veel is het?
- Hoe veel is het.... hoe veel is het dan toch, Benvenuto? riepen dringend de buren
en buurvrouwen.
- IK, riep Lucagnolo zegevierend uit; heb ten minste DIT gekregen, voor mijn
tafelbekken van PAPA Clemente! Daar, daar, daar!!!
En kletterende en klaterende deed Lucagnolo uit zijn zakje rollen vijf-en-twintig
zilveren schilden met den beeldenaar van paus Julius: de groote, zilveren stukken
rolden als wielen weg, hier en daar....
Toen opende Benvenuto, hoog zijn beide handen, het zakje, dat hem zijn
beschermster had doen overhandigen....
- Oh.... oh!! riepen de omstanders.
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Het was uit de hoogte van Benvenuto's gebaar als een dunne straal van vloeiend
goud: de gerande dukaten tinkelden fijn over de toonbank en bleven liggen als een
schitterende stapel....
- Wat! riep Lucagnolo, stikkende bijna van ijverzucht! Zóó veel! Hoe veel wel?
Hoe veel wel?
De buren telden: Benvenuto's fooitje was juist dubbel zoo veel in goud als
Lucagnolo's loon was in zilver.
- Vervloekt! Vervloekt!! riep Lucagnolo. Als dan prutselen en wriemelen beter
betaald wordt dan eerlijk goud- en zilversmeden, dan wil ik voortaan ook wriemelen
en prutselen....
Toen zag Benvenuto plotseling alles rood....
Was het om zijne teleurstelling, teleurstelling, om wat hij zelve nauwlijks dorst
uitdenken in zich....?
Maar hij balde de vuisten, aan zijne slapen zwollen de aderen hem, en hij stond
nu, razend, een stier gelijk, vóór Lucagnolo en hij riep, terwijl de buren hem tegen
hielden:
- Lucagnolo, iedere vogel zingt als hij is gebekt! Zoo prutsel IK, als ik het kan, en
wordt er met goud voor betaald! Goud, waarvan nog een derde, in goud!, aan jòu
toe komt.... omdat dit nu eenmaal gewoonte is, dat de PADRONE een derde krijgt...!
- Dat is waar, dat is rècht! riepen de buren.
- Maar jij, Lucagnolo! brulde Benvenuto, nu razend; jij zal nóóit anders zingen
dan het liedje, dat je van buiten kent, en dat ik even goed zing als jij! Maar mijn
geprutsel.... is mijn eigen werk, is van MIJ, is van mij - hij klopte zich met de vuist op
de borst - en dàt liedje, Lucagnolo, zal je nooit, zal je nooit me na kunnen zingen!
Nooit! Nooit!! Nooit!!!
Lucagnolo, driftig, wilde antwoorden, en de buren hielden Lucagnolo tegen, en
de buren hielden Benvenuto tegen. Maar Benvenuto rukte zich los, stormde den
winkel uit, en holde op straat, zonder meer om te zien naar zijn geld op de
toonbank....

V.
Benvenuto holde, holde.... Daar waren de grassige vlakten langs den Tiber, en
daar.... daar rees het villino Chigi, waar madonna Porzia woonde....
Plotseling wierp Benvenuto zich voor over in het gras. En hij bleef zoo, steunende
op de ellebogen, de vuisten in de wangen gedrukt en op kijkende naar het villino....
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De zon, achter de schermpijnen van den tuin, ging onder en de lucht was er als
smeltend goud, als een smeltende schat van gouden, gerande dukaten, die maar
vloeiden, vloeiden, vloeiden, en als een glorie uitsmolten in de lucht.... Tegen dien
effenen, gouden glans waren de steeneiken zwart gedoezelde fluweelen
boomgroepen, vol duister, waarin wel op dit uur een sater zoû kunnen uitloeren,
daar bij de fontein, die zilveren stralen spoot, uit antieke maskers, in antieke
sarkofaag. Er rezen drie cypressen, als sombere pluimen en zij doopten de hoogste
vederen in het vloeiende goud van de lucht....
Plotseling zag Benvenuto door de ilex-allee, komende uit het pavillioen, waar de
prachtige festijnen soms werden gevierd, twee vrouwegedaanten verschijnen. Zij
schemerden in de schaduw der steeneiken, tegen de goudene lucht, als twee wazige,
witte silhouetten, bijna doorschijnend, om gazige sluiers, waarin het laatste licht
brak en bleef hangen. Vooral de eene - madonna Porzia - verijlde voor Benvenuto's
starende, starende oogen - terwijl zij langzaam voort schreed aan Lucrezia's arm tot een teedere, onwaarschijnlijk transparante nymfegestalte, tot een vage, zich in
het laatste, goudene licht weg trekkende droom.... tot een blonde, met het allerlaatste
zonnegoud doorpoeïerde damp....
Die zich in schemer en schaduw verloor....
Nu de nacht zonk.
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Lucrezia
door Louis Couperus.
A.D. 1500.
Jubeljaar van Paus Alexander VI.

I.
In den vallenden avond, zwijgzaam, moede en somber, ging de kavalkade den
rotsigen weg op naar de hoogvlakte, op welke de stadburcht reeds hare twee
immense ronde torens verhief: zwart duisterende silhouet van tweelingkolossen
tegen den laatsten, zwijmenden gloor van de reeds weg gezonkene zon. Over den
Soracte rechts en, verder af, de karteling der Sabijnsche bergen, trokken zich, het
een na het andere, de nachtelijke wazen, dichte zwarte en grauwige sluiers, tragische
flarden van duisternis: deze Augustusnacht was zonder gestarnte. Er was alleen
de wind, de klagelijke wind, die opstak; er was de wind, die klagelijk, aan huilde,
huilde met lang uitgestootenen snik op snik; de wind, die woei om de steile randen
der rotsige heuvelen; de wind, die plots wèg zonk, weg gezogen, in de vulkanische
spleten van dat gebergte, terwijl bruischende stroom bij bruischende stroom zich
langs die spleten weg baande met nijdig geklots en dof gebrom als van mopperende
bergdemonen....
De kavalkade, zeshonderd ruiters, ging in den felleren wind den rotsigen weg op,
somber, moede en zwijgzaam, maar inwendig verheugd, dat Nepi bereikt zoû zijn
vóor volslagene duisternis heerschte. Reeds struikelde een paard, door zijn berijder
met een vloek opgericht; reeds aarzelden dáar de muilen, die, torsend de
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kofferen en kisten, voorzichtiglijk aanstapten in het midden van den tros. De weg
werd nauw en steil, de wind woei feller en feller; de wind woei als een furie nu rond
om de zwarte figuur van madonna Lucrezia, die, op zwarte hakkenei gezeten, het
hoofd gebogen, geheel in haren rouwsluier omwemeld, van zóo droevige treurenis
werd, dat de ruiters van haar geleide den blik niet afwendden van haar, betooverd
door dien aanblik van de smart der Weduwe. En de wind, die feller woei, rukte aan
heur langen sluier, die opwoei: hare geheel donkere figuur, te paard, werd tegen
dien laatsten gloor der zon, zoo beangstigend tragiesch, dat de ruiters zich kruisten,
telken maal, dat er telkens een hunner angstig spiedde in de vulkanische spleten
van dien ouden Etruskischen grond, uit welken plotseling met helsche vlam de dof
brommende berggeesten te voorschijn zouden doemen kunnen.
Tusschen de lansknechten, achter de weduwe, achter, madonna Lucrezia, reden
zes harer vrouwen, eeredames en kamenieren, en zij waren allen zwart als zij; en
de zwarte vrouwen omringden den draagstoel, waarin de gouvernante met het
hertogelijke kind; achter de vrouwen reden de narren, drie dwergen, den zotskap
op: vreemd potsmakerig hun silhouet alleen, daar zij, als allen, somber, moede en
zwijgzaam, bereden hunne tè groote rossen. De stoere figuur van den hopman,
ijzeren ridder, volgde dadelijk, en achter de sluierwemelende teederheid van de
zwarte vrouwen en de nuttelooze, bijna verlegene klucht der nòg opkleurende narren,
was zijne gestalte er een van breedheid en kracht, van ernstige bescherming; zijn
ijzeren schouders nu trokken als een wal tegen het allerlaatste, zwijmende licht.
Een bevel klonk: trompetters toeterden: vreemd weemoedig huiverde hun signaal
door het klagen des winds heen.
Van de torenhoogte daar ginds klonk het koperen antwoord en er waren dadelijk
flambouwen, hier en daar, rosse flakkeringen, en er was plotseling, hoorbaar, het
zware open dreunen der ijzeren poorten, het neêr vallen van ijzeren bruggen; in de
poortrondte verschenen pages; zij hielden brandende luchters op; van zoo verre
nog waren hunne teedere knapengestalten heel fijn en zacht aangelicht in het helle
vlamgetintel hunner vele brandende, walmende kaarsen.
Langs de zware muren van cementloozen tufsteen, die nog getuigden van de
Oudheid, was de kavalkade met het hoefgetrappel
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der rossen opgegaan en de stoet der vrouwen - om haar de lansknechten - achter
haar de potsierlijkheid van de treurige narren - dadelijk gevolgd door de soldateske
stoerheid des hopmans - was de poort nu binnengereden en vulde den eersten
poortehof van den stadburcht. Daar stonden de slotvoogd en de magistraten der
stad; de eerste in volle rusting, de anderen fluweel-getabbaard, en zilver-omketend
en terwijl edelknapen de sleutels der stad aanboden aan madonna Lucrezia - met
een schijngebaar van ceremonie, geknield op éene knie, in anderkleurige hoos dan
die van het gebogen been - sprak de slotvoogd de hertogin toe, de vrouwe van
Nepi.... Heur bleek gelaat, het heel blonde haar ontgolfd aan zwart fluweelen
reishoed, scheen als een moede maan in de wolk van haren sluier en boog en blikte
toe naar den slotvoogd, in zoo een moede neêrbuiging en blik, dat op des krijgsmans
lippen de klank der hoffelijke woorden verzachtte. Hij begroette haar met vele
uitgekozene termen en zeide, dat allen van Nepi verheugd waren en zielsgelukkig
in hun trouwe midden te mogen ontvangen de hertogin en de stadsvrouwe, madonna
Lucrezia di Borgia, hertogin van Biseglia, nichte (hij zeide niet: dochter) van Zijne
Heiligheid Alexander VI, di Borgia, Paus der Christenheid en Opperpriester harer
machtige Kerk, die hem met eigenhandige brieven - hij toonde het perkament en
kuste de zegels - had bevolen madonna Lucrezia te ontvangen als heerscheresse
binnen Nepi's muren.... Het hoofd der witte vrouw, van boven de hoogte, waaruit
zij, te zwarte paard, neêrblikte over den toespraak, knikte moê en mat.... nauwlijks
murmelde hare mond enkele woorden bloemrijk antwoord, naar de gewoonte des
tijds: hare vreemde oogen, het parele wit zeer wijd om een droevigen bijna gouden
pupil, schenen bijna te smeeken, te smeeken niet làng uit te spinnen deze ceremonie
van welkomst.... het was of hare scheelen knipperden in het kaarsengeschemer
van de vele zilveren luchters, die ophielden de aardige page-knapen, allen rossig
blond, als uitgezocht.... En om hare dood-moéheid, bijna niet in courtoisie te
verbergen, aarzelde de slotvoogd nu of hij de woorden van condoleantie zo (zeggen,
die hij reeds overwikt en gewogen had.... heel voorzichtige woorden van
onaandoenlijk rouwbeklag om den dood des Gemaals, hertog Alfonso van Arragon,
hertog van Biseglia.... woorden, die overgebracht aan Cesare di Borgia, madonna
Lucrezia's angstwekkenden
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broêr, toch geene ongenade op hèm, slotvoogd van onbeduidende landstad, konden
doen vallen....
Hij zeide de woorden van rouwbeklag niet. De moord op den prins van het
koninklijke huis van Napels werd hier, aan de burchtpoort van Nepi, waar zijne
weduwe zich kwam terug trekken in rouw, stil gezwegen, als niet geacht, als van
geen belang - zoo als die moord ongeacht was geworden en stil gezwegen in Rome,
in het Vaticaan zelve, waar de ongelukkige gemaal van madonna Lucrezia gevallen
was ten prooi aan de demonische heerschzucht en geheime plannen van Cesare....
De slotvoogd zeide geen woorden van rouwbeklag: hij hielp alleen na zijn wel-komst,
de handpalm op, opdat zij den voet er zoû zetten, de weduwe uit het zaâl. Zij glipte
als op den grond, licht als een bloem en zij glimlachte. Zij had nu de kracht te
glimlachen, aan het einde harer reize. En haar glimlach in het bleeke gelaat, met
de vreemde blanke oogen, waarover, even verward, viel het blonde haar en wemelde
de lange, zwarte sluier, was zoo zacht aandoenlijk innemend, dat allen, die daar
haar begroetten, er heen staarden als naar een verrassend lieflijke betoovering, als
naar een innig zacht glanzend geschenk, dat hen geboden werd, vóor de vrouwe,
tusschen hare vrouwen en dienende knapen, verdween, na het korte, gemurmelde
woord nog aan haar eigen hopman, hem dankende voor zijn zoo zeker geleide en
veilig sterke bescherming....

II.
In de groote kemenade - reeds waren de notenhouten CASSONE'S binnen getorst en
ge-opend - ontkleedden Lauretta en Gixuditta hare meesteres, de twee kamenieren
die zich tijdens dess slotvoogds verwelkomst gehaast hadden naar de
bovenverdieping. In een aangrenzend vertrek sliep reeds het hertogelijke kind: de
kleine Rodrigo.... De kemenade was een groot, ruim, hoog vertrek, donkerbruin van
balkonzoldering; boven de schouw het gebeeldhouwde wapen van Arragon en
Borgia, onder de hertogelijke kroon; ARRAZZI, schemerend van spookachtige figuren
aan den wand; een groot bedde tusschen zwaar donkeren plooienval van fluweel,
een Maria-schildering van Pinturrichio in een hoek, met de rood brandende lamp,
de bidstoel er voor. Brandende
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luchters hier en daar op de consolen, en op een tafel van jaspis het waschgerei van
zwaar zilver: de kan en het bekken, waaraan het toch schemerende licht groote
doffe schampen ontwekte en nauwlijks helleren glans....
Nu hing zij als een lelie tusschen de armen der kamenieren. Het bestofte fluweelen
rij-gewaad, de bestofte fluweelen pluimenhoed, zij waren haar ontdaan; het ruime,
slepende nachtgewaad van fijn lijnwaad met den gouden kant aan hals en lang
vleugelachtig neér hangende mouwen, was Lucrezia omgehangen en zij kreunde
in de armen van hare vrouwen, met de klacht als van een ziek kind:
- Mijn haren.... Zij voelen mij stijf van de stof.... Wasch ze! Wasch ze!
De kamenieren, voor de tafel van jaspis, beijverden zich, maar Lauretta zeide
toch:
- Madonna is zóo moê.... Is madonna niet te moê, Giuditta, om haar de lieve,
blonde haren te wasschen?
- Neen, wasch ze, wasch ze! kreunde Lucrezia.
- Madonna is als een lelie.... zoo bleek van verdriet en van moéheid: arme kleine
madonna! beklaagde zacht Giuditta.
- Madonna is als een lam.... Is zij niet als een lam? Zie, Giuditta, als madonna,
zoo wit, zoo kreunt met haar lieve stem, is zij dan niet als een lam.... een zacht, wit
lammetje, dat blaat?
- Ja juist, ja heel juist! viel half schertsend, half troostend, en sussend Giuditta in;
madonna is als een wit lammetje....
Lucrezia lachte moé door hare kreuning heen....
- Ja.... als een lam! herhaalde zij. Een lam, dat zij slachten.... Een lam, dat zij
offeren!
- Neen, nièt offeren.... nièt slachten, madonna, weêrspraken de kamenieren maar
zij wrongen ijverig nu de wonderblonde slang van het haar, waarover zij de flacons
hadden uit gegoten, over het zilveren bekken, en zij dompelden den slang in het
water....
Lucrezia lag nu te bedde, de kamenieren waren heen. Er brandde alleen de robijn
van het Maria-lampje, daar ginds in de hoek van het kleine altaar. Aan de wanden
spookten de ARRAZZI-figuren en Lucrezia voelde zich bang. Haar hart klopte. Hare
oogen vloeiden over van tranen. Hare mond trilde en op eens, onweêrhoudbaar,
begon zij te snikken in haar kussen. Zij krampte het tegen zich aan en zij kuste het
en zij riep:

Groot Nederland. Jaargang 9

654
- O Alfonso! O mijn Alfonso! O mijn zachte, lieve, sterke man! Hij was zoo mooi, hij
was zóo mooi, er was niemand in Rome zóo mooi als hij was! Hij was zoo mooi, als
een bloem; hij was zoo blij als een zonnestraal; hij was zoo warm en zoo sterk als
een heftige vlam! Als een vuur, als een vùur! O, wij waren zoo gelukkig, zoo jong
waren wij beiden, zoo móoi waren wij beiden! Hij was zeventien, ik ben achttien; wij
waren twee kinderen in een hemel, wij waren Eva en Adam in een Paradijs, maar
van liefde! En zij hebben hem mij vermóord! O mijn Alfonso, o mijn Alfonso; zij
hebben hem mij eerst doorstoken, hier, daar, overal.... en toen wij hem verzorgden
in zijn bedde, mijn Alfonso, mijn armen, móoien, leliebleeken, rozebloedrooden
Alfonso.... toen.... o Madonna! toen hebben zij hem geworgd, gewórgd, gewórgd....!
Zij herhaalde het vreeslijke woord telken en telken maal. Nu hijgde zij, zich
wentelend van smart; hare tranen stroomden als twee telkens gevoede beken, en
zij wrong de koude handen en zij zàg het weêr voor zich....
1)
Zij zàg het voor zich... Het was nauwlijks veertien dagen geleden )... Een zwoele
Romeinsche nacht, geurig van de late jasmijnen in de tuinen van het Vaticaan en
zangerig van de droppelende echo's der fonteinen.... Zij, ze toefde in het Vaticaan,
bij Zijne Heiligheid, bij haren vader; uit welvoegelijkheid, zeide zij: oom.... Zij wachtte
haar jongen man: hij zoû deel nemen aan het avondmaal.... Want het jeugdige paar
bewoonde niet het Vaticaan, maar het paleis van S. Maria-in-Porticu, vlak bij.... De
hooge, ronde ramen en poorten open, stroomde binnen in de eetzaal de lauwe
wellust der zomergeuren.... Het was bij middernacht; de paus Alexander was gewoon
aan zeer late uren.... Zij wachtte, zij wachtte haar gemaal, haar zacht sterken Alfonso;
hij was zeventien jaar en hij was zóo mooi als niemand in Rome.... Nu zoû hij
komen.... Zij toefde, hare gedachte en verlangens van hem vól, op het terras en
met haar was Sancia, haar mans zuster en de vrouw van haar broeder Joffré, en
met haar was Giulia Orsini Farnese, ‘la Bella’ noemde men haar; zij was ook zóo
zacht en innig mooi, Giulia, en.... zij was de vriendin van haar vader... Drie jonge,
mooie vrouwen waren zij daar geweest, op dat terras;

1)

15 Juli 1500.
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hare drie blonde kopjes tegen elkaâr en Zijne Heiligheid had geschertst:
- De Drie Gratiën.... of de Drie Godinnen....
Zij hadden gelachen, alle drie en Giulia had in een glimlach gezegd, met haar
stem als weemoedig zilver:
- Straks komt Paris, in den vorm van Don Alfonso....
En Sancia had er aan toe gevoegd, wijzende op den disch:
- Dan zal hij een appel nemen uit gindschen bokaal, en ze bieden aan zijn Lucrezia,
en zij zal Venus zijn.... Giulia, - had zij ondeugend gefluisterd -:
- Ben jij tevreden met je rol van Juno....? Want ben IK niet de verstandigste.... en
dus Minerva?
- Zwijg toch.... zwijg toch! had verlegen Giulia gefluisterd, maar Zijne
Gelukzaligheid had het vernomen en hij had gelachen, zoo als hij lachen kon,
donderend en forsch:
- De lach van Jupiter.... had Sancia geschertst....
Toen.... toen plotseling.... daar buiten, in de voorkamer, dat gestommel; de deur
open gerukt, de verbleekte pages, de ontzette wachten en hellebaardiers, en....
Alfonso stortte wankelend binnen.... O, Madonna, die aanblik! Het bloed stroomde
hem uit de keel, het rijke, roode bloed had reeds bij arm en dij zijn brokaten wambuis
doorvloeid en doorgloeid.... en zoo, zóo, bleek als een lelie, en rood als een roos,
was hij verschenen en hij viel tegen den disch aan, zoo dat omkantelde een amfoor
vol wijn en zich het stroomende purper met het stroomende purper mengde....
Zij, Lucrezia, ze had hare ziel als geslaakt in éen gil; zij was bezwijmd neêr gestort
aan haar vaders voeten....
Zij zag het nu àlles weêr, in de duistere, slaaplooze nacht der kemenade; zij zag
het in den robijnglans van het altaarlampje.... bloed, bloed, bloed....
Zij hadden Alfonso te bedde gelegd, verbonden; hij was niet dood.... Een kardinaal
gaf hem de absolutie.... Maar hij was zóo jong, hij was zóo sterk; hij leefde.... O, hij
zoû genezen. Lucrezia en Sancia kookten nu zelve hem zijn spijzen; de Paus zelve
stelde aan wie hem beschermen zoû....
Toen.... toen was Cesare verschenen, hàar broêr, daar in de deur van die kamer....
waar haar lieve Alfonso te bedde lag.... En hij had weg gejaagd Sancia - zij, zijne
schoonzuster en....
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zijn maîtres - en hij had Lucrezia de polsen omvat, toen zij de armen afwerend had
uitgestrekt....
En Lucrezia hoorde weêr zijn vreeslijke stem, de stem als van een spottenden
demon, een demon nog verschrikkelijker in zijn half-geestelijk, half-wereldlijk gewaad,
daar hij maar onwillig zijn kardinaalspurper droeg....
- Ga weg! Ga wèg!! Laat mij alléen met Alfonso!
- Alleen?? Wàt wil je hem doen? had zij gesmeekt.
- Mijn wil! Hij stond naar MIJN leven!
- Het is nièt waar!
- HIJ stond naar mijn leven! Hij heeft naar mij laten schieten door boogschutters,
terwijl ik ging door de tuinen'van het Vaticaan!
- Het is NIET waar!! Waarom zoû hij staan naar je leven! Hij is goed.... hij is mijn
man; ik heb hem lief! Cesare, heb genade! Làat hem mij!
- Ga weg! Laat mij alléen met Alfonso... Micheletto! Micheletto!!
Zij hoorde alles, zag alles weêr.... Haar broeder had haar wèg gesleurd kermende,
schreeuwende, over hare knieën weg gesleurd.... en Micheletto, zijn vreeslijke
Micheletto, zijn CAPITANO was verschenen....
Heilige God, heilige Madonna en Jezus! In zijn vreeslijke vuisten had Micheletto
haar Alfonso geworgd.... gewòrgd, gewòrgd!!
Nu snikte Lucrezia, op haar bedde, wanhopig.... want zij zàg het alles weêr - geen
drie weken was het geleden! - en zij zàg nu het lijk van haar Alfonso, zonder muziek,
in somber stilzwijgen, op de zwarte baar getorst in St. Pieter, als in een donker
schimmenspel van demonen!
En het was geweest of het gruwzaam geweld, of de verbijsterende
onrechtvaardigheid, rechtmatigheid, rechtvaardigheid waren. Een prins van Napels
en Arragon was vermoord door een Borgfa.... en nauwlijks - niet dan fluisterend werd gesproken over dien moord.... Zijne Gelukzaligheid - Lucrezia's vader toch! hij had naùwlijks Cesare verweten.... Het leven ging voort, als ware er niets
gebeurd.... De jonge vrouw bedacht het in haar kinderlijk brein met ontzetting:
NIEMAND trok zich van Cesare terug; geen priester weigerde hem den toegang der
kerk; alle kardinalen bleven òm hem, kardinaal, om den troon van Alexander; iederen
dag ontving hij tal van prelaten, wie hij het kardinaalspurper beloofde, het opbiedende
als op een verkooping....
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Hij had zich gewroken! Cesare had zich gewroken, o vreeslijk, om den smaad hem
aangedaan, nadat Alfonso's vader, de koning van Napels, zijn dochter geweigerd
had aan den kardinaal, die het lastige purper van zich af wilde werpen, om openlijk
in de wereld terug te treden....
Plotseling staakte Lucrezia haar snikken.... Ontzet zag zij naar de vaagbleeke
spoken, op de ARRAZZI.... Zij bewogen, het was of zij naar voren traden, omdat op
en neêr walmde het, niet voldoend gevoede, robijngloeiende altaarlampje.... En in
de, naar voren tredende, schimmen zag zij, leliebleek, rozebloedrood, Alfonso, en
zóo, bleek en rood ook, haar vermoorden broeder, Juan, hertog van Gandia....
vermoord hij, door Cesare, den zèlfden nacht, dat zich in den wijnberg hunner aller
moeder - madonna Vanozza - de beide broeders hadden verzoend.... vermóord,
doorstoken door BRAVI, in den donkeren VICOLO, die Juan door had moeten gaan
om zich te begeven naar een avontuur van liefde!
Daar stonden zij beiden, lijkbleek, en bloedrood, en zij staarden haar aan en zij
was opgerezen van haar bedde en zij schréeuwde het uit:
- Juan! Alfonso! Erbarmen! Heilige Madonna, bescherm ons allen!
En toen, omdat plotseling de duisternis in de kemenade volkomen werd - want
de altaarlamp flikkerde uit, viel zij, als een getroffen, blanke vogel met het gebaar
harer wijde armen en vleugelmouwen achterover, op den vloer....
En was de nacht geheel zwart om haar en in haar....
(Wordt vervolgd.)
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Gedichten
door Edward B. Koster.
Demeter van Knidos.
Verheven blikkend zit de godheid stil,
Demeter, Moeder Aarde, in 't wijde kleed,
Dat langs haar leden valt in plooien breed,
En in haar oogen droomt haar hooge wil.
't Is alles rust, behalve 't licht geril
Der blonde lokken, nu de moeder weet
Dat langen tijd haar dochter, buiten 't leed
Des donk'ren Hades, voelen zal 't getril
Der zuiv're zonnestralen. Zocht zij niet
Heel de aarde door in beving en verdriet,
Geworgd door honger en door heeten dorst?
Maar nu is alles vreé: zij ademt rust,
De knaging van haar weemoed is gesust:
't Lief hemelkind hield ze aan haar trouwe borst.
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Ahrthal.
De Landeskron bekroont het rustig dal,
Waardoor 't riviertje babbelruischend schuift,
Door ranke boomentrossen overhuifd,
Vogelgeluidjes klinken overal.
En hier en daar bruist hel een kleine val
Die blank met kroezig, vlokkend schuim verstuift
En als een witte wimpel lustig wuift
In blauwomboogde, lichtdoorbeefde hal.
De zon bespreidt het al met loovers goud,
De wolkenvanen wapp'ren in de lucht,
De wind is zomerkoel met blijde zucht.
En alles lacht tevreden en vertrouwd,
't Is hier zoo goed in 't lichtend heiligdom:
De diepe vreugd in 't ronde slaat mij stom.
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Cellospeler.
Het hoofd gebogen naar zijn instrument,
Àl aandacht voor het zuiv're snarenspel,
Streelt hij bezield het levend samenstel,
Dat klankenvol de hand des meesters kent.
De tonen vloeien naar zijn wil gebiedt,
Zijn klare stemming zingt in klaren klank
Zielvol-melodisch: jubel juicht, en dank
Stijgt lief'lijk-trillend in 't omdroomde lied.
De hoorders zwijgen in 't betoov'rend schoon,
Want lout're schoonheid ruischt de ruimten door:
En stijgend wast der volle snaren koor,
Het gillend uit in lofzang of in hoon;
Totdat de kunstenaar, àl melodie
De laatste klanken stil versterven laat,
En kalm vervloeit èn lust èn leed èn haat,
Verreind in zacht-gedragen harmonie.
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Eigen schoon.
Roeme ieder vrij de wolkenhooge bergen
Met sneeuwen toppen en een grootsch verschiet,
Ik toef tevreden bij mijn heuveldwergen,
Waarmede ik innig en vertrouwd geniet.
Geen daverende katarakten dond'ren
In grondelooze diepten schuimend neer:
Hier is een wereld van veel stiller wond'ren,
Waarmeê 'k gemeenzaam leef in zoet verkeer.
Geen wreed-verdelgende lawinen grommen
De steilten langs vol kronkelend gevaar,
Geen steigerende gletscherpegels drommen
Fel-dreigend op, van kil verderven zwaar.
Hier droomt een vijvertje in verzonken bosschen,
Waarin de hemel duikt bij nacht en dag;
Hier leeft een wereld, als de bladertrossen
Weerspieg'lend wieg'len met hun bonten lach.
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Verzen
door Jules Schürmann.
Oude Modellen.
Zij zitten hulp'loos oud en stram, 't verweerd gelaat
Stompzinnig en verdaasd, star voor zich uit te turen
Zonder bewegen lijdzaam wachtende tot de uren
Traagzaam vergaan gelijk hun heele leven gaat.
Verborgen in de harde trekken voelt men haat
Voor 't speurend wezen dat hen staag zit te begluren
En voor wiens schaarsche zilver zij moeten verduren
Willige prooi te zijn in hun armzaal'gen staat.
Soms mummelen zij brommend onverstaanb're woorden
En lijkt d'omgroefde brokkeltande mond gereed
Als van een roofdier tot verscheuren graag en wreed.
Soms flitst een schelle glans fel in hun glazige oogen....
Dan plots'ling zakken zij weer stomp, versuft gebogen
Alsof zij nimmer voelden, dachten, zagen, hoorden.
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Avondliedje.
In blauwe avondlucht waar late vogel vlucht
Zit ik te staren;
De boomen heen en weêr wiegelen op en neêr
Gelende blâren.
Alles in mij wiegt mee of van de boomen gleê
Iets in mijn leven,
En 't briesje dat daar vaart door 't wuivende geblaárt
Voel 'k in mij zweven.
Is 't vreugde of weemoed die vlietende melodie
In mij doet komen?
Ik weet niet, volg alleen dat wiegen door mij heen
Mee met de boomen.
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Toen ik mijm'rend liep te dolen....
Toen ik mijm'rend liep te dolen
Hoorde ik in het bosch verscholen
't Fluiten van een nachtegaal.
'k Dacht: zal ìk in stilte vinden
't Lied van wat ik leed en minde....
't Fluiten van een nachtegaal?....
Zal 'k in held're tonen geven
Licht en donker van mijn leven....
't Fluiten van een nachtegaal?
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Verzen
door Geerten Gossaert.
I.
Atlantis.
Ter nagedachtenis
van onzen makker Alex Gutteling.
Van alle waan verzadigd,
Van alle werk vermoeid,
Is ons, uit zaad der aarde,
Eén hemelbloem ontbloeid:
De droom van 't land van vrede,
Waarheen, uit 's werelds nacht,
Steeds vuriger 't begeeren
Van onze ellende smacht!
Hoe goed om dáar te rusten
Van 'slevens dubbel juk:
De last van veel ontberen,
De last van veel geluk....
Als nimmermeer het stralen
Van 't smartelijke licht
Den sluimer zal verjagen
Van ons verstild gezicht!
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Eéns zal ons rijper weten.
Als een bekoorde kaan,
De diepe sondt doorsnijden
Der omgaande oceaan;
Dan zal, wanneer in 't oosten
De eerste morgenschijn
De hemelen doet tinten
Met teeder karmozijn,
Ons slapeloos verlangen,
Op uitkijk in het want,
De weringen ontwaren
Van dat beloofde land:
Van alle leed ontheven,
En los van elke lust,
Wacht dáar ons, na dit leven,
Van alle liefde rùst!
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II.
Melancolia.
Het avendde: en om de bocht der stranden
Die deinzen naar het nevelblauwe noorden
Was het cyaan der wemelende waatren
Met levend kant van lillend schuim geboord;
In 't westen heelden violette wolken
De agonie van 't falende avondzonlicht;
Alleen bleef raaklings aan gekartelde' einder
Eén streep doorzichtig zeegroen onverduisterd,
Als aan den overoever breeder waatren
De schering schittert van smaragden kust.
En boven op den naakten rug der duinen
Waar enkel naast 't erbarmelijke sterkruid
De schamelheid der blauwe distel tierde,
Daar zat ik, zag de golven gáan en komen,
En immer hooger, ímmer hóoger rijzen
Den vloed der golven en den vloed der nacht.
Toen was 't mij als een stille stem die fluistert....
En lager langs, in 't kreupel eikenhakhout,
Ter helling van het duin een klein geritsel
Als van een voet die schrijdt op dorre blaren....
En 't labbren van een schuchter zuidewindje
Verwonderde de windlooze atmosfeer.
En éen, onzichtbaar in den scheemrende' avond
Kwam toe, stond naast mij, en, terwijl zijn adem
De wimpers roerde mijner roerlooze oogen
Doorwarmde langzaam eene vreemde ontroering,
Als van een teeder troostwoord, mij het hart....
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Maar toen ik aarzelende uit mijn gepeinzen
De oogen openlook zag ik mij zelven
Met groote diepe droeve kinderoogen
Die angstig vráagden.... Maar ik wist niet wàt!
Helaas de weemoed der verweesde uren!
Hoe dikwijls in de stonden van bezinning
Hertijgen wij de paden van 't verleden,
En elke woning waar de weg ons langs voert
Bezien wij vragend, maar van eiken dorpel
Verjaagt ons 't weren van vijandige oogen.
Zoo dolende door al de nachtlijke uren
Genaken wij bij 't matte morgengloren
De eerste woningen van 't vlek der jonkheid,
En bevende onderschrijden loonre voeten
Het luwe lommer van oudeeuwsche olmen,
't Beloken toepad naar 't verloren Eden
Waar ons gemoed het eerst heeft liefgehad....
Maar aan de hooge veilomrankte hofpoort
Verwrikken wij vergéefs verroesten klinkbout,
En leggen wij het oor omzonst te luistren,
En onze wanhoop balt onmachtge vuisten
En klopt en klópt. Maar geen die antwoord geeft...!
Dan zeggen wij in bittere erkenning
Dit leven is niet als een schoon tapijtwerk,
Ter strakke schering van gods eeuwigheden
De inslag der omstrenglende oogenblikken;
Nooit paarden heden en verleden samen,
Een diepe kloof scheidt eeuwig nu en gistren,
Daar is geen eenigheid der eenzame uren
En geen gemeenschap tusschen hart en hart.
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Zoo dikwijls. Doch wanneer de jaren vlieden
Groeit langzaam in ons eene vreemde schaamte,
En langs vermeden paden van herdenken
Verbloeien de ontroeringen der jonkheid,
Tot van 't allengerhand verbleekt verleden
Níets overblijft.... Dan de verzwegen weemoed
Om deze dingen, die wij níet verstaan.
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Liefde
door Else Osten.
In blanke roerloosheid van manelicht
Wijd om ons heen de sluimerende landen Jij heel dicht naast me - met gevouwen handen
't Gelaat zoo stil naar 't zwijgend veld gericht.
Het lange blondhaar, dat in breede banden
Mij het geheim borg van je aangezicht,
Heb ik behoedzaam van je slaap gelicht Toen zag ik diep - dìep in je oogen branden
Van 't wreede lijden 't raadselachtig licht En de gedachten, die mij overmanden
Vouwden tot bidden vroom mijn stille handen
En kusten zacht je moede oogen dicht....
Wijd om ons heen de sluimerende landen
In blanke roerloosheid van manelicht.
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Verwonnen.
‘Ik heb je lief -’ het klonk zoo plechtig zacht,
t Was als een stem uit lang vergeten droomen Ik voelde een stille wijding in mij komen 'k Had mij zóo mooi je liefde niet gedacht.
Ik had verwacht, dat je mij stormig wild
In blinden hartstocht aan je borst zoudt drukken Niet meer bij machte om langer t' onderdrukken
Je heete passie, die nu niets meer stilt.
‘Ik heb je lief -’ en toen niets meer, geen woord.
Een diepe eerbied sprak uit heel je wezen,
Maar 'k heb den gloed toch in je blik gelezen,
En 'k heb het kloppen van je hart gehoord.
Je was zoo mooi, zoo heerlijk sterk en hoog
In die beheersching van je fel verlangen,
Dat ik verwonnen, door je kracht bevangen,
Het fiere hoofd in deemoed voor je boog.

Strijd.
O, neem zoo zacht mijn hand niet in je handen,
Spreek niet die woorden, die zoo zoet en wreed....
Je doet zoo hoog weer alle vlammen branden
Van wilden hartstocht en van gloeiend leed -
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Je doet zoo luid weer mijn verlangen weenen,
Mijn droef verlangen, dat zoo lang reeds sliep Ik heb je lief, zoo heftig als voorhenen!
Ik heb je lief en ik verlang zoo diep....
Kon ik nog eens - nog éens in je gelooven Mijn arm vertrouwen is voor immer dood;
Niets wekt het meer - geen eeuwig trouw beloven,
Geen gloeiend kussen van je lippen rood.

Flamboyant.
Tusschen de stemmig donkergroene boomen
Eén flamboyant, felrood in bloesempracht Ik weet het niet, door welke wondre macht
Ik plotseling moet van je kussen droomen.
Ja - van je kussen in dien eenen nacht,
Toen ik zoo heimlijk tot je ben gekomen,
Toen je mijn jonge lichaam hebt genomen,
Dat ik als pand van liefde je gebracht.
Tusschen de stemmig donkergroene boomen
Eén flamboyant, felrood in bloesempracht.
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Afscheid.
Mag ik nog eenmaal tot je komen,
Deemoedig en van leed gebogen....
Over de gouden zonnedroomen
Diep in mijn donkre passieoogen
De schaduw van mijn wimpers heen;
De lippen vast opeen gesloten,
Opdat ze tusschen 't warmrood geen
Der vochte tandjes wit ontblooten.
Het doodlijk bleek zal van mijn wangen
Den wilden koortsgloed doen verdwijnen;
'k Zal al mijn hartstocht, mijn verlangen
Beheerschen - en heel rustig schijnen Zóó rustig, of ik nimmer leed Of al die wonderdiepe droomen
Een sprookje zijn, dat men vergeet....
Mag ik nog éénmaal tot je komen?
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Kantlessen (Een roman in dokumenten)
door J.M. Hoogvliet.
I.
(Advertentie in het Algemeen Nieuwsblad van 2 Dec. 1903.)
KANTLESSEN AANGEBODEN.
(ALLE VERSCHILLENDE WERKEN.)
Grondig onderricht ook aan vergevorderden aangeboden door iemand, die zich
u i t s l u i t e n d met deze werken bezighoudt (na v o l l e d i g e o o k
b u i t e n l a n d s c h e studie). Goede aanbevelingen van de meest bevoegde
beoordeelaars op dit gebied. Brieven onder het motto K a n t l e s s e n aan het bureau
van dit blad.

II.
Bureau Algemeen Nieuwsblad, N.Z. Voorburgwal, alhier.
Motto K a n t l e s s e n .
Amsterdam, 3 Dec. 1903.
WelEd. ZeerGel. Heer,
Uw advertentie in het Alg. Nieuwsblad van 2 Dec. 1.1. kwam mij onder de oogen
en trok mij terstond bijzonder aan. Want zie, ik ben Doctorandus in de Nieuwe
Letteren aan de Universiteit hier ter stede en heb sedert lang de levendigste begeerte
om met de werken van naar mij voorkomt den grootsten wijsgeer der achttiende
eeuw (misschien mag ik er de negentiende en het
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stukje twintigste eeuw wel bijdoen) eens meer dan oppervlakkig of gedeeltelijk
bekend te worden. Vóór mijn kandidaats had ik het met allerlei dingen veel te druk.
Daarna wilde ik er aan beginnen, maar.... het leek me een o n m o g e l i j k e taak,
bij d e z e studie (wat ik bij andere studiën zooveel mogelijk tracht te doen) op eigen
wieken te drijven (vooral wanneer men geen s p e c i a l i s t in de wijsbegeerte kan
worden). Met de Kritik der reinen Vernunft zou dit misschien nog eenigszins gaan,
maar voor sommige andere werken schieten mijn krachten verre te kort. Nu ik mijn
doctoraal achter den rug heb, en ik mij met promoveeren niet behoef te haasten,
heb ik meer tijd tot mijn beschikking, maar z o n d e r s t e u n zal het toch, vrees ik,
niet gaan. Professor van Staveren heeft indertijd een privatissimum over Kant
beloofd, maar naar ik meen is deze nu veel meer Hegeliaan, zoodat het Kant-college
zich wel zal laten wachten.
Zou ik nu o n d e r U w l e i d i n g deze moeielijke, maar voor mij in de hoogste
mate aantrekkelijke studie mogen hervatten? Zoo ja, dan is er bijna niets op de
wereld, wat me meer aangenaam kan zijn.
Mag ik U beleefd verzoeken mij liefst spoedig eenig antwoord met opgave van
conditiën enz. te doen toekomen?
In afwachting, blijf ik met de méeste hoogachting,
WelEd. ZeerGel. Heer,
Uw Dw.,
C.P. van Mierix,
s

litt. doct .
Leidschestraat 212,
boven den confiseur.

III.
Den WelEd.Geb. Heere C.P. van Mierix, Leidschestraat 212, boven den confiseur,
alhier.
Amsterdam, 5 Dec. 1903.
Tot mijn spijt moet ik U met dit schrijven een groote teleurstelling bereiden. Dat
ik geen ‘zeer geleerde heer’ ben, ziet U waarschijnlijk wel dadelijk aan mijn
handschrift, dat niets van een heerenhand heeft. Ik zou nog een zeer geleerde
d a m e kunnen
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zijn, maar ook dit ben ik niet. Ik heb alleen de H.B.S. afgeloopen en daarna geen
andere actes gehaald dan die voor handwerken, kunstnaaldwerk en (te Brussel)
d e n t e l i e r i e . Toen ik Uw brief, mij door het Nieuwsblad toegezonden, opende
en las, dacht ik in 't eerst, datt de administratie zich een laadje vergist had en mij
een antwoord op een glad verkeerde advertentie had toegezonden. Maar toen ik
verder doordacht, werd mij alles klaar. Het Nieuwsblad, bleek toen duidelijk, heeft
niet de minste schuld, maar ik zelf heb blijkbaar mijn advertentie v e r k e e r d of
o n d u i d e l i j k gestyleerd. Mijn bedoeling was nl. alleen mij aan te bevelen voor
het geven van lessen in het maken van k a n t w e r k of d e n t e l l e r i e . Ik heb daar
o.a. te Brussel voor gestudeerd, ben eens op de Parijsche tentoonstelling bekroond
en heb ook aan onze Koningin-Moeder tot tweemaal toe iets geleverd, dat volkomen
voldeed.
Nu ik U eenmaal te schrijven heb, vindt U 't misschien niet ongepast, dat ik meteen
tot U het verzoek richt, mij bij gelegenheid eens (in de genoemde b r a n c h e ) bij
dames van Uwe familie (de naam van Mierix is mij door veel associaties bekend)
of bij dames-studenten aan deze akademie te willen aanbevelen. (Weet U mij als
littérateur misschien een betere formuleering voor mijn advertentie aan de hand te
doen?)
Mij nogmaals zeer verontschuldigend voor mijn gaffe, die U op deze
surprises-avond zulk een teleurstelling bereidde, noem ik mij
Uw dienaresse,
Anna Pieters,
Onderwijzeres in handwerken.
Reguliersgracht 41.

IV.
(C.P. van Mierix aan A. Pieters).
Amsterdam, 8 Dec. 1903.
U dank zeggende voor Uw beleefd schrijven, moet ik U zeggen, dat de inhoud
daarvan mij inderdaad nogal teleurstelde. Ik had mij op die Kant-lessen (in de
a n d e r e beteekenis!) bepaald gespitst en 't spijt me werkelijk z e e r , dat er niets
van komt. Maar dat de vergissing zoo heel en al op U w rekening zou komen, dat
de
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g a f f e hier geheel aan Uw kant zou liggen (alweer een ander soort van k a n t ,
tusschen twee haakjes!) kan ik niet toegeven. Integendeel. Als ik Uw (indertijd door
mij uitgeknipte) advertentie overlees, vind ik 't bij nader inzien van mezelf nogal
onnoozel, dat ik de ware bedoeling niet raadde. Ik geloof dan ook niet, dat er door
een ‘littérateur’ zooveel aan Uw stijl of formuleering zou kunnen worden verbeterd.
Het wil me wel voorkomen, dat U in plaats van k a n t l e s s e n liever l e s s e n in
k a n t w e r k e n had moeten zeggen, en verder, dat U zonder schade Uw qualiteit
van l e e r a r e s i n d a m e s h a n d w e r k e n had kunnen vermelden.... dit zijn
echter wijsheden a p r è s c o u p , die men, n a d a t de vergissing eenmaal begaan
is, heel goedkoop kan debiteeren!
Wat die aanbeveling betreft, ik heb wel een achttienjarige zuster (wonende in den
Haag, bij mijn vader, het Kamerlid), die voor zulke zaken als U w kant wel te winnen
zou zijn, maar ik durf U eigenlijk niet aan haar aanbevelen, omdat het me bij vroegere
gelegenheden gebleken is, dat zulk een aanbeveling van m i j al zeer licht precies
de o m g e k e e r d e werking op HEd. heeft.
Onder 't schrijven komt me echter te binnen, dat ikzelf misschien om te beginnen
een klein zaakje voor U heb, ofschoon van heel weinig beteekenis. Ik ben nl. eens
in mijn leven zelf met k a n t (in Uw beteekenis van het woord) bekleed geweest.
Dit was bij gelegenheid van de maskerade, voorstellende den bruiloftsstoet van
1)
Willem van Oranje met Mary van York in 1677. ) Mijn halsbekleeding en lubben of
manchetten heb ik nog liggen. Ze hebben samen over de 50 gulden gekost en er
werd me gezegd, dat ze nog altijd wel ruim de helft van dien prijs waard zouden
zijn. Als vergrijsd vakman heb ik toen bij me ontboden een bijna tachtigjarigen zeer
aktieven, uitdrager, den heer Mozes Eitjesman van het Daniel-Meijerplein, en hem
de kanten voorgelegd. ZEd. klaagde echter sterk over eenige vlekken van
t r i p l e - s e c op de jabot en een groote scheur in één van de mouwen (bij 't klimmen
in een telefoonpaal op het Leidsche Plein helaas daarin gekomen!) en zei ten slotte,
dat hij alleen uit persoonlijke achting voor het Amsterdamsche studentencorps er
alles in alles f 3,65 voor zou geven. Dit leek me niet de moeitewaard en toen heb
ik de kanten maar laten liggen. Maar wat ik

1)

Zie de noot aan het einde van deze ‘Kantlessen’.
J.M.H.
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n u denk is dit (ik weet natuurlijk niet of 't voor U niet te veel moeite is voor een in
elk geval vrij klein bedrag), maar ik denk dan dit, dat U met Uw zaakkennis stellig
vrij wat minder zou worden afgezet dan ik. Dat ik U in dat geval gaarne een aantal
‘procenten’, zoo groot als U dit zelf bepalen wil, zou aanbieden, behoeft niet gezegd.
Heeft U er lust in, dan zijn er waarschijnlijk verscheidene andere personen hier in
de stad, die in 't zelfde geval verkeeren als ik. Als U me eerst maar even wil
meedeelen of de zaak U in 't algemeen intéresseert, dan zend ik U dadelijk daarop
mijn kanten per postpakket. In 't andere geval behoeft U zich niet meer de moeite
te geven op dit schrijven te antwoorden.

V.
(A. Pieters aan C.P. van Mierix.)
Amsterdam, 12 Dec. 1903.
Ik wil U vriendelijk danken voor Uw beleefd en tegemoetkomend schrijven, waarop
ik niet dadelijk kon antwoorden, omdat ik het nog al druk had (ik kan gelukkig
meedeelen, dat sommige menschen mijn advertentie n i e t verkeerd hebben
begrepen!).
Als U mij bij gelegenheid soms een introductie bij mej. Uw zuster zou kunnen en
willen verschaffen, dan zou ik er een reisje naar den Haag voor over hebben om
HEd. op te zoeken. Van het ‘omgekeerde résultaat’, waarover U schrijft, ben ik niet
zoo zeker als U.
Wat die kanten van de masquerade betreft, ik heb van een vriendin gehoord (zelf
was ik toen in Brussel), dat de heele masquerade prachtig was en vooral die kanten
b e e l d e r i g . B i z o n d e r g a a r n e wil ik zien wat U er van heeft, al was 't maar
alleen om de f i n e f l e u r van het officiëele werk met mijn eigen maakseltjes te
vergelijken. Was U één van de h o o f d p e r s o n e n ? Dan vind ik een goede 50
gulden niet zoo heel veel. (De prijzen van 't beste werk van vóór 1902 zijn, zooals
U misschien weet, in de laatste tijd, nadat de Compagnie générale de Malines niet
meer werkt, belangrijk g e s t e g e n ! ) Die Eitjesman met zijn f 3,65 is er ook een!
Als U mij de kanten wil toezenden (ik ben bizonder geintéresseerd en benieuwd
wat het is!) vergeet U dan vooral niet het
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pakketje te laten aan t e e k e n e n , omdat U anders misschien in eens a l l e s k w i j t
z o u z i j n . U w h u i s j u f f r o u w zal 't wel h e e l n e t j e s voor U inpakken,
anders wordt die scheur erger.

VI.
(C.P. van Mierix aan A. Pieters.)
Amsterdam, 15 Dec. 1903.
U dankzeggende voor Uw vriendelijk aanbod, zend ik U in dit aangeteekend
pakketje (ik wensch U van harte in 't vervolg wat m e e r
a a n t e e k e n e n s w a a r d i g e a a n t e e k e n i n g e n toe!) al datgene, wat ik tot
dusver ooit in den vorm van k a n t e n aan mijn toilet heb mogen dragen. Naar ik
hoop zal het geheel U niet te veel teleurstellen. 't Zou me veel genoegen doen te
hooren, dat U er op de eene of andere wijze iets mee doen kon.
Ik heb in een brief aan mijn zuster heel ter loops over onze briefwisseling
gesproken, en het bleek mij uit haar antwoord, dat zij in 't bezit is van een
g e i l l u s t r e e r d e n c a t a l o g u s eener Parijsche tentoonstelling, waarin een
heele bladzij bedekt was door een ouvrage en dentelles couronné de premier prix
lle

- par M . Anna Pitières à Bruxelles (native de Middelbourg, faubourg très pittoresque
de la ville d'Amsterdam (!)). Mijn zuster zeide nu overtuigd te zijn, dat dit werk van
niemand anders zijn kan dan van U. (In 't midden staat een vogel met uitgespreide
vleugels.)
In afwachting van Uw uitspraak in deze, blijf ik enz.

VII.
(A. Pieters aan C.P. van Mierix.)
Amsterdam, 20 Dec. 1903.
Vriendelijk dank voor de toezending der kanten. Ze zijn bizonder mooi en buiten
eenige twijfel e c h t werk van de Compagnie générale de Malines, dat, zooals ik
naar ik meen al gezegd heb, n i e t m e e r t e k r i j g e n i s e n h e e l m o e i e l i j k
n a t e m a k e n . Die bruingele vlekken (t r i p l e - s e c , zei U niet?) hebben niets
om 't lijf. Ze zullen er met een beetje voorzichtigheid zoo uit te krijgen
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zijn, dat er niets van te zien is. Maar de scheur in een van de manchetten is iets
van veel ernstiger aard. Ik heb de heele mouw op 't kussen uitgespeld vóór me
genomen en toen is gebleken, dat er eenvoudig e e n s t u k j e v a n w e g i s . Als
U nog eens voorbij die telefoonpaal op het Leidsche Plein komt, moet U maar eens
kijken of het ontbrekende stukje er soms nog inhangt. (Wat had U eigenlijk met een
de

17 eeuwsch riddercostume aan in zoo'n heel moderne telefoonpaal te doen? - Ja
ja! Die heeren studenten!)
Wil ik U nu eens wat zeggen? Als U die telefoonpaal met rust gelaten had, zou
ik U nu met glans door de markt van Brussel rubis sur l'ongle 400 francs voor Uw
kanten kunnen bezorgen. (Voor het werk van de Générale wordt in Amerika
tegenwoordig soms enorm veel geboden). Maar n u .... puisque manche il y a,
monsieur l'étudiant, permettez-moi de vous dire que ceci c'est une toute autre paire
de manches! Ik heb nu plan om (ik vind het een h e e e l i j k werkje!) het lacunetje
zelf te gaan b i j w e r k e n . Ik durf gerust zeggen, dat ik het métier goed versta, maar
ik zeg U vooruit, dat ik met het werk van de Générale de Malines niet (zoo min als
iemand anders) kan wedijveren. Het heele werk zal nu, als 't goed uitvalt,
terechtkomen in de rayon des raccommodés (adroitement raccommodé naar ik
hoop) en dat scheelt zeker ¾ op de prijs.
........................
P.S. Leuk van die catalogue! Ik wist niet, dat er zoo een was. Maar 't is heel zeker
m i j n werk met die vogel in 't midden. En te Middelburg ben ik geboren, al is 't ook
waar, dat ik daar van die heel onmiddellijke nabijheid van A m s t e r d a m nooit iets
gemerkt heb!

VIII.
Mejuffrouw A. Pieters, HEd.,
Naaldkunstenares, Reguliersgracht 41. Amsterdam.
Den Haag, 6 Jan. 1904.
Zeer geachte Mejuffrouw,
Naar ik hoop, zal U 't in mij, onbekende, niet al te indiscreet vinden als ik U een
eenigszins uitvoerige epistle doe toekomen.
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Mijn broer is hieraan schuldig! Hij heeft mij geschreven over die allergrappigste
vergissing. Dat U v o l k o m e n g e l i j k had, behoef ik U wel niet te zeggen. 't Was
eenvoudig clearer than the light of day, dat Uw advertentie liep over k a n t w e r k
en niet over een zekere m e n e e r K a n t uit de achttiende eeuw! Dat laatste is
gewoon om te gieren! - Ik heb 't mijn broer dadelijk flink onder 't oog gebracht, dat
de blunder hier (als naar gewoonte) door h e m was gemaakt. Mijn broer is door en
door goed en men zegt bovendien, dat hij bijzonder knap is, maar.... een e z e l , dat
hij soms zijn kan, neen!
Intusschen ben ik mijn broer toch voor zijn vergissing voor deze keer eens
dankbaar, want alleen d a a r d o o r ben ik er toe gekomen een catalogue illustré de
l'exposition etc. in te zien en daarin de afbeelding te vinden van het werk, waarmee
U in den vreemde de eer van onze Nederlandsche vlag niet met het zwaard maar
met de naald hebt in de hoogte gehouden. - Ik heb die afbeelding achter glas laten
zetten en op mijn torenkamertje of, zooals papa zegt, mijn b o u d o i r , opgehangen.
Ik vind het.... neen maar, gewoonweg subliem, snoezig! Die heel fijne driedubbele
rand met drieerlei heel verschillend d e s s i n , daarbinnen die keurige palmetten en
in 't midden die m a g n i f i e k e vogel! En dat model heeft U z e l f heel alleen
ontworpen. Er stond ten minste duidelijk: le dessin-modèle inventé et construit par
elk-même. Als dat waar is, waaraan ik niet twijfel, dan is U niets minder dan een
quite wonderfully accomplished little being!
Zou ik bij gelegenheid ook de eer mogen hebben onder Uwe leerlingen voor
kantwerk en dergelijke zaken te worden opgenomen? Ik ga over eenige weken voor
de tijd van ik denk wel een maand of vier met een familie van mijn kennis naar
Zwitserland en Italië. Dus komt er v o o r e e r s t van die lessen niets. Maar d a a r n a
zou ik best b.v. eens ééns in de week naar Amsterdam kunnen overwippen. Zou U
mij misschien vóór die tijd het genoegen willen doen om me hier eens op mijn
torentrans te komen opzoeken? Zoo ja, dan zou U mij ten zeerste verblijden.
(P.S. Uw vogel heeft iets zeldzaam v o o r n a a m s . Als men hem gezien heeft,
voelt men als 't ware, dat de natuurlijke vogels, in hun suf-idiote onbeholpenheid
van slap-lummelige gewonesleurvogel, eenvoudig n i e t s v a n d e k u n s t
verstaan,
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hoe men behoorlijk en zwierig zijn vleugels uitslaat. U w v o g e l d o e t h e t h u n
v o o r ! ).
Met beleefde vriendelijke groeten,
Uw Dw., Bertha van Mierix.
Adres Jhr. Mr. H.M.F. van Mierix,
Laan Copes van Cattenburch, Den Haag.

IX.
(A. Pieters aan C.P. van Mierix.)
Amsterdam, 14 Febr. 1904.
Er is een heele tijd verloopen sedert U mij de kanten toezond en U zal misschien
al gedacht hebben, dat ik er mee van door was, om van de opbrengst mooi weer
te spelen; maar daarin heeft U zich dan vergist. Ik heb 't met allerlei zaken erg druk
gehad in de laatste maanden.
Ik had voor een paar weken het groote genoegen met freule van Mierix, Uw zuster,
kennis te maken. Ik kan U niet zeggen hoe aangenaam en leerrijk die ontmoeting
voor mij geweest is. 't Was als een lichte bladzij in 't gewone terre-à-terre van het
dagelijksch bedrijf. Ik geloof nu, om U de waarheid te zeggen, heelemaal niet meer,
dat Uw zuster ooit 't o m g e k e e r d e zou doen van wat U haar aanbeveelt; dat leek
me juist heelemaal niet, maar dat Uw zuster h e e l veel van U houdt, haast met U
dweept.
Ik kan U vrij goed nieuws brengen over de kantenquaestie. Ik heb van een
Luiksche dame voor de door mij in orde gebrachte stukken 80 francs gekregen.
Hiervan zou ik voor mijn eigen werk 30 francs willen vragen, zoodat U 50 francs,
laten we voor 't gemak zeggen 25 gulden, van mij zou ontvangen. Vindt U dit goed,
en, zoo ja, op welke wijze zal ik dan dit geld aan U overmaken? (Als er andere
heeren, aan U bekend, ook van deze kanten hebben liggen en deze van de hand
willen doen, wou ik mij ook vriendelijk recommandeeren. Ze zijn zeker niet
a l l e m a a l g e s c h e u r d ? Of hield de heele masquerade séance plénière in de
palen van de telefoon? Ik zou dan voor wat ik er voor gedaan
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heb 1/10 van de prijs vragen, waarvoor ik eenige kleinigheden heel gaarne in orde
zal brengen).
Ik heb me dezer dagen opeens bedacht, dat ik van U w Kant, d.w.z. van den wijsgeer,
toch wel iets weet, te minste er van weten m o e s t , want op de vierde klasse van
de H.B.S. is ons door Fräulein Ziegelhof in de Duitsche littérature-les verteld, dat
de hoofdwerken van U w Kant in de wetenschap u n a n g e f o c h t e n daarstonden,
maar dat het voor een gewoon mensch niet mogelijk was deze werken zonder
verklarende hulpboeken of noten of zoo te begrijpen. Ik weet nog, dat ik, want ik
was nogal een brutaaltje, dat ik toen mijn vinger heb opgestoken en gevraagd:
‘A b e r F r ä u l e i n , w i e i s t d e n n d a s m ó g l i c h ?’. Fräulein werd toen erg
zenuwachtig, schoof een heele tijd aan haar bril en zei eindelijk: ‘J e t z t w o l l e n
wir also.... jetzt wollen wir also.... mit dem Dictiren
f o r t f a h r e n ’. - Toevallig weet ik nog welke dag van het jaar het was (de verjaardag
van een van de vriendinnetjes) zoowat vijf of zes weken vóór de groote vacantie en
op die manier kan ik nu berekenen (omdat de heele littérature-geschiedenis van
negenhonderd-zooveel tot nu toe in zes maanden kant en klaar werd afgehandeld
en de uitvoerigheid a a n 't eind zoowat tweemaal zoo groot was als a a n 't b e g i n )
dat Uw Kant zoowat 1½ h o n d e r d j a a r g e l e d e n moet geleefd hebben. Komt
dat uit?
Zou U mij bij gelegenheid niet eens U w e i g e n a n t w o o r d willen meedeelen
op de vraag, die Fräulein Ziegelhof zoo zenuwachtig maakte, ik meen hoe het
mogelijk is, dat iemand, die zoo verbazend knap is, dat hij dingen vindt, waaraan
niemand vroeger ooit gedacht heeft, dat zoo iemand in 't geheel geen kans zou zien
o m g e w o o n d u i d e l i j k t e v e r t e l l e n aan een persoontje zooals wij, wat
dat nieuwe eigenlijk is. Ik bedoel natuurlijk niet, dat hij i n e e n s a l l e s zou moeten
vertellen, maar wel langzaam aan, eerst een beetje, dan meer. Wij kunnen toch
allemaal als 't er op aan komt, aan menschen, die achterlijk zijn of weinig ontwikkeld,
of aan kinderen en zoo, w é l 't een en ander langzaam aan duidelijk maken - a l s
we 't zelf maar goed weten en heel goed begrijpen, dan lukt
het wel, niet waar?
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X.
(C.P. van Mierix aan A. Pieters.)
Amsterdam, 16 Febr. 1904.
Mag ik U door deze zeer vriendelijk bedanken voor Uw bemiddeling in de
kantenkwestie. Als U het goed vindt, zou ik U zoowel voor het afdoen van de
financiëele zij der k a n t e n k w e s t i e alsook voor de K a n t - k w e s t i e , die U aan
het slot van Uw brief aan de orde brengt, een persoonlijk onderhoud willen
voorstellen. Op de drie laatste dagen van de week heb ik haast heelemaal mijn uren
vrij.

XI.
(A. Pieters aan C.P. van Mierix.)
Amsterdam, 17 Febr. 1904.
Met vriendelijke dank voor Uw beleefd briefje, wil ik U schrijven, dat ik met genoegen
Uw visite zal ontvangen a.s. Vrijdag om 3 uur of wat later, als U dat beter schikt.

XII.
(C.P. van Mierix aan A. Pieters.)
Den Haag, 12 Maart 1904.
Met buitengewoon genoegen zie ik terug op onze ontmoeting en gesprekken van
laatst. Maar zeer zelden in mijn leven heb ik zulke aangename uren beleefd. Bij
zulke gesprekken vliegt als 't ware de tijd voort, zonder dat men het merkt; men
verdiept zich in d e g e d a c h t e n van het gesprek en vergeet al de rest. De v r a g e n ,
die U over allerlei onderwerpen weet te stellen, zijn voor mij van de allerhoogste
waarde; ze werken zeer s u g g e s t i e f . U heeft een zeer helder verstand en vooral
een fijne smaak. Al die vragen bevredigend te beantwoorden.... U zal waarschijnlijk,
zelfs al houdt U me voor tienmaal knapper dan ik werkelijk ben,
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U zal waarschijnlijk zelf inzien, dat ik daarvoor lang niet knap genoeg ben. Ik zou
er echter zeer gaarne mijn best voor willen doen om er teminste iets van te maken.
Wat zou U er van zeggen, als we eens meer zulke conferentiën hielden, b.v.
iedere Vrijdag op datzelfde uur? Ik zelf zou daaraan zeer veel waarde hechten.
Maar, als U dit idée goed mocht vinden, heb ik er één ding bij te zeggen, nl. dat ik
Uw l e e r m e e s t e r niet kan zijn of wil zijn. Laten we s p r e k e n en vooral d e n k e n
over wat ons beide interesseert.

XIII.
(A. Pieters aan C.P. van Mierix.)
Amsterdam, 16 Maart 1904.
Uw laatste briefje heeft me op een heel prettige manier verrast. Ik houd U voor
oprecht en mag dus, nu ik dat van U gelezen heb, aannemen, dat mijn vragen niet
zóó heel onnoozel geweest zijn als ik zelf soms dacht.
Wat Uw idée betreft, dat U me aanbiedt, het is eigenlijk wat al te vriendelijk en
voorkomend geproponeerd. Van het doen van zulk soort vragen houd ik al van kind
af heel veel. Dat het ‘philosophische’ vragen waren, had ik nooit vermoed. Als ik er
op school (op de H.B.S. meen ik) mee voor den dag kwam, werd ik altijd met een
kluitje in 't riet gestuurd. ‘Voor zulke vragen hebben we hier geen tijd. Als je je
geschiedenis en aardrijkskunde wat beter leerde, was het beter’. Maar nu over Uw
idée. Zooals ik al zei, ben ik met het vriendelijke van Uw aanbod werkelijk verlegen.
Als de tijd en moeite U in volle ernst niet te veel is, zou ik de gelegenheid om wat
meer te weten te komen over zulke belangrijke zaken, niet willen verzuimen. Maar
dan heb ik toch, als ik dan toch eenmaal tant soit peu exigeante moet zijn, van mijn
kant een bijvoorstelletje te maken. Ik heb over Uw denkbeeld gesproken met een
vriendin van mij, een dochter van de aptheker Vermeij in de Marnixstraat vlak bij 't
Leidsche Plein, dus heel dicht bij Uw kamers. Zij en haar broeder zouden met heel
veel plaisir, als het plan wordt uitgevoerd, van de partij zijn. Waarschijnlijk zullen
die twee bijkomers U geen
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van beiden tegenvallen. Sofie Vermeij had op school altijd alle mogelijke negens
en tienen, terwijl ik heel blij was met een enkele zeven. Haar broer is student in de
wis- en natuurkunde, maar U zal hem waarschijnlijk niet kennen, want hij is geen
lid van 't corps. Hij is een heel aardige, verstandige jongen en werkt hard. Er is een
prettige kamer achter de aptheek, waar we de ‘philosophische vereeniging’ kunnen
stichten. Wie weet hoe we de wereld nog eens verbazen!

XIV.
(C.P. van Mierix aan A. Pieters.)
Den Haag, 12 Juni 1904.
Na de voor mij althans buitengewoon aangename samenkomsten (in de laatste tijd
nogal eens met ons tweeën, nu Piet Vermeij voor zijn examen zit en zijn zuster in
de aptheek helpt), waarbij we over zoo heel veel, wat ons beiden intéresseerde,
hebben uitgeweid, is er een misschien zonderling of onbescheiden verzoek, dat ik
tot U zou willen richten. U heeft me indertijd gezegd, dat Uw papa niet meer in leven
is, maar dat Uw mama te Middelburg woont. Welnu. Ik heb de overtuiging, dat heel
veel van de gedachten en gevoelens, die ik U zoo welsprekend hoorde ontwikkelen,
U althans voor een deel door Uw mama moeten zijn ingegeven. Om die reden zou
ik nu zeer gaarne, als dit geschieden kon, eens, om het zoo te noemen, n a a r d e
b r o n o p d e n b e r g willen gaan, d.w.z. Mevrouw Uw mama te Middelburg
opzoeken en met HEd. ook eens praten over sommige van diezelfde onderwerpen,
waarover ik het in de laatste tijd meermalen met U had. Ik vermoed wel, zooals ik
zei, dat dit idée U allicht zonderlingg of onbescheiden zal voorkomen, maar het is
me w e r k e l i j k e r n s t , dat ik aan het brengen van dit bezoek, indien het wordt
toegestaan, bijzonder hooge waarde zal hechten, en dus van harte hoop, dat er
noch van Uw zij, noch van die van Uw mama eenig bezwaar daartegen zal bestaan.
Mijn adres is (daar de vacantie begonnen is) bij mijn vader Mr. H.M.F. van Mierix,
Laan Copes van Cattenburch, den Haag.
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XV.
Den HoogWelGeb. Heere Jhr. C.P. van Mierix, Adres: den HoogWelGeb. Heere,
den WelEd.Gestr. Heere Jhr. Mr. H.M.F. van Mierix, Laan Copes van Cattenburch,
den Haag.
Amsterdam, 15 Juni 1904.
Zeer Geachte Heer,
Ik ben het met U eens, dat er in wat U vraagt iets vreemds of ongewoons is, en ook,
dat verreweg de meeste menschen zoo'n idée niet zouden gehad hebben of en tout
cas niet uitspreken. Maar aan de andere kant kan ik er toch best in komen, dat juist
U, die nu eenmaal niet i s zooals veel andere menschen, aan zoo iets verafliggends
denkt. In éen opzicht hebt U, geloof ik, volkomen gelijk: wat er in mijn gesprekken
g o e d g e v o e l d en g e d a c h t is, dat heb ik meest alles van mama en van
niemand anders; als het praten met mij U eenigszins heeft kunnen b o e i e n , wat
voor mij een streelende gedachte zou zijn, dan zal het gesprek met mama U zeker
heel anders boeien.
Dan ziet U mijn persoontje verdwijnen!
Mama leeft wel over 't geheel nogal stilletjes, maar ik weet toch zeker, dat voor
een enkele keer een pittig gesprek met iemand van verstand en gevoel haar wel
eens heel prettig kan verrassen. Er is dus eigenlijk niet de minste reden, waarom
Uw idée niet zou kunnen worden uitgevoerd. Ik wou alleen maar één ding zeggen,
nl. liever niet aan mama te vertellen dat U alleen daarvoor de reis naar Middelburg
gemaakt had, want dat zou een dwaze indruk maken, dunkt me. Zegt U liever, dat
U toevallig, op reis naar Vlissingen of zoo, die kant uit moest. Om het voor U
gemakkelijker te maken, sluit ik hier een geborduurd portretlijstje, dat voor moeder
bestemd is, in. Als U dit haar persoonlijk komt overreiken, is daarin niets vreemds
en dan heeft de ontmoeting heelemaal niets geforceerds.
P.S. U kan zoo goed als zeker zijn, dat tusschen één en vier namiddag moeder op
elke dag thuis is en in haar voorkamer zit.
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XVI.
(C.P. van Mierix aan A. Pieters.)
Den Haag, 3 Juli 1904.
Ik heb gisteren Uw mama te Middelburg bezocht en, zooals ik wel gedacht had,
waren de gesprekken, die ik met HEd. had, voor mij in velerlei opzichten verkwikkend
en heerlijk. Wat een kranige edele vrouw is Uw moeder. En bovendien vind ik haar
bepaald m o o i met dat glanzige witte haar en die diepe donkere oogen. (Het
voorhoofd, de neus en de oogen, zou ik zeggen, zijn alle drie haast geheel die van
U.) Ik vrees wat onbescheiden ge-weest te zijn, want ik ben haast tweeëneenhalf
uur met HEd. blijven praten. Het sloeg vier uur vóór ik er aan dacht.
Maar n u , Mejuffrouw Pieters, nu heb ik nog één laatste verzoek aan U, ik beloof
U gaarne, dat het hèt l a a t s t e zal zijn. Het is nl. dit, dat ik nu nog eens met U wil
spreken. U mag me dit niet ontzeggen; 't is maar één enkel gesprek, dat ik verlang.
Ik zal naar Amsterdam overkomen op dag en uur naar Uw keus.

XVII.
(A. Pieters aan C.P. van Mierix.)
Amsterdam, 6 Juli 1904.
Ik vind het heel gelukkig, dat die visite bij mama zoo prettig voor U is geweest. Ik
was er wel zeker van, dat U een goede indruk zou krijgen van mijn goed moedertje.
Ik kan natuurlijk in 't geheel niet raden, wat U zoo op eens aan mij te zeggen kan
hebben, dat n i e t per brief gezegd zou kunnen worden en noodig zou maken, dat
U d a a r v o o r a l l e e n weer middenin de vacantie naar Amsterdam overkomt. Dat
ik, als ik iets voor U doen kan, U dat n i e t w e i g e r e n m a g - wat meent U
daarmee? 't Spreekt toch na al Uw vriendelijkheid vanzelf, nietwaar? Hebt U soms
nog zoo'n werkje van de masqueradeheeren, al is er wat veel aan kapot - of is 't om
dat boekje over Hegel? D a a r hoeft U niet meer naar te helpen zoeken. Sofie had
het voor de aardigheid achter de canapé gegooid (erg kinderachtig!)
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en het later vergeten. Al kan ik nog niet raden wat het is, Uw bezoek zal welkom
zijn. Komt U dan tusschen 3 en 5 zooals laatst, op de dag, die U 't beste schikt. U
vindt mij dan altijd thuis.
P.S. Juist nu ik mijn briefje sluiten wil, komt de post meteen brief uit Middelburg.
Moeder schrijft, dat ze g e l u k k i g e uren doorbracht met U. Wat bedoelt U toch
met te zeggen, dat dit het laatste is, wat U me vraagt; tot dusver heeft U toch niet
heel veel lastigs van me gevorderd?

XVIII.
(Telegram.)
9 Juli 1904.
A. P i e t e r s R e g u l i e r s g r a c h t 41 A m s t e r d a m .
Wil mij verwachten heden halfvier.
dienstwillig Mierix.

XIX.
lle

Mad . Bertha van Mierix, Hôtel de la grotte noire.
Bellinzona, Suisse.
Den Haag, 10 Juli 1904.
Lieve Bertha.
Ik heb je een groote tijding te brengen, maar er is tot dusver een maar en een
vraagteeken. Je hebt een poos geleden kennis gemaakt met Anna Pieters; je weet
dus, wat een allerliefste meid zij in alle opzichten is. Welnu. Ik ben 't gisteren met
haar eens geworden. Ze wil mijn vrouw worden, op de twee voorwaarden, dat papa
uit vrije beweging zijn toestemming geeft en dat ik mijn studiën ten einde breng op
een wijze, die èn mezelf èn mijn familie volkomen bevredigt. Ze heeft me haar heele
hart gegeven; ze wil me altijd liefhebben, al zouden we ook nooit een paar kunnen
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worden. - Ik ben zielsgelukkig, ik voel mijn geest en hart verrijkt.... maar, maar.... ik
heb nog niet de moed gevonden er met papa over te spreken, en - ik vrees, ik vrees
Ik was 's avonds laat per trein van Amsterdam vertrokken, maar toen we te Leiden
waren, werd ik bang voor thuis. Ik stapte uit en wandelde langzaam door de heerlijke
geurige zomersterrennacht door het al stil geworden Leiden, de Wittepoort uit, voorbij
de Vink, voorbij het Schouw, de Haagsche weg op. Langzaam wandelend kwam ik
tegen de morgen in 't Haagsche bosch aan. Als een echte proleet ging ik daar op
een bank zitten en wachtte met het gezicht naar het Oosten de dageraad af. O
Bertha, wat een heerlijkheid van rosgoud tusschen die forsche donkere stammen
door met de machtige takken en het frissche groen daarboven. Ik bedacht me toen,
dat ik zoo vroeg niet naar huis kon gaan. Revers de tuinman leende mij zijn fiets en
daarmee toerde ik (weer als een proletariër) voortjakkerend zonder omzien, naar
Delft, Overschie en zoo tot bij Rotterdam, toen terug langs omweggetjes tot een
waarschijnlijk uurtje om naar huis te gaan. Ik vond papa aan 't ontbijt en deze vroeg:
‘Zoo, kom jij nu thuis!’. Ik antwoordde met een bête lach: ‘Ja, papa, van Amsterdam’,
waarbij ik voelde, dat ik een kleur kreeg als vuur. Toen zei papa: ‘Zoo zoo. Had je
daar niet laatst een conferentie met een juffrouw Willems of Gerrits?’. Het bloed
steeg me naar 't hoofd en het lag me op de lippen om te zeggen. ‘Jammer, dat ze
geen Berengars of Hadebrands heet, dat was j e ware’, maar ik hield me nog bijtijds
in, en ging met een nietsbeteekenend antwoord naar mijn kamer.
‘Goede orde in alle dingen’ is, zooals je weet, altijd bij papa nummer één. Daar
zal waarschijnlijk in een van de eerste plaatsen ook wel dit bij hooren, dat je, als je
zelf flink wat effekten in je brandkast hebt liggen, geen meisje nemen mag, die het
stapeltje effekten niet nog een beetje hooger maken kan! - Wat a d e l betreft, is
papa, naar zijn zeggen teminste, liberaal; de vrouw kan volgens hem geadeld worden
door de adel van de man, mits haar afkomst van dien aard is, dat er ü b e r h a u p t
van adeling sprake kan zijn. I e t s voelen daarvoor doe ik ook. 't Idee van adel
heelemaal weggooien dat k u n je wel doen, maar op die manier kun j e a l h e t
a n d e r e (het aardsche teminste) ook weggooien! Ik voor mij moet zeggen, dat ik
aan adelh e c h t ; ik g e l o o f er aan. Ik kan aan adel niet twijfelen als ik bijv. jou,
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Bertha, voor me zie. Toen mama nog leefde, heeft ze jou, van toen je twaalf jaar
was af, altijd aan mij als een voorbeeld voorgehouden. ‘Let op Bertha’, zei ze altijd,
‘dat wordt een echte c h ê t e l a i n e !’. Nu, daar ben ik 't volkomen mee eens. Toen
jij verleden jaar in die komedievertooning voor dienstmeisje speelde, maakte je op
iedereen dadelijk de indruk van een als dienstmeisje verkleede c h ê e l a i n e . Maar i k .... als i k me 'es als een boerepummel verkleedde.... ik geloof stellig, dat
ik er een aardige gooi naar doen zou om voor een e c h t e boerepummel te worden
versleten. En misschien is de v e r k l e e d i n g in dit opzicht niet eens zoo heel
noodig! - Nu zal papa zeggen, dat juist om die reden, tot redding van de adel, die
dan toch op de eene of andere manier wel in mijn bloed zal zitten, aan mij een echte
c h â t e l a i n e , als er zoo een is die me hebben wil, tot vrouw moet gegeven worden.
Die redeneering kan ik in zoover begrijpen, heel best. Maar moet ik nu daarom b.v.
met iemand als een van de freules van Duinenburg trouwen? Vind jij wezenlijk in
ernst, Bertha, dat Blanca van Duinenburg een edelvrouw is of er zelfs op lijkt? 't Is
eenvoudig een paskwil; ze is eerder een keukenmeid, met een adellijke titel er op
geplakt. Van een c h â t e l a i n e heeft ze net zooveel als de pasgeborene dromedaris
in Artis van jouw Angora
poesje heeft.
Ziezoo. 'k Heb mijn hart eens uitgestort. 't Wordt tijd, dat er aan mijn vreeselijk
lang epistel een eind komt. - Jij, Bertha, bent op 't oogenblik mijn eenige toevlucht.
Je kunt niet ontkennen, dat jij, vooral na mama's overlijden, de oogappel bent
geworden van papa. Ik denk soms, datje hem haast, als je wou, zou kunnen
overhalen om in de volle zitting van de Kamer een horlepijp te gaan dansen. - Doe
nu eens je best voor je broer, wil je? Schrijf eens een van je kranigste brieven aan
papa. Joue de tous tes ressorts, puisqu'il en est le cas!
Mijn hoop is op jou gevestigd. Met de hartelijkste groeten, ook aan de Van
Oudenaerdes,
je benauwde en gelukkige broer
Cornelis.
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XX.
C.P. van Mierix,
Laan Copes van Cattenburch, La Haye, Hollande.
Bellinzona, Hôtel de la grotte noire.
Beste Cornelis.
Ik kan je niet zeggen en nog veel minder schrijven, hoe gelukkig je brief me heeft
gemaakt. Je hebt een eerste prijs uit de loterij! Dat de dommen het geluk met zich
hebben, dat paradise is for Me fools is hier weer duidelijk gebleken. - Met wat je
over je persoonlijke eigenschappen schrijft ben ik 't in veel opzichten eens. In zoo'n
delikaat geval zul je me wel niet kwalijk nemen, dat ik a u s o f f e n e m H e r z e n
de waarheid zeg. Bepaald een boerejongen ben je niet, dat zou een te krasse
expressie zijn, maar er zijn eenige vrij sterke acheminements tot het
boerejongenschap in je te bespeuren. Anna Pieters is je redding. Zij is een edel of
laat me liever zeggen een h o o g meisje. In je verbintenis met haar zul je je
onafhankelijkheid naar alle waarschijnlijkheid eenigszins verliezen; na je huwelijk
kom je heelemaal onder de plak, maar dat is juist het beste wat je kunt verlangen;
zonder dat kwam er nooit iets van je terecht. (Weet je, dat ze twee jaar ouder is?).
Je opdracht om voor je op te treden bij papa vereert me ten zeerste. Ik zal mijn
uiterste best er voor doen en ik denk wel, dat het niet heelemaal mis zal zijn. Maar
zoo'n ‘mooie’ brief schrijven aan papa, och.... dat is er weer net een van jou! Daarmee
zou ik eenvoudig alles bederven. Neen. Ik zal iets anders doen. Precies 2½ maal
vierentwintig uren na 't verzenden van deze (die exprès aan je wordt besteld) zend
ik een t e l e g r a m aan papa, een telegram à cheval, een telegram á bout portant.
- Jij zelf moet vóór die tijd alles opbiechten en daarbij een o n v e r z e t t e l i j k f e r m e
houding aannemen. Wees m o e d i g ! Denk aan de heldhaftige rooftocht van onzen
voorvader Hadebrand van Mierix in 1453!
Bellinzona is verrukkelijk. De zonsopgang vanmorgen was unique, aan één kant
licht licht r o s e , dat langzaam overging in gloeiend rood, aan de andere kant allerlei
tinten tusschen fijn lila
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en staalblauw. Het was innig v o o r n a a m en h o o g - m o o i - haast het meest
e x q u i s e van conceptie en toon, dat ik ooit zag of beleefde - h a a s t het meest,
want de v o g e l van Anna Pieters gaat er nog boven. (Die vogel reist overal met
me mee, ik kan niet van hem scheiden.) De natuur zal zich, naar mijn overtuiging,
haar leven lang de haren uit het hoofd trekken van spijt, omdat die vogel niet door
haar zelf, maar door haar schepsel Anna Pieters werd geschapen.
Met hartelijkste groeten en de beste wenschen,
je innig deelnemende zuster Bertha.
P.S. Vóór je met papa gaat spreken, moet je een paar uren g o e d s l a p e n , des
noods door een middeltje, maar liefst alleen par effort suprême de volonté (la veille
d'Austerlitz!).

XXI.
Telegram.
(aangeboden te T o r r e d e l C a v a l l o n e , I t a l i ë . )
Jonkheer van Mierix, Laan Copes van Cattenburch, La Haye,
Hollande.

Ta fille, Bertha van Mierix, déclare et jure par la présente quela personne d'Anna
Pieters, roturière de naissance, est née châtelaine de caractère, baronne de goût,
comtesse d'élégance, marquise d'esprit, duchesse de point d'honneur et prinsesse
royale de coeur.

XXII.
Mejuffrouw A. Pieters, HEd.
Amsterdam, Reguliersgracht 41.
Den Haag, 14 Juli 1904.
Zeer geachte Mejuffrouw.
De briefwisseling en verdere betrekking of omgang, waarmee mijn zoon, de Heer
s

litt. doct . Jhr. C.P. van Mierix, zich tot UEd. heeft ingelaten, maken het voor mij
gewenscht met U
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persoonlijk te spreken. Ik zal daartoe morgen te Amsterdam zijn. Naar ik meen
vernomen te hebben, pleegt U na drie uren tehuis te zijn, waarom ik mij veroorloven
zal, mij ongeveer kwartier over drieën bij UEd. aan te melden.
Met alle achting heb ik de eer te zijn,
UEd. Dr.,
Mr. H.M.F. van Mierix.
's-Gravenhage.

XXIII.
Den HoogWelGeb. Heere, den WelEd.Gestr. Heere, den Heere Jhr. Mr. H.M.F. van
Mierix.
Amsterdam, 15 Juli 1904.
Zeer geachte Heer.
Het is mezelf in 't geheel niet aangenaam, U dit te moeten schrijven en U in dit
briefje, dat U door mijn kamerverhuurster wordt in handen gegeven, te moeten laten
weten, dat ik geen gelegenheid, of oprechter gezegd: geen opgewektheid heb Uw
bezoek te ontvangen. Ik heb Uw schrijven pas vanmorgen gekregen en kon dus
niet meer daarop antwoorden. Ik hoop, dat U mijn misschien onbeleefd gedrag zal
willen vergeven. Maar werkelijk, het lijkt mij al te p é n i b l e , moeielijk en verdrietig.
Ik w e e t wat U mij komt zeggen; in zoover is dus Uw bezoek onnoodig. U komt mij
zeggen, dat ik afstand moet doen van het vooruitzicht op een vertrouwelijke
verhouding met mijnheer Uw zoon. U komt mij zeggen, dat zijn plaats in de wereld,
ook in de f i n a n c i ë e l e wereld, een te hooge, een voor mij onbereikbare is; mocht
Uw zoon zelf hier anders over denken dan U, dan zal U misschien in staat zijn dit
andere denken eenvoudig te verklaren als een gevolg van kunsten of streken of
zoo iets van mij. U stelt het zich, zou ik denken, zóó voor, dat ik h e e l h e e l gaarne
de hoogte in zou, en dat ik daarvoor misschien ook h e e l w a t z o u
o v e r h e b b e n ook! Maar laat me U dan zeggen: neen. U heeft dat mis. Of ik ja
of neen iets wat ernstig en blijvend is voor Uw zoon v o e l , is een vraag, die hier
niet bij te pas komt; U zal, geloof ik, wel zóó redelijk zijn om toe te geven, dat ik die
vraag
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niet aan U hoef te beantwoorden, omdat het U eenvoudig niet aangaat. Maar wat
U eigenlijk van mij komt e i s c h e n , dat wil ik U zonder dat het mondeling gebeurt
beloven. Dat is n.l. dit, dat, àls Uw zoon intimiteit mocht zoeken, ik daaraan dan niet
zal toegeven.
Ik doe dit n i e t o n d e r p r e s s i e v a n U E d ., maar vrij en ongedwongen,
omdat ik zulk een toenadering tegen d e w i l v a n z i j n n a a s t e
b e t r e k k i n g e n in 't geheel niet zou kunnen wenschen.
Met beleefdste groeten blijf ik
Uw Dienaresse,
A. Pieters.

XXIV.
(Mr. H.M.F. van Mierix aan A. Pieters.)
Den Haag, juli 1904.
Zeer geachte Mejuffrouw.
Nadat me eergisteren op eigenaardige wijze de toegang tot U werd ontzegd, voel
ik mij gedrongen U te schrijven. Ik moet beginnen met te zeggen, dat ik het bezwaar
bij U bestaande tegen het ontvangen van mijn bezoek na 't lezen van Uw brief ten
volle begrijp. Maar hier moet ik bijvoegen iets anders, n.l. dat U zich de aanleiding
tot mijn bezoek, ik kan U dit op mijn woord van edelman eerlijk verzekeren,
v e r k e e r d voorstelde. Ik kwam n.l. niet om U eenigerlei verwijten te maken of
eenigerlei beloften van U te vergen. Maar zie wat het geval is. Mijn zoon Cornelis
heeft mij voor eenige dagen plotseling bekend, dat hij U liefhad en dat het zijn vast
voornemen was zich op dit punt o n v e r z e t t e l i j k te blijven toonen. Welnu,
mejuffrouw, ik wist van U n i e t s . Ik wist slechts dat U den naam draagt van Pieters,
een naam, die, U zal het mij toegeven, aan mij hoegenaamd niets omtrent Uw
afkomst kan zeggen. Verder zal U waarschijnlijk ook kunnen begrijpen, dat na de
pertinente verzekering van mijn zoon ik als vader het recht had mij de vraag te
stellen i n w e l k e k r i n g e n , 'tzij men dit woord in financiëel-maatschappelijken
of in een anderen zin wil opvatten, in welke kringen de jongedame in kwestie tot
dusver
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heeft verkeerd, en of die kringen al dan niet eene toenadering tot eene familie als
de onze als iets gewenschts kunnen doen voorkomen. Dit nu alles onbekend zijnde
(U zal dunkt me in dit geval kunnen verontschuldigen, dat ik geheel onbewimpeld
mij tegenover U uit), dit alles onbekend zijnde, wilde ik mij persoonlijk door zien en
hooren overtuigen, w i e U z e l f , geheel a f g e z i e n van de kringen, waarin U
verkeert of verkeerd heeft, w i e U z e l f i s . Ik had mij voorgesteld, dat een gesprek
met U hiertoe de beste gelegenheid zou opleveren, maar ik moet helaas erkennen,
dat ik in de wijze, waarop ik tegenover U optrad, niet fijn genoeg schijn te hebben
gevoeld, en dat de voor mij, ik zal het niet ontkennen, eenigszins verbluffende
terugwijzing aan de deur door een tamelijk slordig gekleede persoon, dat die
terugwijzing bij toepassing van een fijner (meer v r o u w e l i j k ) i n z i c h t (ik denk
hier onwillekeurig aan de soort van werk, die U bezighoudt) had kunnen worden
v e r m e d e n . Zie eens, Mejuffrouw Pieters, een van mijn voornaamste wenschen
in een zaak als deze, is: dat, als mijn zoon eene verbintenis aangaat, dit zal zijn met
een meisje, dat, 'tzij dan van adel of niet van adel, 'tzij met of zonder fortuin, in haar
w e z e n edel en fier is, zooals men dat van de vrouw van een edelman mag
verwachten. Op dit oogenblik heb ik, volgens Uw beschikking, nog niet het voorrecht
gehad U te zien of te hooren spreken, maar toch weet ik nu van U iets, dat ik
eergisteren nog niet wist - dit iets is dit, dat U f i e r h e i d bezit, en dat U aan de
eischen van die fierheid des noods Uw welbegrepen materiëele en andere belangen
zou willen ten offer brengen. Dit feit geeft U als onbekende voorloopig eenig recht
op sympathie van mijne zijde.
Het is helaas eene waarheid, dat in onze dagen zelfs in adellijke familiën d e
f i e r h e i d vaak tevergeefs wordt gezocht. Ik nu ben van Uwe woning heengegaan
vrij gevoelig gekrenkt, maar niet zonder eenigen eerbied voor Uw karakter te hebben
opgevat. Mijn eigen jongste zuster, helaas vrij jeugdig gestorven, zou in Uw geval
gehandeld hebben j u i s t z o o a l s U. Daarentegen weet ik (helaas!) meer dan
eene adellijke dame te noemen, die niet ongeneigd bleek hare fierheid weg te werpen
voor de bereiking van het eene of andere materiëele belang.
Om volkomen eerlijk te zijn, wil ik hier nog bijvoegen iets, wat ik aanvankelijk niet
van plan was te openbaren, n.l. dat mijne
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dochter Bertha, die zich op het oogenblik op reis in het buitenland bevindt, mij dezer
dagen op eene zeer ondubbelzinnige wijze liet weten, dat zij U in buitengewone
mate hoogacht en eert.
Ziehier voorloopig alles wat ik U heb mede te deelen.
Met oprechte hoogachting blijf ik,
Geachte Mejuffrouw,
Uw Dw.,
H.M.F. van Mierix.

XXV.
(A. Pieters aan Mr. H.M.F. van Mierix.)
Amsterdam, Juli 1904.
Voor Uw laatste brief kan ik U wezenlijk heel oprecht bedanken. Ik voel dat alles
heel goed met U mee. Mocht U het na alles nog altijd van belang vinden mij te zien
en met mij te spreken, dan zal ik U n u heel gaarne ontvangen. Na drie uur zal U
mij elken werkdag geregeld thuis vinden.
Met volkomene hoogachting,
Uw Dienaresse,
A. Pieters.

XXVI.
Den HoogWelGeb. Heere C.P. van Mierix, Leidschestraat 212 (boven Bondaal),
Amsterdam.
Waarde Zoon.
Na hetgeen in de vorige week gebeurd is, na de voor U natuurlijk zeer pijnlijke
woorden, die toen zijn gevallen, en die reden waren, dat gij plotseling naar
Amsterdam vertrokt, kan ik niet nalaten U te schrijven, om U te verzekeren van
mijne oprechte genegenheid en mijn wensch om voor zoover eenigszins mogelijk
Uw geluk te bevorderen.
Eén ding blijft als een vaste muur staan, n.l. dat wat ik U i n ' t a l g e m e e n te
verstaan gaf. (Gij kent mijn karakter te goed om niet te weten, dat het nooit mijn
gewoonte was in p r i n c i p i ë e l e aangelegenheden van een eenmaal genomen
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besluit afstand te doen.) Ik zeide en meende, dat ik nooit mijne toestemming zou
geven tot eene verbintenis van U met een meisje, dat niet in onze kringen paste,
en dit gezegde handhaaf ik met den meest mogelijken klem. De vraag ter beslissing
is alleen deze of dit al dan niet op Mejuffrouw Pieters van toepassing is. Op d a t
tijdstip nu wist ik van haar n i e t s en kon dus toen niet anders dan Uw gedrag
afkeuren zonder voorbehoud. Thans echter heb ik zoowel schriftelijk als mondeling
met de jongedame in kwestie kennis gemaakt. Ofschoon nu van eene verandering
of intrekking van het eens gezegde volgens mijne U bekende gewoonte geen sprake
kan zijn (wat ik afkeurde en blijf afkeuren is dat gij z o n d e r e e n i g e v o o r k e n n i s
U w e r f a m i l i e besloot tot eene verbintenis met eene jongedame, die gij zelf ook
s l e c h t s v a n é é n e z i j d e had leeren kennen) wil ik mijne uiting thans alleen
in g e w i j z i g d e n vorm, n.l. met erkenning van verzachtende omstandigheden te
Uwen gunste herhalen.
Misschien kom ik a.s. Dinsdag tegen 8 u. 's av. even bij U op Uw kamer (ik moet
n.l. nog eens te Amsterdam zijn).
Met de oprechtste wenschen voor uw geluk,
Uw liefhebbende vader.

XXVII.
(C.P. van Mierix aan A. Pieters.)
Amsterdam, 2 Augustus 1904.
Lieve Anna.
Je zult me waarschijnlijk nu weer toestaan je te schrijven, want, hoewel mijn vader
zich niet direkt uitlaat, zou ik toch zeggen, dat hij van plan is zijn verzet tegen onze
verbintenis langzaam maar zeker op te geven.
Hij is laatst even op mijn kamer geweest, nadat hij me eerst (in verzoenenden
geest) geschreven had. Hij heeft naar zijn zeggen schriftelijk en mondeling met je
kennis gemaakt, maar omtrent de bijzonderheden kon ik niets uit hem wijs worden.
Toen ik over jou wou gaan spreken, kwam er iets vreemds in zijn oogen, hij bromde
half verstaanbaar iets van ‘verzachtende omstandigheden’ en begon toen in eens
over de boomen in het Vondelpark.

Groot Nederland. Jaargang 9

699
Zou je me zelf dus omtrent die schriftelijke en mondelinge kennismaking iets naders
willen vertellen? Ik ben geheel blijde verwachting.
Je lief hebbende Cornelis.
P.S. Zou ik je niet weer even mogen zien?

XXVIII.
(A. Pieters aan C.P. van Mierix.)
Lieve Cornelis.
Dat je me schrijft is nu niet meer verboden, ja, dat heb je goed geraden. En
waarom? Omdat ik nu zelf al d e z e k e r h e i d heb, dat je papa voor onze zaak is
gewonnen; me o p z o e k e n mag je voorloopig nog niet, denk daaraan, zoo ver is
't nog niet.
Wat de s c h r i f t e l i j k e kennismaking met mijnheer Uw vader betreft, kan ik je
nieuwsgierigheid volkomen bevredigen, doordat ik je hierbij ingesloten toezend zijn
twee brieven en afschriften van de mijne.
En de m o n d e l i n g e - daarover zal ik je later alles vertellen. Voorloopig schrijf
ik je alleen dit: maar heel zelden in mijn leven, in 't geheel zoo wat een keer of vijf,
zes, ben ik in aanraking gekomen met menschen, die van adel zijn. Nu weet ik niet,
of het toevallig is, maar al die menschen maakten op mij den indruk dat ze niet dat
kleinzielige en peuterige hadden, zooals heel veel andere menschen. Dat idee kwam
bij de kennismaking met je vader weer duidelijk bij me op. Alleen i n h e t b e g i n
van de ontmoeting en ook weer in een ander opzicht aan het e i n d e waren
eenigszins pénibele oogenblikken voor mij te doorleven - ik wil je dat alles liever
mondeling meedeelen.
Met hartelijke groeten,
Je liefhebbende Anna.
P.S. Mijn eerste voorwaarde is vervuld - n u d e t w e e d e .
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XXIX.
24 Augustus 1904.
ANNA PIETERS
Jhr. CORNELIS PIETER VAN MIERIX
Litt. Docts.
(Vier maanden later.)

XXX.
Den WelEd.Geb. Heere
Litt. Docts. C.P. van Mierix,
Laan Copes van Cattenburch, 's-Gravenhage.
Amsterdam, Oudejaarsavond 1904.
Waarde jonge vriend.
Hiernevens zend ik U na zorgvuldige lezing en overweging terug het manuskript
o

van Uw concept-dissertatie over: De invloed der werken van Immanuel Kant op 1 .
o

den vooruitgang der beschaving en 2 . verschillende takken van wetenschap, dat
mij door U ter beoordeeling werd voorgelegd.
Tijdens onzen veeljarigen omgang is het, naar ik hoop, Uwe overtuiging geworden,
dat ik niet alleen Uw leermeester ben, maar tegelijk ook Uw oudere v r i e n d . Ik
behoef U dus niet te verzekeren, dat niets mij liever zou zijn dan U een volkomen
gunstig oordeel over dit Uw werk te kunnen mededeelen. Tot mijn spijt is juist het
omgekeerde het geval.
Tot eene zelfs zeer oppervlakkige kenschetsing van den invloed, dien Kant's
verschillende werken op den vooruitgang van beschavingsstaat en wetenschappen
hebben gehad (daargelaten de vraag of het eigenlijk wel mogelijk is dezen invloed
als een i n a b s o l u t o definieerbaar iets, buiten verband met Cartesius of Spinoza
enz. te beschouwen en te behandelen) behoort om te beginnen zeer veel meer dan
dat waarmee U in deze concept-dissertatie komt aandragen.
Hierbij voegt zich echter nog dit, dat U van sommige der voor-
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naamste werken van Kant eenvoudig niet den cardo quaestionis heeft begrepen,
terwijl U over eenige andere nu en dan iets zegt, dat nu ja n o g a l a a r d i g mag
heeten, maar dan ook niet meer dan dat.
Wat Uwe conclusiën betreft, is het mijne meening, dat daarin zeer stellig vernuft
en smaak niet valt te miskennen, maar dat toch over 't algemeen de
w e t e n s c h a p p e l i j k e g r o n d i g h e i d en de b r e e d e v o l l e d i g h e i d hier
met smart worden gemist. Het best geslaagd schijnen mij over 't geheel genomen
die gedeelten, die van het eigenlijke onderwerp zeer ver liggen. Er is b.v. één
prachtige bladzijde over a r t i s t i e k e o p v a t t i n g i n n a a l d w e r k e n , die ik
een verheven gedicht in proza zou willen noemen, maar eilieve - wat heeft dit te
maken met de wijsbegeerte van Kant?
Schrijf mijn ongunstig oordeel niet toe, bid ik U, aan mijn vermeend ‘Hegelianisme’,
waarop gij in Uw laatste schrijven zinspeeldet. Dat ik geen Hegeliaan ben, wordt
naar ik meen door de voornaamste binnen- en buitenlandsche beoordeelaars van
mijne werken wel toegegeven. Alleen in sommige opzichten wordt door mij het
inzicht van Hegel gedeeld.
Indien gij de onbewimpelde uiting van dit oordeel over Uw werk aan andere dan
de meest vriendschappelijke beweegredenen mocht toeschrijven, zoude mij dit in
hooge mate verdrieten. Om eiken schijn van partijdigheid te vermijden, heb ik de
vrijheid genomen Uw handschrift zonder eenig commentaar mijnerzijds aan collega
Sijbrandtsz te Utrecht ter beoordeeling toe te zenden, maar deze bleek ten eenen
male mijne zienswijze te deelen, en scheen zelfs het geheele werk als niet ernstig
bedoeld te beschouwen, daar hij mij antwoordde met eene geestige persiflage, die
ik U niet zal toezenden, om U niet onnoodig te grieven.
Zooals gij zeer goed weet, houd ik U geenszins voor een stumper; ware dat het
geval, dan zou ik misschien eene poging doen om Uw werk door het voorstellen
van zeer veel veranderingen en verbeteringen tot iets eenigszins dragelijks
omgewerkt te krijgen; maar nu ik U integendeel voor een zeer begaafd en talentrijk
student houd, kan ik niet berusten bij de gedachte, dat gij pro-moveeren zoudt op
een (euphémistisch gesproken) zoo hoogst middelmatig werk als ik U hierbij
terugzend.
Naar ik hoop en vertrouw, zult gij binnen eenigen tijd met eene
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dissertatie over een geheel ander onderwerp op eene Uwer waardige wijze Uwe
sporen in de wetenschap verdienen.
Met een hartelijken handdruk en groeten aan uwen Vader (dien ik na onzen
gezamenlijken akademietijd zoo weinig ontmoette), blijf ik steeds uw vriend
Professor Van Staveren.
P.S. Hiernevens een afdrukje van een artikeltje over: K a n t ' s b e g r i p p e n i n
d e t o e p a s s i n g , dat door mij indertijd in D e G i d s werd geplaatst en waarvan
't mij eenigszins bevreemdde, dat gij 't niet scheent te hebben gelezen.
(Zestien maanden later.)

XXXI.
(Bericht uit het Algemeene Nieuwsblad van 2 Mei 1906.)
Dat een akademisch proefschrift niet alleen in vollen ernst verkoopbaar blijkt, maar
zelfs binnen twee maanden een tweede uitgave beleeft, is zeker geen alledaagsch
verschijnsel. Het doet zich echter voor met de dissertatie, waarmede Jhr. C.P. van
Mierix, zoon van ZEx. den benoemden Minister van Justitie, het tegenwoordige
Kamerlid, in Februari aan de Universiteit te Amsterdam cum laude promoveerde.
Het tamelijk lijvige boekdeel, door de firma Gijsberti te 's-Gravenhage op een
ongeëvenaard smaakvolle en artistieke wijze in kalfsleeren prachtband uitgegeven,
is getiteld: De textiele kunsten in de voornaamste landen van Europa sedert de
vroege middeneeuwen tot onze dagen, geschetst in hunnen invloed op algemeenen
beschavingstoestand, kunst en literatuur, met een bijvoegsel over de vroegste
kantwerken uit het begin der zestiende eeuw. Aan het werk, dat op zich zelf hoogst
belangwekkend is, wordt nog een zeer eigenaardige aantrekkelijkheid bijgezet door
de talrijke keurige afbeeldingen, die het werk zijn van de in den laatsten tijd zoo
bekend geworden naaldkunstenares Anna Pieters, verloofde van den schrijver, die,
naar we hoorden fluisteren, ook aan het werk zelf in meer dan één opzicht aandeel
heeft gehad.
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XXXII.
(Prof, van Staveren aan C.P. van Mierix.)
Amsterdam, 4 Juni 1906.
Eenige maanden na Uw zoo uitstekend geslaagde promotie, waarmee ik U en Uw
vader gelukwenschte, is 't me een behoefte U nog eenige hartelijke woorden te
doen toekomen. Ge zult nu wel toegeven, dat ik gelijk had, toen ik U uw eerste
ontwerpdissertatie met een weinig waardeerend advies terugzond en den wensch
uitsprak, dat ge een geheel ander onderwerp zoudt kiezen. Uw succes is waarlijk
zeldzaam groot. Letterlijk van alle zijden hoor ik Uw proefschrift roemen.
Na al het gebeurde schijnt het U misschien in mij nog al i n c o n s e q u e n t indien
ik U toeroep: Vergeet in Uw verdere studiën de f i l o z o f i e niet. Blijf er altijd een
deel van Uw tijd aan besteden! Ik meen dit werkelijk ernstig. Van het hout, waaruit
men echte w i j s g e e r i g e s c h r i j v e r s snijdt, zijt gij naar mijn vaste overtuiging
niet. Gij laat U daarvoor te veel door Uw g e v o e l meesleepen en luistert ook te
veel naar Uw a r t i s t i e k e inspiratiën. Het l e z e n en b e s t u d e e r e n van de
beste philosophische geschriften (ik meen zoo nu en dan tusschen het andere door)
zal naar mijn stellige verwachting U bij a l U w andere studiën voorlichten en
bovendien zal (wat nog veel meer beteekent) dezelfde studie Uw geheele
z i e l e l e v e n verhelderen en veredelen.
Schrijf mij eens geheel onomwonden Uw eigen denkwijze hieromtrent en ontvang
nog eens een recht hartelijken handdruk
van uw vriend den ouden brompot,
Professor Van Staveren.

XXXIII.
(C.P. van Mierix aan Professor Van Staveren.)
Den Haag, 6 Juni 1906.
Waarde Professor.
Laat me U vriendelijk danken voor Uw hartelijken brief, waarvan de oprechte
bedoelingen door mij op de meest volkomene wijze
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worden erkend en gewaardeerd. Ik wil U gaarne bekennen, dat ik indertijd op U
nogal boos was, toen U dat prachtige ‘standaardwerk’ van mij over Kant zoo
smadelijk terugwees. Maar ik geloof nu zeker, dat U gelijk had en dat ik U dankbaar
moet zijn voor Uw onomwonden oordeelvelling over dat werk.
Uw raad, om van tijd tot tijd nog (als d i s c i p e l en niet als m a g i s t e r ) aan de
filozofie wat te blijven doen, wil ik zeer gaarne opvolgen. (Ook z o n d e r Uw raad
zou ik dit waarschijnlijk gedaan hebben.)
In mijn eerste studiejaren dweepte ik met de philosophie als h e t h o o g s t e wat
de mensch kon hebben. Ik had de overtuiging, dat a l s mij maar het volkomen
inzicht in de werken van Kant, Spinoza, Hegel enz. kon worden ingestort, ik dan
v o l m a a k t w i j s en daardoor tevens v o l m a a k t g e l u k k i g zou zijn. Maar 'k
moet U eerlijk zeggen, dat ik daar later langzamerhand heel anders over ben gaan
denken.
Dat het bestudeeren van filozofische werken bij al mijn andere studiën licht zal
geven, moet en wil ik op Uw woord gelooven. U weet van de verschillende
wetenschappen v e e l en ik zeer weinig. Als ik op m i j n e i g e n i n z i c h t e n alleen
afging, zou ik eerder tot de conclusie komen, dat de filozofie maar o p z e e r
w e i n i g p u n t e n aan de wetenschappen licht kan verschaffen. Maar ik neem
gaarne aan, dat dit oordeel uit mijn zooveel geringere kennis voortvloeit. Het kan
daarom niet bij me opkomen U op dit punt te willen tegenspreken.
Op een a n d e r punt zou ik misschien w e l (al is 't ook schroomvallig) een oordeel,
dat van het Uwe afwijkt, durven uitspreken. U voorspelt me, dat de filozofie mijn
z i e l e l e v e n zal kunnen verlichten en veredelen. Omdat U mij speciaal verzoekt
o n o m w o n d e n mijn denkwijze uit te spreken, moet ik zeggen, dat ik goede
redenen meen te hebben om in dit opzicht n i e t van Uw meening en zelfs van een
geheel tegenovergestelde meening te zijn.
Terwijl ik aan mijn eerste dissertatie werkte, had ik met de jongedame, die nu
weldra mijn vrouw zal zijn, en nog twee andere personen een soort van
quasi-filozofisch clubje opgericht. Ik had daar bepaald z e e r v e e l pleizier in, omdat
zoowel mijn aanstaande als de twee anderen telkens z e e r a a r d i g e origineele
opmerkingen maakten, die mij prikkelden tot het vinden van
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tegenopmerkingen enz. Maar zeer merkwaardig was het, dat, hoe meer wij beiden
elkander leerden kennen en hoe meer we elkaar lief kregen, zooveel minder ons
de filozofische gesprekken konden bevredigen. Door allerlei listen trachtten we de
twee anderen weg te krijgen en als we dan alleen waren, spraken we over allerlei,
maar n o o i t over filozofische kwesties, dat kan ik U op mijn woord verzekeren. Het
schijnt me nu zelfs belachelijk, dat we het in zulk een verhouding d a a r o v e r gehad
zouden hebben.
En nu, nu ons huwelijk op handen is, n u zijn er weer een geheel a n d e r e soort
van onderwerpen aan de orde dan toen. Dit zijn namelijk tal van p r a k t i s c h e
zaken. Maar ook deze andere zaken hebben weer vast en stellig met de filozofie
van Kant of wie dan ookk n i e t h e t m i n s t e t e m a k e n .
Mijn conclusie is deze, dat naar mijn idée de filozofie voor de e e n z i j d i g e
ontwikkeling van het koel-redeneerend d e n k e n zeker groot nut heeft en altijd zal
hebben, maar dat ze voor het eigenlijke z i e l e l e v e n en ook voor het gewone
dagelijksche gedoe, waarvan ons heele bestaan nu eenmaal vol is, als a b s o l u u t
w a a r d e l o o s mag worden beschouwd.
Met zeer vriendschappelijke gezindheid, blijf ik,
Waarde Professor,
Uw toegenegene
Cornelis van Mierix.
(Twee maanden later.)

XXXIV.
Mejuffrouw Anna Pieters H.Ed.
Adres: Mevr. Wed. Pieters-Boomsma, Middelburg.
Arnhem, 5 Augustus 1906.
Liefste Annie.
Ik heb de laatste twee dagen o n m o g e l i j k kunnen schrijven. Ik voel me
zielsgelukkig, maar 't is wanhopig druk met al die dingen. Uit Middelburg heb i k
n u ( j i j niet?) het bericht ontvangen, dat de Heeren nu over onze stukken geheel
tevreden zijn, zoodat we Donderdag o.e. week kunnen trouwen. Maar hier met het
huis enz. is er nog e e n z e e van dingen te doen. 't Is een
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genotvolle roezemoes, maar een roezemoes is het. - En dan nog onze huwelijksreis,
daar heb ik nog heelemaal niet aan kunnen denken. Ik heb nog niet d i e
b l a s s e s t e A h n u n g naar welke van de vier windstreken we over veertien dagen
zullen trekken. Als jij iets weet, schrijf het me dan gauw, want mijn hoofd loopt als
een tol.
In vliegende haast met maar 999 kussen, omdat ik voor de duizendste geen tijd
heb,
je eeuwig-eenige Cornelis.

XXXV.
Den HoogWelGeb. Heere,
den ZeerGel. Heere Jhr. Dr. C.P. van Mierix, Hôtel du Soleil, Arnhem.
Middelburg, 6 Augustus 1906.
Liefste Korrie.
Ik heb wel gedacht: waarom schrijft hij niet, maar ongerust ben ik niet geweest. Ik
begreep wel, dat je geen tijd hebben moest. Ik heb hier ook niet stil gezeten en een
menigte brieven en briefjes geschreven. Het bericht van hier over die stukken heb
i k eerst hier gekregen, vóór je brief. Ik heb toen werk gemaakt, dat het naar Arnhem
werd opgezonden. Pas met al die drukte vooral op voor je gezondheid, overspan
je niet en loop 's avonds niet meer met je hoed onder je arm; het is wel Augustus,
maar er waait 's avonds toch licht een al te koele wind. - Verbeel je, dat je n u eens
kou vatte!
Wat de huwelijksreis betreft, hoef je je heelemaal niet meer te plagen, want dat
heeft je Annie eergisteren al heel alleen gevonden en uitgemaakt. Ik zal je dadelijk
vertellen, waar we naartoe gaan. Eenige g e l e e r d h e i d was er voor noodig, maar
die heb ik niet uit mezelf, dat zal ik zelfs maar niet probeeren je wijs te maken; ik
heb 't eenvoudig.... o v e r g e s c h r e v e n uit Vivat's Encyclopédie, deel 6, letter K.
E n f i n . Weet jij nog niet waar we heen gaan, waar we bepaald naar toe moeten,
al zou de onderste steen boven raken? -
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Niet? - Nu. Ik weet het dan wél. Wil ik het je zeggen, mijn Korrie? Goed dan, we
moeten naar Koningsbergen in Pruisen. Ik zeg dat zoo in 't Hollandsch, maar ik
bedoel 't natuurlijk in 't Poolsch: K r o l e w i e c , dat vat je. Koningsbergen of Krolewiec
is, ventje, de hoofdstad van de provincie Oost-Pruisen en tegelijk (hoe toevallig!)
ook de hoofdstad van het regeeringsdistrikt Koningsbergen, en heeft de titel
‘Koninklijke pruisische hoofden residentiestad’; het ligt (zooals je je natuurlijk net
zoo goed als ik herinnert) onder 54°43′ N.B. en 20°30′ O.L. van Greenwich aan
de.... (ik wed, dat je 't weer niet weet!) aan de Pregel, enz. enz. De rest is even
interessant, maar ik onderstel 't als bekend. - Maar nu word je misschien erg boos
en vraagt, wat we dan in Koningsbergen moeten zien of genieten? Dat zal ik je
zeggen, domme jongen. In Koningsbergen staat een bronzen standbeeld van een
man, aan wie wij a l l e s , a l l e s te danken hebben. Wie die man was? Nee maar....
nu maak je 't me waarlijk al te bont. - Gauw in de hoek, want je kent heelemaal niet
je les. Ik zal 't je zeggen als je 't goed onthoudt.... Immanuel Kant, de Duitsche
ste

wijsgeer, werd geboren de 22

ste

(jij dacht van de 23

domoor! er komt nooit iets

ste

van je terecht!) de 22 April 1724 te Koningsbergen als zoon van een zadelmaker;
hij studeerde sedert 1740 aldaar in de theologie, enz. enz..... Ik weet n o g v e e l
m e e r , maar ik wil je er niet mee vermoeien.
Immanuel Kant, lieve Korrie, is de man, aan wie wij eenvoudig a l l e s , a l l e s ,
a l l e s te danken hebben, zonder wie we n i e t s , n i e t s , n i e t s zouden zijn, en
dat zal ik je bewijzen op zoo'n duidelijke manier, dat de drie professoren Van
Staveren, Sybrandtz en Bolland er met hun allen n i e t s tegen zouden kunnen
zeggen. Het bewijs is dit. Als Immanuel Kant er niet geweest was, als hij niet de
K r i t i k d e r r e i n e n V e r n u n f t en al die andere boeken, waarvan ik geen zier
en geen jota begrijp, geschreven had, dan zou mijn advertentie n i e t
d u b b e l z i n n i g geweest zijn, dan zou jij dus op die advertentie niet geschreven
hebben en.... wij zouden in 't groote Amsterdam nooit iets van elkander hebben
gemerkt.
Dus, ventje, aanstaande Donderdag over een week gaan wij met zijn beidjes per
doorgaande wagen, als er een is, direkt door naar Koningsbergen en, als we daar
aangekomen zijn, leggen we een prachtige krans neer op het voetstuk van het
bronzen stand-
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beeld van Kant, een heel prachtige krans, zooals hij er in zijn leven misschien nooit
een gezien heeft.
Dag, vent. Ga nu zoet naar bedje, want je k u n t niet meer van de slaap, dat kan
ik van hier aan je zien.
Je zielsbeminde en beminnende
Annie.

XXXVI.
HoogEedelGebooren Jonker Van Mierix,
te Schraven Haagen of elders.
Staande Uwen Kamer te huur en bij Uwen Juvrouw derzelver oorzaak bevragende,
was ik zoo vriendelijk te invermeeren als dat Uw Allerhoogste geprommeveert zijnde
en wel dra verder tot den echte Staat te worden Verheeven, om reeden ik door Uw
Hoog Edel Gebooren wel gephelicytheerd en mij tevens dringend raccommodeerende
voor den verkoop van allen jassen, broeken, schoenen en etzéthera, als welke niet
met Uw Hoog Edele in den Echte Staat zullen treeden en hierbij alsmede voor de
zich Uwer wel herinnerende Kanten bij dezen vreugdenvollen Geleegendheid door
mij zal worden gebooden den somma van vier gulden vijfentachentig cents.
Uw ZeerHoogEdelachtbaren Dienaar,
Mozes Eitjesman, Jonas Daniel Meyerplein 32.

XXXVII.
(Bericht uit het Algemeen Nieuwsblad van 25 Augustus 1906.)
De ‘Königsberger Nachrichten’ vermeldt:
‘Wie hedenmorgen vroeg opgestaan was, heeft bij het Kantstandbeeld een niet
alledaagsch tafereel kunnen aanschouwen. Een jeugdig paartje, kennelijk
jonggehuwden, door hun eigenaardig dialekt als Hollanders kenbaar, in eenvoudig
doch smaakvol reiskostuum, kwam de ... erstrasse uit om op het bronzen voetstuk
van het beeld des grooten wijsgeers een reusachtige krans neer te leggen van
donker loover met helderkleurige orchideeën en andere
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bloemen doorweven. (Stadsbestuur en politie hadden tot dit huldebetoon
toestemming gegeven, onder voorwaarde, dat het vóór zes uur 's morgens plaats
vond en niet te voren was aangekondigd.) De grootere Kant-vriend en Kant-kenner
was blijkbaar .... het bevallige vrouwtje, dat eigenhandig en met zeer kennelijke
ontroering den krans uit de armen van den begeleidenden Dienstmann overnam
en aan de voeten van den grooten Koningsberger neerlei. De jongeman scheen de
plechtigheid meer van een humoristisch standpunt te bekijken, ten minste hij lachte
herhaaldelijk en wreef zich de handen.’

XXXVIII.
Herrn Professor Van Staveren, Amsterdam, Holland.
Rönne op Bornholm, September 1906.
Waarde Professor Van Staveren.
We hebben gisteren aan U gedacht, aan U en aan Uw geliefkoosde wijsbegeerte wij, een jong en gelukkig paartje op de huwelijksreis.
Het was een verrukkelijke heldere nacht met tintelenden sterrenhemel. Met een
groote roeivlet hadden we ons op de door geen enkel windje bewogen
Oostzeespiegel gewaagd. Men verzekerde ons, dat er bij d i e barometerstand en
d a t tij in 't geheel geen gevaar was en toen kregen we er zoo'n lust in, dat we ons
niet konden houden. We roeiden met volle kracht een heel eind in zee, ik als
oud-bestuurslid van Nereus aan de riemen, mijn vrouwtje aan 't roer. Er was geen
maan, maar alle sterren spiegelden helder in het effen watervlak. In de verte zagen
we nu en dan een zwart schaduwbeeld voorbijglijden van een schip of een boot.
Overigens was alles onbewegelijk stil. We hoorden niets dan het klotsen van onze
eigen riemen in het water. We zaten tegenover elkaar, we stuurden steeds verder
van 't land af en ik roeide gestadig door. De zeelucht was heerlijk frisch en wij beiden
kwamen langzamerhand in een zeer eigenaardige stemming. Het was me, en mijn
vrouwtje verklaarde later hetzelfde omtrent haarzelve, het was ons of het
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GEWONE ALLEDAAGSCHE leven voor een oogenblik geheel van ons was weggenomen

en in 't geheel niet bestond. Opeens klonk er, ik weet niet hoe, een denkbeeldige
stem in mijn oor: ‘der Sternenhimmel über uns und das Sittengesetz in uns’, het
mooie gevleugelde woord van Kant, waarin hij de twee zaken opnoemt, die hij nooit
zonder bewondering kon beschouwen. Mijn geest werd ongewoon helder, mijn
gedachten liepen snel en tal van zaken, die ik lang vergeten meende te hebben,
schoten me plotseling met haast verblindende klaarheid te binnen. Ook datgene,
wat eens door mij op lessen of colleges gehoord of in boeken gelezen was, begon
opeens tot me te s p r e k e n als iets heel g e w o o n s en n a t u u r l i j k s , dat ik zelf
des noods wel alleen had kunnen vinden. Duidelijk zag ik vóór me de bekende
lokalen, waar ik mijn geest had geoefend - ik zag Uw college-lokaal in dat
keldergewelf met die pilaren en die gezellige kolomkachel - en ik zag ook het kamertje
achter de aptheek in de Marnixstraat, waar wij beiden, mijn vrouwtje en ik, indertijd
getracht hadden met elkander te filozofeeren. Ik zei het tegen haar en dat ik dat
kamertje vóór me zag, ook zij stelde zich dadelijk die filozofische namiddagen voor,
even helder als ik zelf. Toen begonnen we g e h e e l o n g e d w o n g e n sommige
van die kwesties, waar we 't in die dagen maar half in ernst over gehad hadden, op
te halen en.... tot onze eigen verbazing was het mijn vrouwtje even goed als mij
mogelijk om in dit eigenaardige oogenblik de zuivere abstractie te vatten en te
volgen. We roeiden zeer langzaam voort zonder naar onze riemen te zien, de blikken
opwaarts gericht. Het bleek ons, dat we beiden voor ditmaal zoolang als het duurde
w e r k e l i j k e o n g e v e i n s d e b e l a n g s t e l l i n g koesterden voor dat subtiele
ontastbare iets, dat door de menschengeest getrokken wordt uit een levend w o o r d
zooals de honing door de bij uit de levende bloem.... het b e g r i p . We voelden
onzen geest sterk tot d e n k e n scherp en diep.... maar we voelden tevens, dat
deze zeer ongewone spanning van onzen geest slechts een korte poos zou duren
en dan in langen tijd niet of misschien nooit meer terugkeeren.
‘D e r S t e r n e n h i m m e l ü b e r u n s u n d d a s S i t t e n g e s e t z i n u n s ’.
De aardsche voorwerpen zijn klein en laag. Zij kunnen den sterrenhemel nergens
aanraken. De plichtjes en taakjes van het dagelijksche leven zijn nietig en vluchtig.
Zij
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kunnen zich niet rekken of strekken naast of tegenover de eeuwige z e d e w e t , die
zich in ons binnenste doet gelden. En wij menschen zijn nu eenmaal gedwongen
om te leven te midden der aardsche voorwerpen en steeds weder onze volle
belangstelling te wijden aan de tallooze plichtjes en taakjes, die het leven ons stelt.
Dit feit is ontwijfelbaar zeker en onverbiddelijk noodwendig. En toch, niettegenstaande
dit ontwijfelbaar zekere en onverbiddelijk noodwendige feit, d u r f ik n u zeggen:
Komaan! L a a t ons s o m t i j d s een enkel oogenblik uit het aardsche gewemel
opzien naar het sterrengewelf! L a a t ons s o m t i j d s een enkel oogenblik de
plichtjes en taakjes loslaten om te grijpen naar een e e u w i g e w e t e n e e n
onvergankelijke waarheid.
........................
Noot bij bldz. 4.
Ofschoon de Amsterdamsche studenten niet de gewoonte hebben maskerades
te houden, zal de vriendelijke lezer wel zoo goed willen zijn zich voor deze keer
eens voor te stellen, dat dit w e l het geval was. Wat het speciale onderwerp van
d e z e maskerade betreft, het was in mijn sedert meer dan een jaar e n
p o r t e f e u i l l e bewaarde ‘Kantlessen’ van begin af aan te vinden. Dat in dit jaar
juist de Leidsche studenten zich ‘mijn maskerade’ hebben toegeëigend, vind ik
natuurlijk uitermate ‘gemeen’ en ‘valsch’, maar.... het is bij slot van rekening niets
anders dan een zuiver toeval, waaraan niemand schuld heeft.
J.M.H.
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Adriaan Loosjes' Hillegonda Buisman
door J. Koopmans.

De strijd tegen 't obscurantisme is in zijn diepste wezen de strijd tegen Rome.
de

Hoezeer de 18 eeuw zich er op voorstond de verdraagzaamheid te prediken,
tegen het Roomse ceremoniëel lieten zich zoveel bezwaren gelden, dat men, hoezeer
ook de aanhangers scheidende van de dwaalleer, en de eersten beklagend als door
misleiding gedupeerd, nochtans niet kon nalaten hen aan te tasten in die gebruiken
welke tegen het gezonde oordeel indruisten. Dat de terechtwijzingen niet van
iedereen uit mochten gaan, zien wij aan Hilletje, die, op grond van de
‘verdraagzaamheid,’ de koster van de Broederkerk te Zwol wegens zijn ruwe
uitlatingen terecht zet; niet de grote massa had het recht tot oordelen; dit was de
taak van de geëduceerden, de ‘verlichten’; ook het burgerschap der ‘Aufklärung’
was een aristocratie. Dat de auteur, tijdens het Alkmaarse onweer, Tesseltje, - in
tegenstelling met de onbevooroordeelde Hilletje, die zich goedsmoeds met Drebbel
over het ‘nut’ van dergelijke ‘damp en smetstof werende’ verschijnselen onderhoudt,
- met vreesachtigheid geslagen in haar binnenkamer wegmoffelt ‘als van een zeer
aandoenlijk gestel zijnde en misschien ook doordat zij in de gevoelens der Roomsche
kerk was opgevoed, welker leeken omtrent dit natuurverschijnsel opmerkzaam
gemaakt worden, daar men hun tegen hetzelve zoogenaamde afweringsmiddelen
ter hand stelt,’ is reeds een bedenkelike ouverture. Maar de ware ‘papenfresserei’
komt pas tot uiting, als in de Katholieke streken door het ‘dwaas bedrijf’ van de
‘domme menigte’, het Protestantse gevoel zich beledigd

1)

Zie Mei-aflevering.
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acht. Dominee Wachtendorps gezondheid zal, hoopt men, baat vinden te Aken.
Daarheen trekt dus een deel van de familie. De reis voert over Maastricht, waar het
gezelschap - Wachtendorp blijft weer binnen, - de toegang tot een klooster wordt
verleend, en men onder geleide de nonnetjes ziet. Betje is maar half op haar gemak,
als de zusters, overigens ‘bleke sombere en effen gezichten,’ tersluiks het oog slaan
op Van Waalwijk, haar aanstaande. Als nu de geleidster, heel onvoorzichtig, aan
Betje, van wie ze de wetenschap heeft bekomen dat ze ongetrouwd is, de vraag
richt, of haar ook niet dit stille en vrome leven, afgezonderd van de wereld, zou
aanstaan, komt er een antwoord, als van een Protestants meisje dat zich reeds een
andere bruigom verkozen heeft, verwacht zou.... kunnen worden. ‘Ik ben’ zegt Betje,
‘niet Katholiek, en al was ik dat, dan zou ik mij hier vervelen. Misschien als ik een
vijftiger ben.’ Zo het doel van dit antwoord is geweest, om het gemoed van de zuster
te prikkelen, en nog eens een wederantwoord uit een Protestantse mond uit te
lokken, dan is het spel geslaàgd. De non, die in dit oogenblik uit haar evenwicht
valt, merkt bitter op: ‘Voor de wereld zou dan de roem van uw leven zijn, en 't
waardeloos overschot voor de Heer!...’ Voor de afgetroefde Betje komt in hoger
ressort de moeder op, om, na eerst enige toegeeflikheid voor de jeugd van haar
dochter te vragen, de zusters voor een onoplosbare vraag te stellen: ‘Mejuffrouw’
zegt mevrouw Wachtendorp, ‘mijn dochter zou wellicht hetzelfde gevoelen zijn
toegedaan, als zij in een Katholieke streek was geboren en opgevoed. Maar toch
moet ik u doen opmerken, dat zo alle meisjes de ongehuwde staat omhelsden en
zich in kloosters van de maatschappij afzonderden, de wereld spoedig uitgestorven
zou zijn, en ik twijfel, of dit Gods bedoeling kan zijn.’
Nog bonter indruk geeft Aken. Dominee Wachtendorp kan het er bijna niet houden.
Tot overmaat van ramp wordt er een tentoonstelling van relikwieën gehouden. Een
processie-dag gaat vooraf. Aan de dochter wordt op de strengste wijze geboden
haar lachen in te houden, wanneer haar het hemd van Maria, het lijnwaad van
Christus, een nagel van 't Kruis of een arm van de heilige Simeon wordt vertoond.
Reeds voor haar veiligheid is 't ongeraden om afkeer te tonen of zelfs maar haar
minachting te laten blijken; maar bovendien is 't een ‘eis van opvoeding en
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en beschaving, geen blijk van oneerbiedigheid te tonen in tegenwoordigheid van
zaken, die door anderen, evenveel waarom, voor heilig gehouden worden’. Betje
poogt zich aan de opgelegde strikte neutralieteit te houden, maar heeft al haar
bedwang nodig om niet te ‘glimlachen’. Thuis gekomen, ontlast zij haar hart bij haar
vader, die, zoals we reeds weten, er even ‘treurig’ over denkt. Hillegonda zelf echter
staat hoger, is zelfs boven alle oordeel en veroordeel verheven. Zij ziet er
doodgewoon snuisterijen en speelgoed in van een ‘domme’ geestelikheid en een
nog ‘dommer’ volk, dat nog zo eindeloos ver van de ‘verlichting’ der Protestanten
verwijderd is, dat het gevaarlik zou wezen, ze hun verregaande onnozelheid onder
't oog te brengen. ‘Doch wat hindert het eigenlik, lieve man’, zet zij voort, zich hierin
trachtend te stellen op het hogere standpunt, dat nog edeler geesten van die tijd
innamen, en dat in Lessing's Nathan zulk een vermaarde woordvoerder heeft
gevonden, - ‘wat hindert het, dat sommigen gelooven hoe een schakel van de ketting,
die eertijds Petrus in de gevangenis kluisterde, in de Lieve Vrouwekerk als een
heiligdom bewaard wordt; zij kunnen er immers evengoed vrome en brave mensen
om zijn; ook hun zal wegens hun vroomheid de Hemel geopend worden, al
vermaakten ze zich een ogenblik met een fraaigestikte mantel, eenmaal
toebehorende aan de Heilige Moeder Maria. Wat zouden wij zijn, als in de vijftiende
eeuw enige schrandere mannen de hervorming niet hadden begonnen en doorgezet?
Zouden wij niet even goed als deze onnozele Akenaars met diepe devotie naar die
vermeende heiligdommen gestaard hebben?’ Maar zelfs de verdraagzame
Wachtendorp is zulk een toegevendheid te tolerant. ‘Zeer zeker’, antwoordt hij, ‘staat
het niemand vrij over de toekomende zaligheid van een ander uitspraak te doen.
Maar let wel, de aandacht voor dergelijke relikwieën leidt de gelovigen af voor de
hogere en verhevener begrippen van de godsdienst, die een heilzame invloed op
hun handel en wandel hebben. Daargelaten nog het bederf, dat er gelegen is in de
sluwheid van sommige priesters, die de domme lichtgelovigheid van hun leken te
hunnen profijte misbruiken, door aan de meest waardeloze snuisterijen krachten
van genezing of voorbestemming te verbinden....’ Het slot is, dat dominee
Wachtendorp, hoe ziekelik ook, blijde is een plaats te kunnen verlaten, waar
godsdienst, voor hem een zaak zo eerwaardig,

Groot Nederland. Jaargang 9

715
vernederd wordt tot een poppenspel, vermengd met beuzelingen, die ze voor elke
verstandige een voorwerp van spot en droefenis maakt.
de

Dus hebben onze patriotten uit 18 eeuw over de Roomse leer gedacht. Evenwel
zou 't onbillik zijn hun na te geven, dat ze de Roomsen zelf de mond hielden
toegesnoerd. Integendeel, ze lieten hen ook aan 't woord. Mits, - deze het ‘verstandig’
deden en van uit het standpunt der rede zelf bevonden, dat er wel aanleiding kon
zijn hun bijgelovigheden voor een edeler geloof om te ruilen. En tot die verstandigen
rekende men in de eerste plaats de ontwikkelden, de beoefenaars vooral van
wetenschap en kunst, en dus zonder bedenkingen de ‘voortreffelike’ dochters van
Roemer Visscher. Tot voor kort ging de legende, dat de dames Visscher van huis
uit Katholiek waren. Ze waren Doopsgezind; eerst zeer laat gingen ze over. Van
zulke nu kon men onmogelik onderstellen dat ze ‘weerzinwekkende kramerijen’ als
blijken van een zuiver geloof zouden aanvaarden. Zij en haarsgelijken mochten dan
ook wel Rooms zijn, maar alleen onder voorbehoud; ze volgden slechts de traditie;
uit volle overtuiging konden ze het niet wezen; 't was de wet der inertie die ze tussen
bijgeloof en redelik geloof in een zwevende staat van indifferentisme hield. Slechts
zo het Protestantisme onverdeeld aan te prijzen ware, dan zouden ze het morgen
aan de dag nog overwegen, 't Oude Geloof te verlaten en 't Nieuwe aan te hangen.
Maar ook de Gereformeerden, hadden zij bevonden, schenen tot de waarheid,
waarop ze zich dikwels verhovaardigden, nog niet te zijn gekomen. - Woordvoerster
van deze overwegingen is Tesseltje, bij gelegenheid van een maaltijd aan huis van
Van Baerle, waarheen Francisca Duarte met haar man de Alkmaarse gasten heeft
meegetroond. De dis wordt, zeer ten genoegen van de steeds weetgierige en
luisterende Hillegonda, gekruid met ‘geestige gesprekken.’ Die gesprekken hadden,
volgens Loosjes, bij wie, zo we 't niet reeds vermoedden, ‘geest’ nimmer ‘spirit’ maar
steeds zwaar-op-de-handse ‘intellekt’ is, zijdelings betrekking op Tesseltjes Katholiek
geloof. Ten slotte neemt ze het woord, en verwijt Van Baerle hoe hij al maar
doordraaft op het thema, dat de Katholieken er zo op uit zijn om zieltjes te winnen,
terwijl hij van zijn kant er niet minder werk van maakt, háár van 't Oude geloof af te
trekken. Maar hij hoeft niet te denken, dat het hem lukken zal.
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Uit de vreedzame schoot van de Moederkerk over te gaan naar een Leer, waarvan
de felste voorstanders elkaar leerpunten betwisten die door geen sterfelik verstand
beslist kunnen worden, en waaronder zij die zich de verdraagzaamsten noemen,
hun pen op 't onverdraagzaamst gewoon zijn in gal te dopen, - daar bedankt ze
voor. Duarte ‘barst uit in lachen’, de gastheer bijt zich op de lip. Duarte tracht er nog
een mouw aan te passen bij wijze van kompliment, met te veronderstellen, dat de
onverdraagzame Protestanten voornoemd, altans niet voor Tesseltje de Hemel
zullen sluiten, en dat in geen geval dit de heer Van Baerle zal doen indien Petrus
hem de sleutels mocht toebetrouwen. Maar ook zij acht Godgeleerde geschillen
niets anders dan ijdele schermutselingen; ‘men bemoeit zich met zaken, waaromtrent
men nooit zekerheid krijgt; ten slotte zijn de debaters slechts dansers, die zich nu
hier dan daar bewegen, zodat een dispuut en een mensch daarin overeenkomen,
dat ze eindigen op 't punt waar ze begonnen zijn’.
De kwestie Rooms-blijven of Protestants-worden is dan ook te gewichtig om in
eens te worden afgehandeld. Als Hilletje te Dordt bij Anna Roemers en Van Wezel
logeert, komt de vraag weer op 't tapijt. Een bezoek aan de Doelen, waar voor
ettelike jaren de bekende Synode was gehouden, geeft er aanleiding toe. 't Gehele
schisma wordt er bij opgehaald, en de gang van zaken van alle kanten beklaagd.
De rekening maakt weer Anna op, die onder meer verklaart, dat de reden waarom
zij en Tesseltje ofschoon ze in haar eigen Kerk zeer goed de gebreken bemerken,
niet overgingen, voornamelik lag in hun tegenzin tegen sekten die nog heviger
verbitterd op elkander bleken te zijn, dan op de Katholieken. Desniettegenstaande
is het gezelschap, zonder uitzondering, vaderlandslievend genoeg om in één koor
te betreuren, hoe door het gebeurde de hartstochten in die mate waren gaande
gemaakt, dat de rust van de Kerk er jammerlik was door verstoord en er daden van
onverdraagzaamheid waren gepleegd, die men niet verwachten zou van lieden die
gehouden konden worden de Roomsgezinden in verlichting te overtreffen. De rust
en de vrede in 't Vaderland gaan de vrienden boven alles; of deze of gene, in nooit
te beslissen punten van geschil de overwinnaar beweert te zijn, zijn slechts zaken
van ondergeschikt belang.
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Uit heel dit dispuut, dat Loosjes, met een duidelike bedoeling tweemaal in
Hillegonda's omgeving aan de orde heeft gesteld, komt als een zekere zaak aan
het licht, dat de auteur, zo hij ongunstig denkt over het Roomse geloof, evenmin te
spreken is over de Gereformeerde leer, zoals ze zich in het kerkelik leven van de
de

17 eeuw heeft geopenbaard. Nu heeft dit zijn reden. De Kerk toont in die eeuw
een sterk-dogmatiese kant. En Loosjes' standpunt is juist zo anti-dogmaties mogelik.
Hij zoekt het wezen van de Christen en de betekenis van een kerkelike broederschap
in een verstandelik aannemen van eenvoudig te beredeneren waarheden en een
gezamenlik betrachten van de naastenliefde volgens zuiver-Evangeliese
voorschriften. Al wat naar diepzinnigheid zweemt, is kontrabande. Dat in een
zodanige beschouwing een ganse negatie van 't verleden lag, kwam in hem en de
zijnen niet op. Dat de woordvoerders van de ‘verlichting’, met opzettelik een sprong
de

te nemen van de Apostoliese tijd tot aan de 18 eeuw met de Hervorming als
steunpunt, een gehele kultuur desavoueerden, en waar ze histories beweerden te
zijn, juist zo onhistories en zo onpsychologies mogelik waren, konden hun hersenen
niet bevatten. Naar hun mening was heel de geschiedenis der Middeleeuwen één
grote vergissing, één monsterachtige verbastering, waarover niets goeds te praten
en zelfs niet te redeneren viel, maar waarover noodwendig de spons moest worden
gehaald. Dit deed men dan ook trouw. Kerkelike kunst met al wat er aan vast was,
werd ongenietbaar; het vooroordeel wierp tussen de beschouwer en het objekt een
floers. En daar de Renaissance-kunst, om andere en evenzeer te verklaren redenen,
evenmin in de bevatting kon vallen van de ‘Aufklärungs’-tijd, inzonderheid hier te
lande, en de beredeneerdheid de fantasie, het universalisme het individu de
vleugelen bond, was de tijd der ‘Verlichting’ impressie-loos en lag het kunstgevoel
vlak. Evenzeer deed dit de psychologiese zin. Omdat, wat niet klaar was, niet spreken
mocht, liet men ook na te doorgronden, wat zonder de inspanning van 't zoeken
noodwendig in 't duister moest blijven liggen. Zelfs het zoeken werd, buiten het
experimentele gebied, hun een ondraaglike last.
Het doordringen in geestelike vragen, die de historie, zonder dat ze een oplossing
gevonden had, altijd had bezig gehouden; het zich verdiepen in allerlei mysterieën
was dáárom zulk een te misprijzen bedrijf, omdat er de aandacht door werd afgeleid
van
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zo veel belangrijker vragen en zo veel nuttiger arbeid. Maar er was nog iets ergers.
De tijd had geleerd, dat de krietiese studieën en de theologiese twistvragen, om
van de wijsgerige stelsels niet te spreken, slechts hadden gestrekt om de pennen
gaande te maken, de gemoederen te verbitteren, en de zo nodige eenheid te
ververstoren, terwijl het zo klaar als de dag was, dat al wat problematies was
gebleken, door de Schepper als iets voor mensen ondoorgrondbaar was bedoeld,
en God juist niet anders dan in zijn Volmaaktheid gekend wilde worden. En zou men
nu weer gaan twisten? Wat hadden de geschillen over de praedestinatie en de
erfzonde niet gebracht! Wat hadden drijvers als Smout en Trigland, met het
opzwepen van de massa en 't stoken van 't steeds hoger brandend partijvuur, niet
voor onherstelbaar kwaad gesticht! Was het beschavingswerk er niet tientallen jaren
door verachterd geworden? Waren de scheurmakers geen duisterlingen geweest?
De ‘verlichting’ niet kunnende velen, hadden ze, gevangen in hun benepenheid,
zich in hun onverdraagzaamheid liefdeloos betoond. Hun ‘Middeleeuwsche
ketterjagen’ kon God onmogelik gevallig zijn. Maar, hij had hun een perk gesteld.
Hun ‘duister’ rijk was uit. Hen aan de kaak te stellen, en met de fakkel der waarheid
de trekken van hun geestelike mismaaktheid bij te lichten, dit was de taak van de
‘Aufklärungs’-mannen, die met de weldaad der Rede begiftigd, het zaad van de
waarachtige Christelike waarheid en Christelike liefde, in de hoofden en harten
deden gedijen voor de ware Godsverering, bestaande in de handhaving van een
zuiver geloof, het wenden van een liefdevol hart tot minder bedeelden naar vermogen
en geest, en het voorgaan op de weg der deugd, die voerde tot het huis van de
Eeuwige, bedacht om de gedragingen van zijn kinderen met zijn gunsten te bekronen.
Welaan dan, aan de arbeid! De duisterlingen opgezocht, en ze vertoond in hun
ware gedaante, om, hun laster lonend met liefde, aan te tonen, dat het godsdienstig
geloof, zonder de steunsels van hun bekrompen en verbasterd kerkgeloof, in zijn
wezenlikheid eer winste brengt dan verlies!
Als tijdens Hellemans' reeds vermelde reis naar Indië, Hillegonda met twee kinderen
achterblijft, komt haar zoontje Pieter op zekeren dag ongesteld thuis uit school.
Weldra openbaren zich de kinder-
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pokken. Het verloop wordt vrij gunstig; maar wat erger is, zusje Betje krijgt dezelfde
ziekte in een zeer hevige graad en ten slotte wordt de moeder er ook door aangetast.
Betje kan de ziekte niet doorstaan, en sterft; Mevrouw Hellemans krijgt haar
gezondheid terug, en op een schier onmerkbaar vlekje na, ook de schoonheid van
haar gelaat. Doch de ziekte, op zich zelf reeds een bezoeking, geeft het aanzijn
aan een geschiedenis, waarin de goede naam van de vrouw des huizes wordt
aangetast en zelfs gevaar loopt verloren te gaan.
De dokter, die te hulp was geroepen, is de jonge, zeer bekwame Duarte, de
zwager van de histories bekende Francisca, Tesseltjes en Hilletjes vriendin. Hilletje
had hem vroeger leren kennen. Dr. Tulp is ongesteld, en hij onmiddellik bij de hand;
hij komt dus en doet zijn best om aan, de katastrofe een zo gunstig mogelik verloop
te geven. Ook na de herstelling van moeder en zoon blijft Duarte 't gezin als
huisvriend bezoeken. Doch langzamerhand ontstaan er geruchten. Een zekere,
meer gemelde Van der Linden, die zich bij Hillegonda als plaatsvervanger van de
afwezige echtgenoot had willen indringen, maar vrij onvriendelik afgewezen was,
laat in een hatelike brief dit algemeen op de praat geraakte vermoeden, op een
gevoelige wijze merken. Maar nu ook besluit Hilletje er dadelik een eind aan te
maken. Zij wijst Duarte op de delicate toestand, waarin hun beider vriendschap haar
heeft gebracht en houdt er in het dringend belang voor beider reputatie op aan, dat
Duarte voortaan slechts als medicus haar huis zal bezoeken. Deze beslissing blijkt
Duarte een veel zwaarder opoffering te zijn dan Hillegonda. Zij ziet nu eerst de ware
aard van zijn gevoelens, en meent nu zoveel te dringender bij haar besluit te moeten
blijven, door niet alleen het verkeer met Duarte af te breken, maar ook in 't algemeen,
op de ingetogenste wijze haar verplichte weduwstaat op te houden.
De personen nu, welke de eerste geruchten hadden uitgestrooid over een, naar
hun mening, al te vrije omgang van Hillegonda met dokter Duarte, waren twee buren,
oude juffrouwen, zusters in den vieze en in den gelove, ‘door de natuur niet gezegend
met een fraaie gestalte en gelaat’, als Loosjes zegt, en ‘nimmer door eenig jongeling
aangezocht’. Jaloers dus, een zwakheid, die door de jaren en ‘de verscherping harer
vochten’ er niet beter op was geworden. 't Waren ook ‘fijnen’. 's Morgens lazen ze
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lang in de bijbel, niet naar de inspraak van hun hart, maar volgens de ‘kalender’,
zongen hele psalmen van a tot z, gingen evengoed door de week als Zondags naar
de kerk, hadden druk aanloop van dominees, katechiseermeesters en
katechiseermatressen, oefenden geregeld, maar besteedden de tijd die over was,
- vult de schrijver boosaardig aan, - met ‘de buren, en inzonderheid de goddelooze
Officiers-vrouw naast haar deur te bespieden’. Had het jongetje laatst niet een
appeltje, door de schoorsteen, juist in een pot haver-de-gort gegooid? Had de
moeder van haar meisje geen afgod gemaakt? Nu waren de kindertjes, als door
een straffe des Hemels, door de pokjes bezocht, en nu zou Bethseba's aangezicht
zelf geschonden worden die zo veel vrome Davids zou doen struikelen. Kortom, ze
brachten Hilletje, toen ze weer beter was, over de tong. In alle kringen waar ze
omgang hadden, brachten ze de ‘wulpse’ officiers-vrouw ter sprake, en 't had voor
Hillegonda, zoals ze merkte, heel wat voeten in, om door het meest omzichtig gedrag
de lopende geruchten in de doofpot te krijgen. Een troost in haar verlatenheid was
het niet verwachte maar welkome bericht van Hellemans, verzonden van de Kaap,
dat Van der Linden's praktijken doorzien, hij zelf van zijn verdere commissieën
ontheven was, en binnen enige maanden te Amsterdam hoopte te zijn. In haar
opgetogenheid, dat de zo lange scheiding weldra tot het verleden zal behoren, laat
ze de tijding van Hellemans' aanstaande thuiskomst overbrengen tot zelfs bij de
giftige buurjuffrouwen. Maar de buurjuffers, als altijd berekenend koud, ‘hadden
altijd gemeend dat de juffrouw hiernaast een weduwe was, en dat de weduwe sterk
gepretenteerd werd door dokter Duarte’. Het wederantwoord, dat Hilletje zelve
brengt, is een vonnis. Het is dat Hillegonda die met een hart vol vreugde een blijde
tijding meedeelt, niet kan veronderstellen, dat een juffrouw op jaren zo ongepast
kan antwoorden. En toch ook weer wel. Want horende wat ze hoorde, had zij aan
haar vader gedacht, wanneer hij lachend opmerkte ‘dat volgens zijn ervaring niet
bitterder op de wereld werd gevonden dan het heilig bitter’. En hooghartig zich
omwendende, keerde zij het hatelik tweetal de rug toe. Maar wat is dat? Moet dat de kracht zijn, die uitgaat van Jezus' leer, dat de haat
verwonnen moet worden door de haat? Was 't wezen van zijn missiewerk niet het
prediken van de liefde tot in de dood? Wat had de ‘Voetwassing’ geleerd? - Neen,
dit mag
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het einde niet zijn. Integendeel. Hilletje moet, in haar praktiese en nuchtere
levensdaden, mits door 't hart geleid, hoger staan dan de buurvrouwen in hun
godganse werkheiligheid. En dus:
Juffrouw Emmerentia krijgt een beroerte. Ze ligt hulpeloos neer. De linkerzij en
haar spraakvermogen zijn aangetast. Juffrouw Christina loopt op en neer, met de
handen in 't haar. Ze weet geen raad. De meid is ook overstuur. De Juffrouw naast
de deur wordt opgeklopt. Hillegonda komt: er valt te helpen. Terwijl juffrouw Christina
gebed op gebed doet, maar haar handen thuis houdt, doet Hillegonda haar werk:
ze beurt de zieke op, legt haar op 't kussen, spreekt ze moed in, en onbiedt de
dokter, Duarte natuurlik. Hij gelast onmiddellik een lating. De meid durft geen bloed
zien, en Christina heeft haar zuster te lief om haar te kunnen helpen; alzo, Hilletje
houdt het bekken vast. De kuur helpt: het spraakvermogen keert ook terug. De
lijderes bedankt Hilletje veelbetekenend. Haar werk is nu voorlopig gedaan, en ze
gaat heen. Christina laat de Juffrouw uit, en zegt dat zij haar zuster dadelik de vier
nog te kort geschoten bijbelboeken zal voorlezen. ‘Immers de kalender....’ Maar
Hilletje beveelt haar in de eerste plaats de zorg voor het trouwe innemen aan, en
in geen geval de zieke te vermoeien in haar hoofd. Doch de zuster zou 't niet kunnen
overleven; verbeeld je, vier hoofdstukken: en 't was nog Zondag ook; eigenlik zou
ze nog nodig bij dominee Wittewrongel op 't Avondmaal moeten gaan.... En ofschoon
de Heer - Hilletje herinnert het waarschuwend. - ‘barmhartigheid wil en geen
offerande’, de zuster haalt het er door; zij gaat tempelen, en laat haar eigen bloed
aan vreemde handen over. Wat nog erger is, na kerktijd komt ze terug met een hele
sleep kerkgangers, die zo 't heet, uit belangstelling naar Emmerentia komen kijken,
maar heel spoedig zo welbespraakt gaan uitweiden over de dierbare woorden van
dominee Wittewrongel, dat Hilletje 't gezelschap, in 't belang van de zieke naar een
andere kamer moet loodsen. - Zozeer, wil de schrijver doen opmerken, doodt de
kerkelike vormelikheid het levende hart, en zozeer verheft de dienende liefde de
Christen boven de belijdenis van de mond. Hillegonda besteedt verder de dag des
Heren aan de meest alledaagse huisarbeid in de woning van haar naaste, en heeft
de voldoening dat zij, die haar vijandelik bejegende, tans keer op keer haar
verontschuldiging aanbiedt over haar vinnige lasterzucht, ja zo
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straks, als een blijk van waardering, Hilletjes oudste zoon met een collectie zeldzame
historie-penningen zal begiftigen. Christina echter zoekt haar onvruchtbaar leven
te heiligen met bidden, oefenen en psalmgezang, en weet, om in haar hooghartige
zelfverheffing de offervaardige buurvrouw te karakteriseren, tegen haar broeders
en zusters in den gelove niet anders te zeggen, dan een smadelik: ‘Och, 't is een
Martha,.... niets anders dan een Martha....’
Zielen winnen, dat is het werk van de voorgangers der ‘verlichtings’-eeuw.
Wie is, in het kaagschip dat Hilletje en haar gezelschap uit Leiden naar Amsterdam
vervoert, de eenvoudige man, die in het scheepsruim, door een dun beschot van
het vertrekje gescheiden, dat Tesseltje met haar gast betrok, met bezadigde woorden
het woest getier van een hoop ongebonden en vloekend zeevolk trachtte te sussen,
maar die na zijn zachtmoedig geduld en vruchtloze overredingen, op uitnodiging
van de beide vrouwen, in haar kajuit plaats neemt? ‘Zijt gij een Prediker?’ vragen
ze.
Het antwoord is kenschetsend en tekent Loosjes en zijn streven ten voeten uit.
‘Zo gij,’ zegt zijn Doperse broeder, ‘daaronder verstaat een man, die na enige
jaren op de Akademie te hebben doorgebracht, van land- of stadswege bezoldigd
wordt voor het verkondigen van het Evangelie aan zijn medebroeders, dan ben ik
het niet. Ik ben slechts een Meniste Liefde-prediker, door mijn broeders verkozen,
om hun wekeliks in hun gebed, en met een leerrede voor te gaan. Mijn bedrijf is een
korenmolen te Westzaan. Daar leef ik van, en 't preken en wat daaraan vastzit, is
mijn bijwerk. Onze leer is de les van de grote Meester: Hebt uw vijanden lief. Een
onzer was Dirk Willemsz van Asperen, die zijn vervolger redde, maar daardoor zich
zelf prijs gaf.... Wij veroordelen niemand: ieder mag en kan naar zijn overtuiging
handelen. Aan de Heer is het oordeel. Wij Doopsgezinden vinden ons gelukkiger,
in het gehoorzamen dan in het gebieden; worden liever geregeerd, dan dat wij zelf
regeren. Maar wij eerbiedigen in stilte de Overheid, over ons gesteld als de
dienaresse Gods, aan wie wij alle gehoorzaamheid schuldig zijn.’
Zijn pendant is de heftige Wittewrongel, een man Gods en een strijder voor de
Gereformeerde waarheid, de uit Vondels strijd-
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zangen histories bekende kemphaan in de Amsterdamse consistoriën, en fictief, de
kollega van Hilletjes tweede man, de predikant Wachtendorp. En aangezien
Hillegonda, als de tiepedraagster van de ‘verlichting,’ de aan het dogmatiese
openbaringsgeloof, en in 't algemeen, aan de kerkelikheid ontgroeide vrouw is, geeft
een ontmoeting tussen haar, die het jaar 1800 vertegenwoordigt, en Wittewrongel,
die de Geneefse-Dordtse richting voorstelt, conflicten. De botsing openbaart zich,
zodra de omstandigheden de ene in de tegenwoordigheid van de andere brengt.
Dat een gewezen officiers-weduwe een goeie dominees-mevrouw zou kunnen
zijn, kunnen dominee Wittewrongel en zijn geestverwanten moeielik plaatsen. Naar
hun mening moest het eerwaardig ambt van de man een bepaalde stempel drukken
op de huiselike bezigheden, de houding en de gang van zijn wederhelft. Al haar
bewegingen moesten het kenmerk dragen van een uiterlike ingetogenheid. Tot die
mening kon Hilletje zich niet laten vinden. Ze hield van een smaakvolle, degelike
kleding, en kwam graag, in elk opzicht, fatsoenlik voor den dag. Dat ze zich in het
bijwonen van vermakelikheden beperkte, die 't vooroordeel ten nadele van haar
man zou kunnen uitleggen, was mooi genoeg; maar haar zoon Pieter, de luitenant,
en haar dochter Betje, liet ze vrij het bezoek aan de schouwburg toe.
Dominee Wachtendorp had het wel wat anders willen zien, maar hij kon zich hierin
schikken. Hij was van een zachtzinnige natuur, en kerkelik uiterst verdraagzaam,
zich gaarne buiten de partijen houdende, iets, wat destijds ongemeen moeilik viel,
aangezien de strijd tussen de Voetianen en Coccejanen alles op haren en snaren
begon te zetten, en ieder er in die dagen op aangezien werd een gevestigde mening
te hebben. Dominee Wachtendorp nu had geen mening, liet er zich altans niet over
uit. Hij was dan ook een geheel andere man dan zijn collega's. Reeds bij de
inzegening van Hillegonda met Hellemans, in de dagen toen Wachtendorp leraar
te Muiden was, had hij zich veeleer doen kennen als een broederlike en raadgevende
vriend’ dan als ‘een dringend en bevelend gezagvoerder’, ‘evenals een kerkvoogd
die zich gelaat alsof hij onmiddellik een zending van de Hemel ontvangen heeft, en
de last er bij uit Gods naam zijn sidderende scharen, de gehoorzaamheid aan Gods
wet, op dood en verdoemenis af, aan te kondigen’. Ook als homileet had hij zich
gunstig onderscheiden. Zo had hij de Formulieren

Groot Nederland. Jaargang 9

724
des Huwelijks niet ‘met die oneerbiedigheid gelezen, die de schijn geeft als zou de
zaak van luttel belang zijn’, maar met nadruk en onderscheiding, ze parafraserend
onder ‘ernstige vermaningen’ en ‘hevige vervoeringen des harten’. Deze
Wachtendorp nu was een voorwerp van nauwkeurige bespieding geworden van de
zijde van zijn Amsterdamse ambtgenoten. Inmiddels nadert de dag van de viering
van 't Heilig Avondmaal. Als nu het wijkbezoek voor de aankomende Bediening een
aanvang neemt, blijkt aan Wittewrongel de woonwijk van Wachtendorp te zijn
opgedragen. Wachtendorp bevindt zich dus elders, als Wittewrongel zijn huis
opzoekt. Dat hij op de gewone galmende, jammerende breedsprakige manier zijn
woord doet, kan Hillegonda plaatsen; maar dat hij verder gaat dan zijn last, haar
onderhoudt over de weinige malen dat hij haar onder zijn gehoor vindt, en zelfs zich
uitlaat, dat zij wel verzuimt als haar eigen man zijn dienstwerk verricht, komt haar
te na en ontsteekt haar toorn, te meer, omdat zij in de scherpe vermaning een
zijdelingse belediging aan 't adres van haar man meent te doorzien. Nu was dit
controlerend huisbezoek van dominees, - men sla er de Willem Leevend van Wolff
en Dek n, en ook Loosjes' Maurits Lanslager zelf op na, - voor de ‘vrijzinnige’ 18e
eeuwers een ergernis. Dergelijke formaliteiten achtten ze onnodig. Men merkte op,
en hierin had altans hun nuchterheid gelijk, dat zulke bezoeken, die de vrouw in de
regel onverwacht uit haar huiselike beslommeringen riepen, meer ongelegenheid
brachten dan raad schaften; dat weliswaar, in de tijden der vervolging voor dit
afzonderlik en heimelik uitnodigen en waarschuwen van de gemeenteleden, om 't
Avondmaal, als onder het kruis te vieren, grondige redenen waren geweest, maar
dat tans, nu voor het Sacrament gezette tijden waren vastgesteld, en bovendien,
de vermaning vrijelik van de kansel kon geschieden, het huisbezoek zijn betekenis
verloren had. Maar zo dan toch de gewoonte had stand gehouden, dan hadden
weliswaar, door de aard van hun missie en door de stand der personen, de zich
aanmeldenden recht op een beleefde ontvangst. Doch heel anders werd het, wanneer
de geestelike voorgangers van de gemeente zich opwierpen als de censoren van
de gedragingen binnen de wanden van 't onbesproken familieleven. In Hillegonda
nu protesteren de vrouw en de echtgenoot. Zij zegt dominee Wittewrongel de
waarheid. Zijn taak is, merkt ze op, haar uit te nodigen, niet, om haar op haar
kerkeplicht te wijzen.
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Zo dit nodig ware, haar man kent even goed zijn plicht als Leraar als hij. ‘Maar er
zijn,’ - en Ds. Wittewrongel moet zelf maar uitmaken, of hij tot dat slag behoort, ‘die beweren tegen het Pausdom te ijveren, maar de Paus zelf in de buik hebben....’
Doch 't is genoeg. De vergramde Apostel wacht geen woord meer af. Hij en de
ouderling schudden, in de vreze des Heren, het stof van hun voeten, naar de les
des Zaligmakers: ‘wij zijn schapen gezonden in het midden der wolven. Maranatha!’
- En beledigd hun biezen pakkende, verlaten ze de haastelik achter hen toegeworpen
deur.
Hiermee is de geschiedenis niet uit. Alles behalve. Als Wachtendorp thuis komt,
en 't gebeurde verneemt, weet hij al wat hem wacht. Inderdaad. Wittewrongel heeft
in Wachtendorps huisvrouw een Coccejaanse gezien. Wachtendorp zelf, men wist
het, was een Cartesiaan, en aangezien de theologie van Coccejus en de wijsbegeerte
van Descartes dezelfde vijanden hadden, was het een lichte zaak, man en vrouw
bij de kerkelijke afvalligen onder dak te brengen. - Hoe verschrikkelik, een wolf onder
de eigen kudde! Betweterij en dweperij voltooiden, wat de beschuldiging van
dwaalleringen tegen ware vroomheid niet bewerkstelligen kon. Zijn gehoor
verminderde met de week, zijn catechisaties verliepen. ‘Zo staat de eerlijke onzijdige
brave man geheel alleen en wordt van alle verlaten, omdat zich de partijgangers,
die eer- of baatzuchtige bedoelingen wenschen voldaan te zien, niets voor zich van
hem te hopen hebben’. Dominee Wachtendorp, in zijn gezondheid geknakt, neemt
zijn ontslag. Gelukkig zijn z'n tijdelike middelen van dien aard, dat hij zich volkomen
uit zijn vroeger verband los kan maken. In hem, zo lezen wij, ruimende lijdzaamheid
en de verdraagzaamheid, zo ze zich niet alle gewetensrust willen ontzeggen, het
veld tegenover de twistzieke drijvers der dweepzucht, welke, tot ergernis van de
weldenkende Roomse en Onroomse Christenen, de vrijheidsgeest van het
vaderlands Protestantisme hebben verkracht.
Niet het kerkgeloof, maar de godsdienst des harten. ‘Neen Betje,’ zegt Hillegonda
tot haar dochter, als deze de belangen van haar aanstaande wil bepleiten, ‘ik vraag
niet tot welke sekte van Protestanten Van Waalwijk behoort; ik weet zelfs zeer goed,
dat zijn vader als Remonstrants prediker in de dagen van beroerte het land heeft
moeten ruimen. Mijn vraag is, of hij Godsdienstige
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beginselen heeft, en of hij niet los is in zijn mond over God en Godsdienst....’
Betje weet iets. 't Was in de schuit van Amsterdam naar Utrecht. De roef was vol
mensen, waaronder veel Joden. Een jonge man, blijkbaar een Utrechts student,
vroeg aan een van die Joden of deze soms van zijn boterham met worst gediend
was, wat bijna op een vechtpartij uitliep. Daarna was dat zelfde jongemens beginnen
uit te varen tegen allerlei gezindten, onder meer tegen een Roomse boerin in zijn
nabijheid, daarbij afgevende op de laksheid van de Staten, die alle paapsen,
arminianen en socianen het land uit zouden moeten bannen. Dit zeggende, had hij
zich tot Van Waalwijk gewend, met de vraag wat die er van zei. Toen had Van
Waalwijk zijn woord gedaan. ‘Hoor eens, mijnheer’, had hij hem toegeduwd, ‘om in
een publieke schuit te zeggen wat de Staten past of niet past, op 't stuk van religie,
daar zal ik mij wel voor wachten, om een woord uit te laten; maar dat wou ik wel uit
eerbied voor de Godsdienst, dat hier iemand aanwezig was, met genoeg gezag
bekleed, om een einde te maken aan dit onbezonnen schelden op een ander mans
gezindheden, wat in een vrij land als het onze zeker helemaal geen pas geeft.’ - En
broer Pieter had het goed gevonden en er bij gevoegd, dat zo mijnheer student was
en meende ook wat te zeggen te hebben, hij, Pieter, zeeofficier was, en bovendien
te kort van stof, om te verdragen dat de eer van de Staten te na werd gekomen.
Van zelf, Van Waalwijk wordt de man van Betje. Beter ware het wel, dat de man
en de vrouw van één kerk waren, maar 't voornaamste was toch wel, dat beiden
godsdienstige brave mensen waren.
In de lijn van Hillegonda's opvattingen ligt bovendien, dat zij zelf de godsdienstige
opvoedster van haar kinderen wordt. Waar ze voelt dat haar eigen krachten te kort
schieten, zorgt zij voor de bekwaamste Leraars. Ook zij stelt er prijs op ‘dat haar
kinderen tegen Pasen als verstandige welgeoefende Christenen nader aan de kerk
van Jezus worden verbonden’. Zelf schiep ze er al lang behagen in, haar dienstbode
Fijtje te onderrichten. Zij beschouwde dit werk als een soort van korrektief op wat
de katechiseermatressen er van maakten. Het ‘leren naklappen van enige woorden
en schriftuurplaatsen’, meer eisten ze niet. Het arme meisje begreep van de
Godsdienst evenmin wat als van de ‘Stuur-
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manskunst’. Hillegonda vatte het anders op. Zij leerde ‘die eenvoudige waarheden,
welke van de bolster van Godgeleerde verschilstukken ontdaan, geschikt zijn, om
boven alle andere middelen, de mens, in welke stand ook, in tijd en eeuwigheid
gelukkig te maken....’
Zo we 't nog niet hoorden, dan horen we 't nu. Het is de geloofsbelijdenis van de
‘Aufklärung’.
Zo Hillegonda's gezond verstand reeds niet als een waarheid had bevonden, dat
‘het zelfbedrog begint, waar men van hoge en onmeedeelbare bevindingen weet te
keuvelen’, dan zou haar levenservaring het haar leren ten aanzien van het lot van
Anna Maria Schuurmans.
Juffrouw Schuurmans had Hillegonda, toen deze als jonggetrouwde vrouw door
vader Buisman, ter afleiding, op een reis in 't Oosten van 't land was meegenomen,
eens te Utrecht ontmoet, waar ze met Tesseltje die destijds bij haar logeerde, een
wandeling deed. De verrassing wederzijds was groot, en Vader Buisman en zijn
dochter werden voor die middag ten eten gevraagd. Bij Schuurman thuis had Hilletje
gezien, wat voor bekwaamheden zich de wereldberoemde vrouw had eigen gemaakt.
Maar helaas, toen bij een latere gelegenheid de eens zo geestige en gezellige
juffrouw Schuurmans zich als propagandist van 't Labadisme op Zeemausrust
vertoonde, was zij door de mystiekerij een gans ongenietbaar wezen geworden.
Labadie, wiens bijeenkomsten te Amsterdam door de Stadsregering waren verboden
geworden, en die zich in het Stichtse had neergezet, kwam met haar mee. Weldra
bleek het, dat de liefhebberijen van ouds, die voorheen voor Schuurmans er voor
de bewonderende Hillegonda zulk een bron van genot waren geweest, tans als
ijdelheden werden uitgekreten, waarover de bekeerde niet meer kon spreken, waar
zij niet eens, dan ter eigen verdeemoediging, aan denken kon. Destijds blind, zoals
ze zeide kende ze thans het hogere licht, dat in haar binnenste brandt. Zij en Labadie
hopen dan ook, dat de dag des lichts nog eenmaal voor Hilletje aanbreken zal,
‘wanneer de lichtstralen des Heiligen Geestes haar binnen zullen leiden in de
schatkameren van Gods Wijsheid’. Dan zal ook Hilletjes dochtertje leren, dat alles
op aarde ijdelheid is, en haar borduurraam, waaraan ze nu bezig is, wegwerpen,
om, ‘overgegeven aan de bespiegeling des Geestes
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en de bevindingen der Goddelijke Genade,’ zich zo hoog boven het stof en de
zinnelikheid te verheffen, dat zij in heilige verrukking niets van het aardse bemerken
kan, en zich reeds in dit leven verenigen zal met ‘de bron der onsterfelikheid en der
geesten.’
Hilletje, heus, ze kan er niet bij. Noch zij, noch haar dochter, zullen ooit zo hoog
kunnen vliegen. 't Is te proberen, meent Labadie. Schuurmans had ook zo lang in
't slijk gewenteld voor ze gereinigd was. Nu is ze een Engel des Lichts. En zo waar,
Schuurmans vertelt haar bekering. Vol afkeer van haar vorig leven, haar studieën,
haar godsdienst van haar kindse dagen, heeft ze, sinds ze Labadie heeft leren
kennen, de genade krachtig op haar voelen werken. Al 't vroegere is dood geworden,
in hem heeft ze het leven gevonden. Alle oude verbintenissen heeft ze verbroken,
en zich gevoegd bij 't kleine hoopje, dat de wereld begeven heeft. Nu wenst ze een
levendige offerande te zijn, opgaande in de dienst des Heren. En, opstaande, bidt
zij vurig dat deze verblinden eenmaal mogen keren tot de kleine kudde, die de
Goede Herder reeds hier op aarde zichtbaar afscheidt van de grote hoop der
zondigen en ongelovigen. ‘God geve ze de Genade!’.... En vol geestdrift gaat zij
heen. Labadie, met een schuin oog op de aangeboden verversingen, volgt.
Aan deze laatste aangebrachte toets merkt de lezer, dat Loosjes er een Tartuffe
van zoekt te maken. De vinding is niet oorspronkelik: Loosjes wist te veel. En juffrouw
Ransdorp, - die we nog moeten voorstellen als de permanente huisvriendin van
Mevrouw Wachtendorp, en die de scène, bijtend op haar liberale lippen, heeft
bijgewoond, weet er ook meer van. Labadie, vertelt ze, tevoren een Jezuïet, was
na zijn bekering tot het Protestantisme leraar te Montauban geweest. Daar had hij
ook hetzelfde spelletje gespeeld. Basnage had het gehoord, uit de mond zelf van
een zekere juffrouw de Calonges. Die juffrouw had hij ook zo ver gekregen, om met
onttrekking van haar aandacht aan alle zinnelike voorwerpen, in een volkomen
geestelike opgetogenheid, haar uren lang aan bepaalde overdenkingen te laten
wijden. En toen, in een ogenblik van hoge spanning, had Labadie zich niet ontzien,
zijn hand te steken bij de boezem van gezegde juffrouw. De juffrouw was
geschrokken, en boos geworden. Maar de verrukker had zonder blikken of blozen
gezegd: ‘Juffrouw, zou je asjeblieft God niet om wat meer aandacht bidden voor 't
overdenken van de verbor-
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genheden? want als dat in orde was geweest, zou je niet eens gevoeld hebben wat
er aan je gebeurde!’.... Wel een bewijs, wat een voor een godvergeten slecht en
bedorven man die Labadie was, en hoe huichelachtig hij ook nu weer met een vrome
schijn zich bij de vrouwen zocht in te dringen. Hij had dan ook Montauban moeten
verlaten.
De toepassing volgt.
Het jonge Hilletje, dat nog in huis is, heeft alles aangehoord. Eerst had ze de
tranen in de ogen gekregen van de stichtelike en hartroerende woorden van die
heilige man, en nu hoort ze hem ineens ontmaskeren als een wellusteling. Zij verliest
haar zelfvertrouwen. Geen wonder, dat ze vraagt, hoe ze voortaan een wezenlik
vrome van een schijnheilige onderscheiden kan. We kunnen reeds gissen wat het
antwoord is. ‘De ware vrome’, licht Hillegonda ‘in, geeft nooit op van zijn bidden,
noch van zijn kerkgaan of van zijn onthoudingen; bij hem zijn dit zaken tussen hem
en God. Evenmin spreekt hij tijdig of ontijdig uit Gods Woord, of mengt dit in
voorvallen van het dageliks leven. Hij loopt niet gemaakt, spreekt niet lijmerig, geeft
in 't verborgen, zwijgt over afvalligen en rept niet van biezondere leiding of
bevindingen.’ ‘Maar,’ vult juffrouw Ransdorp aan, die het positivisme zelf is, ‘zij die
naar buitenaf praten van heilige zaken en bevindingen, maar je in 't geniep de hand
drukken; die meer van de mens willen maken dan 't liefderijk Opperwezen van hem
eist; die 't schepsel willen opbeuren tot een heiligheid en een volmaaktheid, die onze
zinnelike natuur overtreft,.... wantrouw dezulke kind, als wolven in een
schapenvacht!’.... Hilletje Junior hoort het, en zal trachten zich te hoeden voor het
verkeer met zulke gevaarlike lieden.
Zoals de dochter onthouding van kerkelike vitterijen en van mystieke
diepzinnigheden wordt aanbevolen, wordt ook de zoon op 't hart gedrukt, zich in 't
staatkundige buiten de partijen te houden, en boven de factieën het Vaderland te
stellen, dat onverminderd het recht op zijn beste vermogens heeft. De ‘Aufklärung’
hield zich ongemoeid met Regeringspolitiek. Ze was er zelfs wars van. Ze ging haar
te hoog. Vandaar dat ze onjuist in haar oordeel stond. Polietieke machinaties
herleidde ze op egoïsme, diplomatie op intrigue-zucht. De vorstelike kabinetten
waren òf doolhoven van berekening, òf broeinesten van eigenbaat en ambtsbejag.
Zo stonden ze boven de Rede of beneden het Recht. De waarheid
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van haar prediking en de eerlikheid van haar opvoeding, noopte de mannen van de
‘Verlichting’, hun waarschuwende stemmen te laten horen tegen de verwikkelingen
der partijclubs, in 't leven geroepen door de geslepenheid van hun leiders. Het
gezonde volkselement moest afkerig worden gehouden van de tweedrachtwekkende
intrigues, die boven het nuchter verstand stonden, en die de eerlike eenvoud niet
te doorgronden wist. ‘Mijd de twistenden!’ was het wachtwoord, ook in 't staatkundige.
Voor lieden van gevorderde jaren zelfs en van een geoefend verstand achtte men
't ontwarren van recht en onrecht in de polietieke meningen al een, zo niet onnutte,
dan tocht onbegonnen arbeid; wat zouden de jonge jaren zich inbeelden, dat zij
verstand en oordeel genoeg bezaten, om hierin een gevoelen te hebben, altans het
uit te mogen spreken! Ernstig is dan ook Hillegonda's woord tot haar zoon, wanneer
zij hem onder de aandacht brengt, hoe beslist in dezen de leer van zijn vader was.
‘Waaraan behoor ik als dienaar van de Staat’, was zijn herhaalde betuiging, ‘aan
de ene of andere partij of aan het Vaderland? En wat is mijn plicht, mij te verdiepen
in staatkundig krakeel, of klaar te staan waar 't in nood gebrachte Land mij ieder
ure roept? Beginnen de mensen niet aan 't verkeerde einde? Is dit hun eerste recht,
om aan hun Overheden en meerderen te willen leren, dat zij volmaakter burgers
moeten zijn, dan de menselike omstandigheden of zwakheden toelaten? Of is 't niet
beter, dat ieder zich in zijn eigen vak tot een nuttig burger bekwaamt? Patriotten is
de naam, waarmee men aan beide kanten schermt; maar 't ware Patriottisme betracht
zijn huiselike en burgerplichten, en toont door gehoorzaamheid aan de Overheid,
dat het zijn Vaderland liefheeft’.
Waartoe dit angstvallig status quo, wordt allengs onze vraag? Om welke reden moet
de wereld stilstaan? Waarom moeten alle vragen opgeschort, de gegeven
antwoorden in twijfel getrokken, verdere onderzoekingen op zij gezet geworden?
Waartoe de hoogten geslecht, en de diepten geplempt? Wat wil men ten slotte met
de grote effen vlakte, welke 't verleden afsluit en 't histories bewustzijn in haar schoot
verbergt? - Om geen andere reden, dan dat de toekomst een sportterrein zal worden,
waarop een grootse wedloop staat te beginnen. - Jawel, men zou zich bergen van
twijfelingen ophopen! Men zou zich kloven van meningsverschil
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gaan graven! Waar zou de moed blijven, het élan, het vergezicht?... Gelukkig, had
men met alle bezwaren afgerekend. Men kon zijn werk beginnen. Opgewekt ging
men de wegen op. Broederlik verbonden zich de spoorzoekers tot Genootschappen,
ter gezamenlike beoefening van de wetenschap. Anderen drongen tot in het
volksleven door, zochten de noden op van de maatschappij, beweldadigden de
behoeftigen, kolonieseerden de woestenijen, ontplooiden het vaandel van de
mensenwaarde, predikten de Heidenen, emancipeerden de slaven, onderrichtten
de jeugd, organiseerden bibliotheken en leesavonden voor de weetlustigen. Wie of
wat kon hun hinderen, wie of wat hun de moed benemen? Oorlogen, - ze waren
slechts tijdelike stoornissen, te ontijde uitgelokt door misdadige potentaten, hierin
gesteund door verdwaasde of misleide volken.... Maar onsterfelik was de Goddelike
aanleg van de mens, en onsterfelik zijn welbewust streven. Wat betekenden de
wolken, die voor een luttel spanne tijds de hemel verdonkerden? Steeds helderder
toonde de Godheid zich in zijn onvolprezen Volmaaktheid en in zijn Liefderijke
bedoelingen; teruggang was niet meer mogelik; eenmaal straalden de volken in het
onvergankelike Licht!
de

De 17 eeuwse geschiedenis van Hillegonda Buisman staat midden in de
‘Verlichtings’-tijd. Het zit vol kennis-zucht. De vaderlandse personen die zich binnen
de grenzen van de Republiek bewegen, zouden er een compendium van
histories-geografiese realia van kunnen maken. Doch de wetenschap is er van een
naïeve soort, en de kennis-‘stof’ is reeds lang een substantie van onze
beschavingsbodem geworden. Niemand onzer behoeft meer uit een werk als van
Loosjes te leren wat Hunnebedden zijn, hoe hoog de Martini-toren, hoe dik de boom
wel te Wije, hoe oud de kerk te Westwoud, hoe mooi de Bossche St. Janskerk is.
Wij hebben geen oog meer voor Joost Blootshoofds de heremiet, die op de hoek
van de Kleverlaan bij Bloemendaal Tesseltjes en Hilletjes belangstelling wekt, en
lopen de schareslijper Beronicius voorbij, die op Walcheren, voor 't gezelschap,
hele brokstukken uit de klassieken opzegt, en tot aller buitengewone verbazing, een
oude Resolutie, die Van der Meerschen, Rentmeester van de Staten van Zeeland,
daartoe opzettelik uit de zak haalt, in 't Latijn voor de vuist berijmt. Bij al die
biezonderheden gaat de
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porteé niet hoger dan die van de anekdote; hoogstens wordt er een nuttigheidswenk
aan verbonden van praktiesen aard. De slechts van water en brood levende Joost,
bijvoorbeeld, leert, bedachtzaam, het est modus in rebus. Ook als Huyghens verrukt
staat over het onmiddellijk uit-'t hoofd-opzeggen van een versje van hem, dat hij
zoëven gereciteerd heeft, dan dient dat feit enkel om te constateeren, welk een
buitengemeen schrander meisje dit Hilletje is, zoals reeds Vondel bij 't voordragen
van zijn Rei der Clarissen Hilletjes smaak en Cats in zijn levensgenoegzame
gesprekken, Hilletjes weetgierigheid geprezen heeft. In al dit feitenonderricht redigeert
de Rede de slotsom. De moraal is zo alledaags mogelik; evenwel ze komt nooit te
onpas, ook als de kiesheid de deur wil sluiten. Want aangeplakt staat er: ‘de waarheid
mag niets ontzien’. Vader Buisman, die de eerste helft van 't werk vult, moet niets
van ‘verdichtselen en grollen’ hebben. Bij de Drentse steenhopen mompelt de
voerman zo iets van ‘Reuzen’ uit vroeger tijd; Buisman verwerpt het verre; de
verklaring van een beter onderlegde reisgenoot, die er begraafplaatsen in ziet, komt
hem, ‘tot zolang er geen helderder licht verspreid wordt’, veel aannemeliker voor.
Een Zwolse schipper, op de IJsel, vermaakt zich, met Buisman en de overige
passagiers, te onthalen op ‘Kamper-stukjes’. Er zijn er, die er om lachen; maar
Buisman vindt ze laf. Een ‘Steur’ met een bel om, is te onzinnig; en 't poortsluiten,
om er de kanarie van de Burgemeester door tegen te houden, is in hoge mate
ongerijmd. Het Rationalisme was in hem tot een positivisme omgeslagen, die noch
fantasie, noch scherts verdragen kon. De Zwollenaar krijgt zijn rekening thuis. ‘Als
de Kampers’, meent Buisman, ‘in zo'n beklagenswaardige onwetenheid en botheid
leven, dan zou 't de plicht van de zoveel hoger staande Zwollenaars moeten zijn,
om uit broederlike goedwilligheid die tekortkomingen te bedekken, in plaats van ze
uit te bazuinen; en 't zou nog te bezien staan, of de roep over Kampen niet verflauwen
zou, als men ook eens de domheden van Zwol en van andere plaatsen bijeenzocht....’
De Zwollenaar weet al lang, op wat voor uur de tijdklok van Buisman staat!
de

Een ding stuit ons bovenal in deze anachronistiese retrospectieve blik op de 17
de

eeuw: de projectie te willen werpen van de 17
rationalistiese stand van de letteren in

eeuwse klassiciteit op de
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de

de

de 18 , waarvan Loosjes zelf een karakteristieke vertegenwoordiger is. De 17
eeuwse litteratuur zelf is reeds vol van antieke denkvormen, en zoo de inhoud van
Cats' geschriften door hun wijsgerig-Christelik gehalte blijvend opvoedingsmateriaal
voor ons volk moge bevatten, - zodra wij buiten onze nationale tendensen gaan en
ons bepalen bij Hooft en Vondel, staan de vorm en de inhoud van hun scheppingen
buiten de sfeer van de Nederlandse massa, en zijn voor de beoefenaar niet te
waarderen dan met een totale verplaatsing op de bodem van de Renaissance-kultuur.
Doch allerbedenkelikst is, wat Loosjes met Hilletje uithaalt. Als hij Tesseltje, een
zekere Hellemans of iemand anders uit de Muider kring brokstukken uit Hooft of
de

Vondel laat reciteren, dan moeten ze 't zelf weten, of zij, 17 eeuwers, in hun
burgerkinderen die bekendheid met de geest en de realia hunner werken
onderstellen, als wij goedvinden aan hun tijdgenoten toe te kennen. Maar dat hij
Hilletje met haar nuchtere geest van 't Rationalisme, tot een onmiddellike waardering
van de slechts eenmaal gehoorde, door en door bewerkelike poëzie oproept, is
minstens genomen ongerijmd. Hetzelfde meisje dat ingelicht moet worden, te Alkmaar
over 't beleg, te Naarden over de Spaanse moord, te Leiden over de Burg, te
Rotterdam over Erasmus' beeld, te Dordrecht over de Biesbosch, datzelfde Hilletje
laat hij zingen arcadiese lyriek, laat hij verstaan brede historiezangen, laat hij
toejuichen de profetie van de ‘Vechtstroom’ in de Geraerdt van Velzen. Het onnozele
burgerkind, dat door haar aanleg en haar opvoeding, niet anders kan herkennen
dan nationale elementen, niets anders kan nastreven dan nationale droombeelden,
en niets anders kan betrachten dan nationale zeden, wordt gedwongen de ganse
sleep van 't klassicistiese denken met de zwaarste antiek-historiese en
universeel-wijsgerige stof in één kort moment aan te horen, te assimileren, en, ten
aanhore van de auteurs zelve, naar inhoud en vorm, tegelijkertijd recht te doen.
Nog burlesker is de combinatie Buisman-Hooft. Zo ooit, in een vergeten ogenblik,
de Goede Smaak een wedstrijd mocht uitschrijven ter bijbrenging van feiten, welke
moeten aantoonen, hoezeer de historiese roman de historiese zin beledigen kan,
dan zou Loosjes de prijs weghalen met deze buiteling van zijn ‘onschuldige’ fantasie.
Van zelf weet de lezer al, dat Buisman, de Enkhuizer haringreder, door 't huwelijk
van zijn Hilletje met
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Hellemans, met de Muider Drost in de parentage staat. Tussen die twee nu ontstaat
broederlike vriendschap. Als de bruiloft in volle fleur is, gaan de oudere luitjes samen
wat achteraf zitten. Ze nemen hun glaasjes mee. Vader Buisman heeft schik, zegt
hij; bij 't zien van de jool van de jongelui komt hem zijn eigen jonge tijd ook weer
voor de geest. ‘De vader herleeft in zijn kind,’ merkt hij op. Nu is de beurt van de
wijsheid aan Hooft. En die heeft zijn manier. ‘De wereld,’ zegt hij, ‘is en blijft hetzelfde
tooneel, maar het zijn alleen andere spelers en speleressen, die er dezelfde treuren blijspelen komen vertoonen. Schoon’ - want nu moet de toenadering komen, ‘geen van ons beide nog tot de eigenlijke oude lieden kan geacht worden te
behooren, is ons leven echter tot aan dien trap geklommen, dat wij veilig ons mogen
aanmerken, den herfst reeds te zijn ingetreden.’ ‘Ja ja,’ voert Buisman spraakzaam
het woord, ‘bij mij komen de kerkhofbloempjes al, en als je over de zestig bent, ben
je in 't laatste bedrijf. De meesten stappen me op straat al voorbij. Ik doe over 't
zelfde eind al wat langer. Alhoewel ik, als 't God blieft, graag nog wat bij mijn kinderen
wil blijven.’ Hooft ook is niet sterk, zegt hij, en reumathies, maar vindt 't leven nog
heel aangenaam. Maar 't verlies van zijn vrienden valt hem verdrietig, en 't is niet
zo gemakkelik, nieuwe te krijgen. Hij is blij als hij iemand opdoet, met wie hij naar
zijn mening kan opschieten, ‘als reisgezel op het pad van zijn leven’.... ‘en 't is
hierom, dat ik mij hartelijk verheuge, dat gij besloten hebt om te Amsterdam te komen
wonen, daar ik mij verbeeld, dat onze jaren en betrekkingen tot deze jonge lieden
het hunne zullen toebrengen, om een vriendschap aan te kweeken, die voor ons
beide den avondstond van ons leven aangenaam maken zal, (en hier schonk de
Drossaard het glas van Buisman en het zijne in,) - kom vader Buisman? laat ons
dit glas op de voortduring en aankweeking van onze vriendschap ledigen.’
Buisman wil nog wat tegenwerpen. Hij is maar een gewone koopman, en kan
alleen maar over alledaagse dingen praten, die in de oogen van zo'n geleerd man
als Hooft maar ‘beuzelingen’ zullen zijn.
Maar 't stond geschreven, dat de burger van de toekomst het genie van 't verleden
moest uitbuiten. Daar was geen houden of keren aan. Hooft moet een pijp hebben
en een glas, en met de
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grootvader van Stastok zitten rond dezelfde kwispedoor. En hij zal niet ongenaakbaar,
en niet meer hoog-haarlemmerdijks zijn, maar nederig en vlak, bereid om de
Enkhuizer Buisman oprechtelik te omarmen en diens instinctieve bezwaren te
ontzenuwen. Vriendelik glimlachend antwoordt hij:
‘Maak daaromtrent geen zwarigheid, vader Buisman! Het is mij zeker welgevallig,
dat ik tusschen beide omgang heb met lieden van geleerdheid en letteren, dit wil ik
u geheel niet ontkennen. Maar ik betuig u oprechtelijk, dat mij de omgang met andere
lieden dikwerf niet minder aangenaam is, daar ik dan althans geheel niet te stellen
heb met die lastige kibbelarijen en eerzuchtige verschillen, welke er zoo dikwerf bij
de geleerden plaats hebben, en, in stede van den geest, op eene aangename wijze,
te verpoozen, denzelven vermoeijen en bedroeven: daar gesprekken over
dagelijksche onderwerpen van het leven, den voorspoed of lotgevallen van den
handel betreffende, eene strekking hebben, om den moe gepeinsden geest af te
wenden, in een andere plooi te brengen en te vervrolijken. Dus, vader Buisman, zal
uw vriendschap, uw verkeering mij hoogst aangenaam zijn, en tot een toevoegsel
van de genoegens mijns leven strekken’.
Eén harmoniese toon nochtans horen we te midden van dit twijfelachtig schoon: de
Cats van Hilletje is de werkelike Cats. Zo men tot het besef wil komen, hoe het deze
man gegeven is geworden, de natie in alle opeenvolgende geslachten te verrijken,
dan leze men Hillegonda's geschiedenis. In de stormen van haar leven zijn zijn
woorden de olie, die de baren van haar twijfelingen wegvaagt. Want dit welbespraakte
langgerekte levensboek is niet zonder tragiese momenten. De wrede werkelikheid,
werpt, om haar gemoed te stalen, deze Hollandse vrouw keer op keer zware stenen
en verleidelike strikken voor de voet. Hier worden gelukkige dagen afgesloten door
bange nachten. Vele zijn de worstelingen van 't gemoed, vele ook de ogenblikken,
waarin kloek beraad nodig is en doortastend handelen. Wordt het meisje geleid, de
vrouw redt zich zelf. De zwakheid van het passieve kinderlike en maagdelike leven
wordt beloond met een karaktersterkte, die het ontwerp van 't boek vereert. Maar
èn bij haar maagdeplichten, als in haar huweliksdagen en in haar weduwstaat, is
Cats haar toevlucht en raadgeefster. En dan eerst, in verband met de gevraagde
behoefte
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van 't hart, voelt men, niet alleen de praktiese zijde van zijn wenken, de juistheid
van zijn blik in de verscheidenheid van de omstandigheden, maar ook de eeuwige
waarheid van zijn woorden, die door de stille onbewogen rustigheid van zijn dictie
en rhitme gedragen, zich uitstrekken als een aeternum, van horizon tot horizon.
In deze zin is Hillegonda een voorzetting van Cats' volksboeken. Maar wekken
als deze herinneringen aan nog meer oude kennissen. Ze roepen Van Effen wakker,
en doen het verlies betreuren van de welversneden pen, en de onvergetelike
karakteristiek van Wolff en Deken, in haar onvolprezen familieromans, wier
spiegelbeelden van háár tijd, bij Adriaan Loosjes, haar geestelike zoon, het verlangen
wekten, om de gestalten der roemrijke voorvaderen te doen herleven voor het
zwakkere, maar steeds nog de ware grootheid waarderende nageslacht.
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Literatuur.
Poëzie-overzicht over de tweede helft van 1910.
III.
Wij komen nu aan de ‘jongeren’; ik bedoel: aan die dichters die nog geen op veel
werk geveste reputatie hebben, maar bezig zijn die te verwerven....
Ja, neen, - hier heb ik er twee die men toch al vrij-wel ként. Volker is des éénen
en Walter van Weide was des anderen pseudo. Volker wierp een héél klein pakje
‘Kleindichtjes’ in onzen Sinterklaasschoen dit jaar en Walter van Weide slaat fier en
vrank zijn vizier op zegt, dat hij J.G. van der Haar heet, en presenteert een stevig
boek ‘Het levend verleden.’
De ‘Kleindichtjes’ van Volker dan in de eerste plaats. Het is zijn tweede bundeltje
al van deze soort. ‘Met een voorwoord,’ staat er op, als bij den eersten bundel, en
als in den eersten bundel, is dit voorwoord een woord des wrevels tegen de critiek.
Er is veel op de critiek geraasd: misschien nòg meer dan dòòr de critiek. Maar
den laatsten tijd wordt het gewoonte, deze boozigheden ook te drukken. Heijermans
doet er aan, Van Eeden doet er hévig aan; Emants....
Ik vind het gebaar niet gracieus. O, ik weet er alles van: de roede der critiek is
ook mij niet gespaard; en die ‘roede’ heeft ook mij wel eens anders dan het symbool
van vaderlijk-welwillende kastijding toegeschenen. Stommiteiten, wanbegrip van
critici, wel, wie kan er niet een bloemlezing van maken?
Met dat al - een nijdig antwoord hierop vind ik, ik herhaal het, een plomp, een der
kunstenaar misstaand gebaar. - Doch als hij nu
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absoluut wil antwoorden, nu.... dan is de tot kunst opgeheven, verrustigde vorm
waarin de ‘Kleindichtjes’ van Volker dit doen, nog wel de beste.... Jawel; jammer
dat zijn ‘Voorwoord’ 't dan weer bederft! Ik laat dat voorwoord verder onbesproken.
De versjes die het volgen - 't zijn er 60 - zijn lang niet alle pijltjes tegen tijdgenooten,
op lang niet alle ook past de definitie die de schrijver geeft: ‘veiligheidsklep voor de
journalistieke neigingen van den kunstenaar’.... Niet lettende op de bedoeling, alleen
op de qualiteit, haal ik een paar van de beste eruit. Hier is er één:
't Vast geloof van brave menschen;
Dat wie in zijn jonkheid lijdt
Daarvan nut heeft - wijl dit loutert
Voor den latren levensstrijd Geeft hún kracht om te berusten
In het leed dat andren kwelt.
Gaarne looft men de Voorziening,
En bespaart meteen zijn geld.

Het is aardig, nietwaar? En dit?
De stroom der mode vaart zoo licht
Langs welige oevers, groen en dicht,
Zoo zonder haat en zonder stzijd
De zee in der vergetelheid.

Hm. Zou men niet zeggen, dat de bestrijding of de strijd dien de critici den
niet-mode-dichter aandoen, Volker geenszins onaangenaam is?
Zeer puntige puntdichten zijn er ook op de slooping der N.Z. Kapel:
De heilige stee dus toch geslecht
En iemand klaagt het kon gebeuren?
Heeft ieder kind dan niet het ‘recht’
(Mits 't is zijn eigendom, zooals 't B.W. dit zegt)
Om de adelbrieven van zijn vadren te verscheuren

Nog een paar. Ze zijn zoo aardig!
Gevaarlijk is 't een leeuw te prikken,
Verderflijk is des tijgers klauw,
Maar toch de schriklijkste aller schrikken
Dat is de strijdbre kiesrechtvrouw.

En wie, die 't voorrecht heeft, nog al eens met ‘groote meesters’ in aanraking te
komen, waardeert niet dit:
‘Hoe komt dat ik bij U niet vind
Die piëteit?’ vroeg 't argloos kind.
Daarop de groote meester zei:
‘De piëteit begint bij mij.’
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En wie kan dit niet waardeeren? Adama van Scheltema waardeert 't zéker:
Sociaal-democratische kunst. Het nieuwste! Het beste!
Zoo gij den nachtegaal treft, deel het hem haastelijk mee.

Nu moet ik toch ophouden met citeeren, al heb ik nog wel meer streepjes staan in
't piquant-kleine boekske. Dank u, Volker! En ik heb tóch heusch wat van u geleerd!
Ge hebt me overtuigend bewezen, dat critiek - waarvan uw boekje vol is immers zeker, dikwijls eenzijdig kan schijnen; nietwaar, dat hebt ge ook bedoeld ons bij te
brengen? - Maar óók: dat ze recht van bestaan heeft, omdat ze soms iets zeer
smakelijks, en soms zelfs iets voortreflijks kan wezen.
‘Iets voortreflijks’ - - En met dat woord nog op de lippen, grijp je naar des heeren
Van der Haar's ‘Levend Verleden’. Iets voortreflijks! Hebt ge wel eens hoopvol een
aangeteekenden brief gehaald, die bleek een aanslagbiljet van de belasting te
bevatten? Een dergelijke botsing van gevoelens als ge toen beleefdet, ervaart ge
als ge met iets voortreflijks nog in uwen geest, als ge na de lectuur van de beste
van Volkers' ‘Kleindichtjes’, uw lectuur voortzet in Van der Haar.
Ik wil kort zijn over hem. Voor wie de platgetreden paden der critische grappigheid
willen bewandelen, is hier een ‘promenade sans fin’. Ik wil u hier alleen even de
stem van den heer Van der Haar zelf laten hooren, en dan zult u 't wel met me eens
zijn dat 't ‘wèl’ is zoo. Ik neem maar 't kortste gedicht. Wien de perzik ‘naar meer’
smaakt, weet den boom wel te vinden. Allo dan:

Avondstem
En wat d' avond heeft gezongen,
Zetelt zich aan bron der ziele;
Droomt en schept haar wezen schoon;
Uit deez' bloeme bloeien reiner
En verheev'ner de gedachten, Zoekt in d' eindloosheid haar woon -

Ik zeide, dat de heer Van der Haar - Walter van Weide dan! - reeds een gevestigde
reputatie, een gevestigden naam, nu ja, hoe moet ik 't noemen.... 'n bepaalden naam
als dichter had. Tot bestendiging van dien bepaalden naam draagt zijn boek ‘Het
levend Verleden’ ongetwijfeld bij.
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Nu dan de dichters van hun tweeden bundel en de homines novi.
Daar hebt ge dan eerst weer een herdruk; ja, een hérdruk van een verzenbundeltje
- En: een herdruk na weinig jaren nog wel! 't Is Jules Schürmann's ‘Uit de Stilte,’
waar Willem Kloos de voorrede bij schreef. Er zijn een stuk of acht nieuwe verzen
bijgekomen, verzen die zich waardig voegen tusschen de andere. Hier is er één
van, het beste wel van de acht:

De zwaluw
Blauw-vleugelige zwaluw vliegt gij voort
Blij-hartig nu de herfsttijd is gekomen
Ver van dit grijze land naar zonnig oord
Waar u weer wachten bladerrijke boomen.
Nu ik uw scherpen juichtoon heb gehoord
Terwijl ik langs de velden liep te droomen
En volg uw vlucht die snel de grauwheid boort,
Zie 'k ook voor mij d' eens lieve landen doomen.
Een diepe droefheid vult mijn hart dat bangt
Naar zon en staag verandering verlangt
O! vluchten! Waar? Als 'k maar me zelf ontvlie
Doch waar ik ga volgt mij melancholie.
En altijd houdt die onrust mij gevangen
Naar wijde blijde vrijheid te verlangen.

De toepassing-op-zichzelf niet alleen, maar de sierlijke zwenking tevens der peinzing,
in de terzinen, is typisch voor Schürmann.
Van Eyck en Greshoff. Twee namen, die we voor twee jaar nog niet kenden, en die
we nu voor ons zien, men kan haast zeggen: welk tijdschrift we maar opslaan. Zoo
zijn ze dan in onzen geest eenigszins verbonden, die twee. Er is meer overeenkomst.
Deze twee jonge Hagenaars schijnen mij beiden hun dichterloopbaan te zijn
begonnen als eerbiedvolle volgers van hun stadgenoot Boutens. Evenwel, men kan
volgen op verschillende manier. Men kan bijvoorbeeld ook ‘hinderlijk volgen.’ Nu,
zoo ver komt 't nog niet bij éen van beiden....
Weemoed en verfijning, ziedaar twee qualificaties die bij de beoordeeling van
beider werk ons op de lippen komen. En die twee begrippeu zijn weer verwant. Weemoed is een teere stemming: en teere stemmingen voelen slechts menschen
van verfijnd zieleleven. Doch, een blik naar Greshoff's boekje herinnert 't mij: verfijnd
zieleleven en verfijnde artisticiteit zijn twee....
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Van Eyck. Voor ongeveer een jaar besprak ik in dit tijdschrift zijn eersten
verzenbundel: ‘De getooide Doolhof.’ Een boek vol van wonderaanvoeling in zijn
eerste, doovend tot weemoed, al reeds, in zijn tweede helft. Ik vóélde veel voor de
verzen van deze persoonlijk ondervonden ontwikkeling; omdat ik er een verwante
ziel in hoorde zich verwonderen, vruchteloos vragen-; en verdroeven. Toch, als
kunstwerk kon ik ze niet zonder voorbehoud prijzen. ‘Eentonig’ moest ik telkens
denken - De fout lag hierin: dat de eentonigheid een onbewuste was, een ongewilde.
Van Eyck bijvoorbeeld poogde ook nog wel een liedje van ‘Vreugde’ te zingen, doch
o wat 'n mieserige vreugde was dat, wat 'n vreugdezonder-eu-klank!
Van Eyck is in anderhalf jaar nu véél ouder geworden. Hij bleef in één toon - maar
daardoor, doordat hij zich bewust geworden was, dat die toon van den weemoed
de diepe motief klank is van zijn wezen, dáárdoor is hij al zijn kracht gaan gebruiken
om op dien éénen grondklank zacht-verscheiden melodieën te bouwen, om zóó
den hoogen troost der dichters deelachtig te worden, die hun eenige is: de zuivere
uitzegging in schoonheid. Hij heeft den troost gevonden; hij heeft de schoonheid
bereikt - en daarmee heeft hij ons 't recht benomen een ook maar eenigszins
deprecieerend adjectief te gebruiken. Eentónig is dan zijn bundel ‘Getijden’ niet; de
critiek, met den dichter veranderend van nuance, mag ze hoogstens éen-tonig
noemen. Maar die qualificatie mag ze ook veilig achterwege laten, want die zegt
niets: iedere bundel van elken waarachtigen lyricus is één-tonig.
Ik meen den dichter het zuiverst te vertegenwoordigen met dit gedicht:
De Vreugde kwam: hij heeft mijn leed geslagen,
Hem smadend uit mijn lichtend huis gejaagd,
Zijn lach klonk hel en de echo's van mijn klagen
Zijn uit de hoeken stervend weggevaagd.
In blinkend purper zat hij in mijn zalen,
Hij droeg een krans van lauwers om zijn hoofd,
Hij dronk mijn wijn uit fonkelende schalen,
Gelijk zijn haren genrend en omloofd.
En dag na dag, één rij van luide feesten,
Bleef hij bij mij en zat hij juichend aan, Tot ik een roes zijn oogen zag ontgeesten,
Een wankle gang zijn lichaam nederslaan.
Nadat de kamers dagen lang weergalmden
Van lach en zang en bruisend feestgedruisch,
Zonk eensklaps, wijl de gouden lampen walmden,
Een zware stilte in 't bang-doorzwoegde huis.
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Ik lachte kil en staarde nog naar 't grijnzen
Dier stómpe drift, gesmoord in rauw geluid, Toen joeg mijn walg een rilling door mijn peinzen:
Een Koning kwam, - een dronkaard wierp ik uit.

Dit gedicht, uit den cyclus ‘De Gasten’, is door inhoud zoowel als door verswaarde
typeerend voor den Van Eyck van heden. De Smart heeft bij hem haar woon
gekozen; zij laat zich niet verwijderen met minachting, noch haat, noch smeeken.
Dan heeft de dichter met zoet lovende woorden aangeroepen de Vreugde - en
de Vreugde kwam....
Wat is deze Vreugde? Is het niet de herinnering aan zuiverschoone,
zontintelend-blijde momenten uit 's dichters jeugd? Die weer te roepen! Zulke stonden
weer te beleven; die klare zon te zien doorbreken door 't loom-nevelig heden....
Welnu, hij, de man van weemoed heeft een wijle de vreugd tot zich ingelokt....
het zal nog zijn laatste waan van geluk niet zijn - De blijdschap is in hem gekomen,
heeft getroond in zijn hart
Tot hij een roes zijn oogen zag ontgeesten.

De Vreugdewaan is ontgeest, is niet dan uiterlijke schijn geworden - en dan slaat
hij neer....
Van den wijn der blijheid is, in de vurige begeerte te blijven genieten, de zinkende
innerlijke verblijding óp te houden, te veel gedronken - - Weg is het wanen.... Wat
is er van durende echtheid gebleken in deze Berauschung?
Er is een Nederlandsch dichter die met stroeve maar aangrijpende kracht zulk
zielsgebeuren zou weten te ver-beelden tot een plastiek van treffend diepe kerving.
Ik meen Albert Verwey. Het is goed, als ons, een jongere lezend, van tijd tot tijd
oudere schoonheid komt heugen, en ons voor overschatting behoedt. Zulk een
heugenis doet ons ook voelen, wat den nog-jonge nog ontbreekt. En dat is - men
wete wel, dat dit oordeel niet speciaal het aangehaalde vers, maar den geheelen
bundel van Van Eyck betreft - dat is: kracht; kracht van ver-, kracht van uitbeelding.
Er is nog iets.... slaps is te veel gezegd, laten we 't noemen: iets ongespannens in
zijn poëzie, dat reeds voelbaar is in 't wat te vlak rhythme.... Kracht van verbeelding,
van visie, transsubstantieert onmiddellijk in den schrijver tot scherpe innige juistheid
van woordenval; van de woorden namelijk én van hun melodie-rijing. In deze
opzichten heeft onze lovenswaarde en veel gevorderde dichter Van Eyck nog wel
wat te leeren. Ik noemde Verwey. Lectuur van Verwey ná lectuur van Van Eyck
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doet levend gevoelen, wat ik hier zeide. Intusschen is de dichter Van Eyck in begrip
van eigen ziel zóó zeer verhelderd - nadat hij den ‘doolhof’ waarin hij doolde, maar
wat ter verpoozing te ‘tooien’ trachtte - zóó zeer, dat we het beste van hem hopen.
Met den heer Jan Greshoff staat het er niet zoo goed voor, dunkt mij. Verfijning bij
hem én bij Van Eyck; maar terwijl die bij Van Eyck mij aandoet als de uiterlijke
verschijning eener helderder, dus subtieler waargenomen innerlijkheid, hindert mij
bij Greshoff 't precieuze der van-buiten-af aangebrachte versiering.
Men moet toegeven, dat er een voortreflijke eenheid in dit opzicht bestaat tusschen
het uiterlijk van zijn ‘keurig’ boekje en den poëtischen inhoud. De versieringen,
buitenop en binnenin zijn waarlijk rococo-achtig mooi, zonder tot bepaalde
‘beelderigheid’ te verprullen; en de letters zijn van een opvallende gezochtheid, die
men gaarne wil begrijpen als een zoeken naar-, echter niet kan waardeeren als een
vondst van schoonheid. De rijke eenvoud van Van Eyck's boekje doet weldadiger
aan!
Jan Greshoff's boek - door het zeldzaam dikke papier en de vele sier- en titelbladen
is de kleine verzen-collectie inderdaad tot het uiterlijk van een ‘boek’ uitgedijd - heet
‘Door het open Venster’. Een mooie titel; zooals ‘Aan den verlaten Vijver’, de naam
van Greshoff's nu een jaar ouder, eerste bundeltje, ook een mooie vondst was. Dat
eerste bundeltje.... daar was die zin naar fijnheid, dat hellen naar 't precieuze ook
al in op te merken. Het deed geraffineerd aan voor een dichterdebuut;
gevaarlijk-geraffineerd. Het gevaar-gevoel van den lezer bleek inderdaad niet
ongegrond.
Want door het open venster van Jan Greshoff blijkt weinig sterkende bries te zijn
binnengewaaid. ‘Das haus ist so enge, die welt ist so weit’ zet hij als motto in 't boek.
Jawel! Maar van die wijdheid worden we niet veel gewaar.
Hoor het eerste vers, de

Opdracht
O verre vrouw, die 'k fluistrend moeder heet,
Hoe arm zijn onze wisselende woorden,
Die wreed-verdwaasd de klare stilte stoorden,
Waarin de ziel zich goed en veilig weet.
Laat u dit kleine boek van vreugde en leed,
In woord gezegd en nochtans woordenloos,
Verkonden in een trouwe taal, zoo broos
Dat zij niets broozers vond en 't breken deed:
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Hoe, maatloos ver van 't breed geweld der dingen,
Van 't ruw gebaar en 't kort-gestooten woord,
Een ongesproken liefde teeder gloort
Boven den einder van mijn schroomend zingen....
Wend af het hoofd van donkerheid en leed
En zoek dat eeuwig-morgenlijke licht,
Met streelschen weerschijn om uw bleek gezicht,
O zachte vrouw die 'k heerlijk moeder heet.

Ik wil dit vers niet gaan ontleden - en wil daarbij wel bekennen dat die onwil mij ook
een paar momenten van handen-in-'t-haar spaart - doch slechts even herinneren
aan die andere opdracht aan een moeder; van Jeanne Reyneke van Stuwe. Wat ik
mis in Greshoff's vers zal men daaraan denkend, begrijpen. Ik zal niet zeggen, dat
gevoel niet de kiem was van dit vers, maar het gevoelbeeldje is zoo vaak
gereflecteerd, bespiegeld en weer terug-gespiegeld.... en er zijn zooveel sierlijkheden
bij te pas gehaald en eraan gekramd, dat de klaarheid die aan 't oor spronkelijk
ervarene eigen mag zijn geweest, in mij niet méér spiegelt.
Ik wil u nog een representatief vers doen hooren:

Broeders in het uchtenduur
De dag is 't dauwig goed der zon,
Die voor de gouden reis begon
Haar rijkdom schroomend overziet.
Hoe de aarde, nauwelijks ontwaakt,
Door vroege vreugden aangeraakt,
Haar nieuwen tijd begint met lied.
Het rijzend zanggeluid verhelt
Bij 't rozig uur, tot het geweld
Uitbreekt tot aan de waereldgrens....
De klanken schrijven tegen 't blauw
Wellicht voor ons den naam der vrouw
Die is een verre en lichte wensch....
Ons die 't verlangen immer heugt
1)
Zijn lachend binnen deze vreugd
En nochtans morgenvreugdig niet.

1)

Nog een bekentenis van den recensent: bij welk onderwerp dit ‘zijn’ behoort, begrijp ik niet.
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De dag slaat zijn gezongen band
Om hemel en het jonge land....
Ons bindt een glimlachend verdriet.

Zoo'n vers maakt op mij den indruk - en dien vermeld ik als den totalen van dezen
heelen bundel - van een collectie bij elkaar gezette, maar vrijwel afzonderlijk van
elkander gevonden fraaiheden; geenszins echter van een zwellende en zinkende
golf van ontroering, in welker kruiving tallooze tintelingen den aanschouwer verrukken
als schoonheid in harmonie.... Met andere woorden: Greshoff's laatste verzen geven
mij den indruk, elk vers op zichzelf, van een verzameling; een verzameling moois,
maar, om ons beeld zoo gunstig mogelijk te kiezen, te museumachtig neven elkaar
geplaatst. En tusschen dat moois is ook veel smaakmisleidend sierlijks. Toch treft
ons wel een enkele maal een schoone, door scherp begrip treffende grondgedachte.
Zoo in dit gedichtje, waarmee wij dan den dichter-op-zijn-best te zijner introductie
't laatste woord laten:

De dichter
Zoo vondt gij ons te zaam geschaard
Om arbeids nimmer kouden haard
In schemeruchtends zalen.
De nooddruft stookt het spelend vuur,
Een onzer kort den dageduur
Met zingende verhalen.
En bij het moeizaam werk dat nooit
Gereed zal zijn en schoon-voltooid,
Is hij de troost-bereider;
Is hij het die ons mijmren wijst
Een weg dien hij als zeker prijst
En voorgaat als de leider;
Is hij het die het werk van spoel
En weefgetouw een hemelsch doel
Verklaard, wil onderschikken.
En nochtans glijdt gedwee en zacht
Ook deze dag in 't bed van nacht
Tot aan nieuw morgenschrikken....
En ook die morgen wordt een dag,
Die de' ouden ijver bezig zag
En zóó een jaar van dagen.
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En zoo weer jaar aan jaar gereid
Tot in onpeilbare eeuwigheid:
Een bleeke snoer van vragen.
Alleen die zanger bij ons werk
Blijft blij en in 't vertrouwen sterk
Dat 't einde 't werk zal wijden.
Wij die al de ééndre dagen zien,
Noemen hem lachend dwaas misschien,
Wijl wij hem zoo benijden.

WALCH.
(Wordt vervolgd.)

Henri Borel, Het Daghet in den Oosten. L.J. Veen, Amsterdam.
Het is een brandend onderwerp van internationale en -cultureele beteekenis,
waarover de heer Borel ons in een mooi-uitgegeven, met fraaie fotographiën versierd
boekwerk zijn meening als artiest en deskundige is komen zeggen. Sinds de politieke
en economische opleving van het Japansche Keizerrijk, zijn strijd met de gele
rasverwanten op het Aziatisch ‘continent,’ met de vloten en legerkorpsen van den
Beheerscher aller Russen, den Boxer-opstand, Korea's inlijving en de afkondiging
der overgangsmaatregelen tot het verkrijgen eener parlementaire regeering en
gedecentraliseerd zelfbestuur der provinciën in China, is de belangstelling voor het
verloop der ‘Oostersche kwestie’ stadig stijgende geweest en vrijwel algemeen
geworden: de groote organen der binnen- en buitenlandsche pers houden de
aandacht warm door uitvoerige beschouwingen en correspondentiën; gebrilde,
blauwhaarige en gestaarte geleerden en diplomaten wijden er openbare voordrachten
aan in de hoofdsteden ter weerszijde van den Atlantischen Oceaan; de Duitsche
Keizer ontwierp, in een vlaag van Napoleontisch pathos, zijn teekening met het
bekende onderschrift, en de rustige burger spreekt biljartend, aan de sociëteitstafel
of bij den huiselijken haard gezeten, van het Gele Gevaar. Algemeen is de
verwachting: er zijn voor de komende jaren belangrijke nieuwe dingen daarginds
op til, een reuzevolk, dat vijftig eeuwen cultuur achter den rug heeft, bereidt zich
voor geestelijk en materiëel zijn invloed te doen gelden op de moderne samenleving;
algemeen is de vraag: zal de krisis snel zijn, en wat zullen wij er van te vreezen of
te hopen hebben? Wij mogen er dus dankbaar voor zijn, dat een als sinoloog
wetenschappelijk onderlegd landgenoot, een kenner van China's Literatuur en taal,
ons,
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in een uitgebreid en niet te omvangrijk werk daarover het zijne - zij het zeer eigen
het zijne - zeggend, is komen voorlichten.
Wij (en ik wil ditmaal hieronder niet in de eerste plaats politici of
in-Aziatische-handelsondernemingen-geïnteresseerden maar algemeen- en
belangeloos-belangstellenden verstaan) mogen hem vooral dankbaar zijn voor de
wijze waarop hij dat deed. Gode-zij-dank voor ons geen vergelijkende tabellen van
spoorwegvervoer, tonnenmaat-inklaring, geen dividendlijsten van
handelsondernemingen, geen departementale statistieken, hoe nuttig die ook zijn
mogen. Hoor wat de heer Borel in zijn inleiding zelf over het doel en den opzet van
zijn boek zegt: ‘Een pantserfort kan men platschieten met grof geschut, Dreadnoughts
kan men vernielen met mijnen en torpedo's, maar de geestelijke Idee, die in
honderden millioenen aan 't fermenteeren is, kan niet vernietigd worden met
materieele wapenen. Ik stel deze geestelijke Idee voorop, omdat ik in dit boek, naast
artistieke impressies van Peking, wil geven een voorgevoel, van wat de hervorming
door de pan-chineesche beweging voor China en voor de geheele wereld zal
beteekenen.’
Die hervorming geschiedt volgens den schrijver - rekening gehouden met de
belemmerende factoren in een zoo inerte massa als het Chineesche Rijk tot heden
was - zeer snel, sneller dan die van het zooveel kleinere en vaardige Japan. Hij
staaft die opvatting met objectieve bewijsmiddelen en feiten uit eigen waarneming,
met uitspraken van enkele gelijk-denkende deskundigen, maar verheelt tevens niet,
dat lang niet allen in deze zienswijze deelen. Natuurlijk is hier kritiek voor den
buitenstaande, oppervlakkig of eenzijdig-ingelichte, volledig uitgesloten; en voor
hem, zich tevreden-stellend met de zekerheid van het bestaan dier Renaissance,
wordt het eerste deel der belofte (n.m. de artistieke impressies van Peking)
hoofdzaak. Feitelijk was het dit voor den schrijver ook: want de ‘artistieke impressies’
hebben een dieperen ondergrond van bekendheid met taal en zeden, en China te
kennen zooals het in zijn diepste wezen van eeuwen her geweest is, is eenigszins
kunnen voorspellen wat geestelijke invloed eenmaal daarvan naar het Westen uit
mag gaan. Het blijft er niet bij oppervlakkige indrukken, bij notities zooals b.v. een
algemeen-artistiek-aangelegd reiziger van zijn ervaringen en avonturen zou kunnen
neerschrijven: de heer Borel kent de beste geschriften van het land dat hij bereisde,
en de bezochte monumenten van schoonheid en religieuzen zin werden hem een
aanleiding tot uitweidingen en fantasieën over den geest van het volk, dat ze
ontwierp.
Intusschen heeft hij zijn persoonlijkheid niet leeren verloochenen; de bekende
eigenschappen van den auteur, dien het Nederlandsch publiek met geestdrift
inhaalde en daarna bedaardelijk den rug toekeerde, kunt ge in dit boek zonder
uitzondering weervinden: er is.... pose, er is
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hinderlijk aandacht vragen voor eigen fijnheid in tegenstelling met anderer grofheid
en onwetendheid, er is overdrijving, een teveel-willen, dat sceptisch stemt en
onbehaaglijk. Er zijn onophoudelijk extatische doorlevingen van ‘superbe’,
‘allerhoogste’, ‘allerverhevenste’ geestesgebeurtenissen; er zijn climaxen waarin
alle, alle details tot een zoo algemeene en ongestoorde sublimiteit worden opgevoerd,
dat men er af en toe wantrouwig door wordt. Teekenend is b.v. de passage op blz.
113 waar de Keizerin-weduwe Tsu Hsi in een oogenblik van bewonderend
samenvatten voor hem wordt ‘een Cleopatra, een Messalina, een Semiramis, een
koningin van Saba, een Katharina de Médicis’, ja ‘alle groote Vrouwen der Oudheid
tegelijk!’ Goede-genade! het begint te lijken op: ‘Hier kan je zien wat nog nooit
vertoond werd! De vrouw met de baard, tevens somnambule, tevens slange-mensch,
weegt honderdvijftig kilo....!’
Een van de hoofdstukken die ik het meest genoten heb is het vijfde, genoemd
‘De Straat van Altijddurende Rust’. Er is daarin een echtheid en soberte van gevoel
die weldadig aandoet. De situatie werkt daar zeer toe mede: de heer Borel, beu van
het groot-tourisme dat alle zalen in het ‘Hotel des Wagons-Lits’ met zijn hol gerucht
en oppervlakkigheid vervult, heeft kwartier gezocht in een tweederangs-hotelletje
midden in de Chineezenstad, leeft er bespiegelend en teruggetrokken, stil het leven
van die wonder-vreemde wereld om hem gadeslaand. Ik wil u een fragment uit het
hoofdstuk aanhalen, dat mij meer dan vele andere de nuchterheid van Holland's
dierbre samenleving voor een oogenblik - helaas! - vergeten deed. Ge kunt het
vinden op blz. 68 en al wat ik er ter begeleiding van zeggen wil is, dat ik mij er daar
wezenlijk ‘in’ gevoeld heb:
‘Dan gingen, vreemd en onreëel, langs die oude straat der Altijddurende Rust,
hier en daar electrische lantaarnlampjes aan, stukjes van 't moderne, lichtend over
het eeuwen-oude.’
‘Somber stonden de glacis-wallen van de legatie-wijk dan vèr over mij op, en ik
was blijde, er buiten te zijn, onbeschermd, midden in Peking, onvijandig tegenover
het Chineesche volk òm mij, want weerloos en vertrouwend.’
‘Ik zal die eenzame vooravonden daar aan mijn venster in de straat der
Altijddurende Rust niet licht vergeten, die stille schemer-uren in 't verre Peking, zoo
absoluut alléen en vrij van alles, met mijn gedachten voor míj alleen.’
‘In de vage intimiteit van den zacht-vallenden avond waren de vormen van een
kalme kameelen-karavaan zoo vreemd en onreëel, en tóch was het dikwijls als een
statige stoet van herinneringen, rustig, rustig voorbijtrekkende naar het onbekende,
zonder smart, van alle lasten vrij.’
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‘Die kalmte, die ontzaglijke, wijde, wijde Rust, daar in dat verre land, en vrij van alles
wat lief is en wat leed, eenzaam, eenzaam, (waarom toch àltijd herhalingen? v.d.W.)
en de lichtjes, die plotseling opblinken, hier en daar, en de vage vormen van
onbekende, onverwante menschen die langs gaan, en de groote kameelen, stap
voor stap voorbijtrekkend, zonder emotie, gelijkmatig, in plechtige rust, die bijbelsch
is.... Van wáár zijn zij gekomen, van welke verten, en wáár gaan zij heene, hoe gaat
alles van mijn leven zóó vaag voorbij, van verre, naar het Niet?’....
‘Dan voelde ik iets van de oudheid der vervlogen eeuwen van Peking, dan werd
zoo diep en diep in mij bewust de filosofie van China's oude wijzen, dat alles
vergangelijk is, en alles, wat aan onze oogen voorbijgaat een schijn is, ras
vervlogen....’
‘Wat ik hier zag, die mooie, oude huifkarren, die goedige, oorflappende ezeltjes,
die kalme karavanen, het was sinds eeuwen en eeuwen zóó door Peking gegaan,
en reeds naderde de tijd, dat alles ééns voorgoed zal gedaan zijn.’
Zoo zou ik u meer kunnen toonen: o.a. de alinea's over het Rembrandtieke van
een Peking-boulevard, maar ik geloof hiermee te kunnen volstaan als specimen der
goede passages in dit werk.
Ik wil nog zeggen, dat de heer Borel in zijn overgroote liefde tot de Chineesche
cultuur menigmaal conclusies trekt voor de Europeesche beschaving en de toekomst
van het gele ras, die rustiger beschouwers hem stellig niet zoo grif zullen toegeven.
Zoo b.v. waar hij bewonderend mededeelt, dat ginds slechts Wijsheid in Schoonheid
geuit Literatuur genoemd wordt en er aan toevoegt, dat de romans en tooneelstukken
van zelfs onze grootste schrijvers door een Chineesch kritikus onverbiddelijk in de
rubriek ‘siao shwoh’ oftewel ‘klein(er) gepraat’ zouden ondergebracht worden. Zou
dit oordeel waarlijk onderschreven worden door een beschaafd Chinees, die Balzac's
‘Comedie Humaine’, Cervantes' ‘Don Quichote’, Flaubert's ‘Salammbô’ en Ibsen's
oeuvre kende? En dan het optimisme in deze verwachting: ‘Niet de een of andere
buitengewone krijgsman of veroveraar, maar een Wijze is het groote, zoowel moreele
als politieke voorbeeld, het voorwerp der diepste vereering, van het Chineesche
volk geweest, en dit feit is zóó veelzeggend dat het voor China's toekomst de
schoonste mogelijkheden van wijsheid, schoonheid en rechtvaardigheid bevat.’
Zoo'n volk, roept de schrijver uit, ‘kan aan de spits der beschaving komen te staan!’
Let wel, der beschaving in den meest ideëelen zin: als complex van ‘wijsheid,
schoonheid en rechtvaardigheid.’ Is dit niet onhistorisch en
eenzijdiglijk-het-beste-verwachtend geoordeeld? Wat is er van Europa, ondanks de
barre soberheid en zelfinkeer der apostologische heiligen, de middeleeuwsche
Christus-vereering
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en de geestelijke strengheid der groote Reformatoren, in de 20 eeuw anders
geworden dan een wereld in wapenen, een ‘fighting world’, waar de evangelische
Idee van ‘Vrede op aarde’ slechts bij ‘enkelen’ een gastvrij tehuis gevonden heeft?
Men zou kunnen zeggen, dat het goede en tevens de fout van Borel's interessant
werk ligt in een (te veralgemeend) idealisme, een sympathiek maar niet altijd
verantwoord en vaak eenzijdig-fantaseerend optimisme!
H. VAN DER WAL.
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Dramatische kunst.
De honderdste opvoering van Lucifer.
Het afscheid der Hagespelers.
Aan het eind van het tooneelseizoen zijn er twee gebeurtenissen die ruimschoots
der overweging waard zijn. De 100e opvoering van den Lucifer, bij het
gezelschap-Royaards is de eene, het afscheid der Hagespelers, met een reprise
van Hamlet, de andere. Beide brengen, elk op zijn wijze, fundamenteele vragen en
tooneelbepeinzingen naar voren, die men bij de gewone opvoeringen in het seizoen
zoo positief niet ontmoet. Vooral het succes van den Lucifer.
Vrij algemeen heeft de tooneelcritiek de wijze van spelen en insceneering van dit
Vondeldrama, door den heer Royaards aangegeven, afgekeurd en op allerlei gronden
verworpen. Maar de goedkeuring en daadwerkelijke bijval van het publiek brengt
het werk in enkele maanden, nog veel spoediger dan de Adam, tot honderd
voorstellingen. Zou daarna een tooneeldirecteur niet in zijn recht zijn, als hij minstens
souvereine onverschilligheid gevoelde voor een critiek, waarmee hij het artistiek
oneens is, en die bovendien zoo geheel niet het ‘orgaan der menigte’ blijkt?
Over het artistiek-oneens zijn kunnen wij nu, als reeds voldoende betoogd en
thans niet meer ter zake doende, gerustelijk zwijgen. Verschil van inzicht is in dezen
tijd meer dan ooit mogelijk, zonder dat daarbij een der partijen bepaaldelijk meent
de geheele waarheid alleen te bezitten.
Doch het pijnlijke voor de critiek en lichtelijk comische is, dat zij hier zoo geheel
alleen bleek te staan, zoo heelemaal niet de stem der menigte beduidde en aldus
tenminste commercieel tegenover den theaterondernemer ongelijk had.
Dat staat wel vast, dat zij niet precies het orgaan blijkt, om finantiëele successen
te waarborgen of voor dito rampen te behoeden. Nu kan men wel hooghartig zeggen,
dat dit ook haar taak niet is, maar het beteekent toch iets voor haar
maatschappelijke.... beteekenis, dat zij zoo weinig het algemeen bewustzijn blijkt
uit te drukken. Het beteekent, dat zij.... geen, of nagenoeg geen maatschappelijke
beteekenis heeft, dat het publieke oordeel en de professioneele tooneelkritiek
volkomen gescheiden staan. Nogeens, het heeft geen zin thans te vragen,
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wie van de beide gelijk heeft in zijn oordeel, en of men over 't geheel ‘gelijk’ kan
‘hebben’ in deze dingen. Maar de gewone beschouwing der critiek, haar officieele
functie als orgaan en voorgangster van het groote publiek krijgt door feiten als deze
een pijnlijken knauw, een zeer zonderlingen schijn. Wat zij in werkelijkheid
maatschappelijk beduidt, wordt daarentegen zeer duidelijk. Een couranten-rubriek,
een nieuwtjes kolom, minder zwaar en ‘sappiger’ dan het hoofdartikel, maar minder
futiel dan de Gemengde Berichten....
Nu is 't waar dat een gedeelte van de Pers, ik bedoel de Roomsche en allicht vele
kleinere bladen, de Lucifervertooning hoog verheven en ongetwijfeld den toeloop
vergroot hebben of zelfs teweeggebracht. Zonder deze steun en den aandrang
eener menigte, die anders zelden het theater bezoekt, zou de serie zeker niet tot
honderd, misschien nauwlijks tot vijftig geklommen zijn.
Doch indien men zelfs naar veertig of dertig voorstellingen wil aannemen zoo de
Katholieken waren weggebleven, dan nog zou dit beteekenen, hoe de afkeuring en
waarschuwing in de groote bladen enkel tot gevolg gehad heeft.... het publiek naar
den schouwburg te lokken, wijl er dan toch allerlei bijzonders gebeurde bij deze
vertooning. En zoo zal 't ook wel zijn. De groote menigte is nieuwsgierig naar al wat
in mooi of leelijk, verheven of onstichtelijk, anders is dan 't gewone. Een
tooneelvoorstelling, een luchtballon, een hongerkunstenaar, een vreemdsoortige
schilder.... als 't wat raars belooft, wil men het zien, moet men het gezien hebben
om in den beschaafden omgang mee te kunnen doen. En ofschoon dit verschijnsel
gewis niet tegen de mogelijke verdienste van een tooneelvertooning pleit, kan men
toch evenmin zeggen, dat de toeloop van het publiek de voortreflijkheid ervan beduidt
of waarborgt.
Het heeft er eenvoudig niets mee te maken.
Kunst en menigte zijn in het heden wreed gescheiden en komen niet dan
toevalliglijk soms te zaam. Indien dat gebeurt, is het pleizierig voor al de betrokkenen,
om verschillende redenen, maar men kan er geen aesthetische, hoogstens moreele
en ‘kultureele’ gevolgtrekkingen bij winnen. Behalve de muziek, die in
verscheidenheid van soorten bij haast iedereen gewild is, hebben de ‘breede lagen
des volks’ maar ééne liefde, wat het theatrale betreft. Men bemint er de tingeltangel
alsmede 't paardenspel in al hun vroolijke, licht aandoenlijke, griezelige en vooral
onzware afwisseling van ‘producties’. Voor dit genot eigenlijk alleen laat het
degradeerende, verbijsterende leven nog lust en kracht. De rest is luxe voor een
niet groote minderheid en wie zich op eenige wijze, als producent of als consument,
daarmee afgeven, behooren tenminste te weten, dat zij niet midden in het
maatschappelijk leven, doch vrijwel aan den
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buitenkant staan. De toevalligheid, dat kunst en critiek nogal beweging en rumoer
maken, mag ons daaromtrent niet misleiden. Wij spelen allen met elkaar een
‘onder-onsje’ en slechts als wij, door oirbare of ongepaste middelen de algemeene
aandacht weten te trekken, wordt de stroom der onverschillige voorbijgangers even
gestremd, zien zij een oogenblik op, bevreemd en nieuwsgierig, om weldra weer
hun loop te hernemen naar doeleinden, die met kunst waarlijk niets te maken hebben.
Dit alles is zeker geen nieuws. Het wordt enkel bij gelegenheden als deze nog
eens versch onder onze aandacht gebracht. Er zijn echter menschen, die uit het
schitterend succes der Vondel-vertooningen, juist tegen de critiek in, gaarne tot een
verheffing van kunstzin en kunstliefde der menigte besluiten, tot een nieuwe, rozige
kunstdageraad voor heel een volk.
Ik kan het zoo niet zien. Geenszins omdat bij deze gelegenheid de deugd van 's
heeren Royaards werk wordt betwijfeld, maar wijl de geestdrift des Grooten Publieks
zoo weinig betrouwbaar schijnt, ook al laat men het ontwaakte zelfgevoel der
Katholieken buiten de rekening.
Is het wel aan te nemen, dat die dageraad bovengenoemd enkel en alleenlijk in
het Paleis voor Volksvlijt verschijnen zou? En waar zijn de duidelijke teekenen dat
men hem (of haar) elders waargenomen heeft?
Zoo laat ons dan voorloopig afwachtend en.... twijfelend zijn.
Met een reprise aan Hamlet heeft de heer Verkade en zijn ‘Hagespelers’ afscheid
genomen. Zoo niet voor eeuwig, dan toch minstens voor anderhalfjaar. En gelijk
het past bij hen, die verscheiden zijn, zullen wij trachten hun verdiensten te zeggen
in het vluchtig (theater)leven, daarnevens hun tekortkomingen niet verzwijgend, al
doet na den dood het negatieve zoo weinig ter zake, dat men het gewoonlijk maar
negeert.
Doch eerst een woord over Hamlet, de figuur en de opvoering. Zoover ik zien
kan, heeft zich 't werk der verinnerlijking bij den heer Verkade thans voltrokken. Hij
en zijn rol zijn niet meer twee, doch, ten deele zich opwerkend tot de grootheid van
het personage, ten deele dit bepalend tot eigen ik, is Verkade nu Hamlet en Hamlet
Verkade geworden. En nu eerst, het werk de techniek volbracht, kan men zien wat
de kunstenaar heeft gewrocht.
Er zijn vele Hamlet-opvattingen en er zijn waarschijnlijk tallooze mogelijk. Hamlet
die Shakespeare was - en niet was - omvademt een zoo ontzaglijke ruimte van
menschelijkheid, dat elk intelligent en fijnvoelend artist in hem zichtelven, een
HOOGEREN zelf, kan herkennen en gelijk hebben. Zoo is geen enkele opvatting de
ware en zal ook geen enkele, die iets van het groot-menschelijke heeft, geheel
onwaar zijn.
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Wat dan Verkade's Hamlet betreft, erken ik dankbaar, dat hij mij bijna steeds
voldoening gaf en soms dieper inzicht, dat hij mij veel van het Hamlet-karakter heeft
geleerd. Onder andere dat het een ijdele en laaggeestige vraag is, die naar den
echten of voorgewenden waanzin van Hamlet informeert, omdat, zoo al ooit,
tenminste bij zulk een geest (die precies het genie zou kunnen zijn) den een van
den ander niet zoo maar plompweg te scheiden en op elk moment afzonderlijk te
onderkennen valt.
Dat er nu voortaan niets te vragen zou overblijven, wil ik zeker niet beweren. Het
is mij b.v. altijd nog een raadsel, hoe 't met Hamlet's ‘geloof’ staat, en hoe eenzelfde
man, die over het wenschelijke van den zelfmoord peinst, zich zoo bijzonder warm
maakt over zijns vaders verscheiden ‘in den vollen bloei zijner zonden,’ en die, om
een dergelijke reden, zichzelf overtuigen kon zijn oom op het gunstig oogenblik niet
te dooden.
Dit en nog wel andere momenten bleven duister, terwijl evenals vroeger ook thans
de heer Verkade enkele woorden, zoowel als gansche versregels, als terloops zeide,
inslikte, wijl hij er klaarblijkelijk geen raad mee wist. Doch, ofschoon in het
afgetrokkene zulk een handelwijs zeker niet te billijken valt, staat men daar nu
gansch anders tegenover, dan toen Verkade het groote werk eerst aanving. Toen
behoorde het tot een goede beoordeeling daarop te wijzen, thans niet meer. Immers,
in 't algemeen gesproken, is de arbeid nu volbracht. Al wat Verkade ooit uit de
Hamletfiguur kan begrijpen en nagevoelen, heeft hij zich nu eigen gemaakt, en het
ware dwaasheid meer te verlangen. Hij heeft niet de opdracht een encyclopaedisch
verklaarder van het karakter te zijn, maar hem als een mensch voor ons te doen
leven. Zoo dient men dan tevreden te zijn met hetgeen hij geeft, als hij iets geeft,
dat ontroerend en overtuigend is. Aan anderen om het weer anders te doen hier in
Holland.
Ook overigens had de vertooning veel verdienstelijks. Ik herinner mij niet de scène
met den geest ooit zoo waardig en treffend te hebben gezien. Tegen een donkeren
nachthemel stond de hooge grauwe verschijning monumentaal afgeteekend, terwijl
zijn laag grommend gefluister nu eens uit onbepaalde verten, dan weer van dichtbij,
maar nooit van de figuur zelf scheen uit te gaan. Inderdaad een on-aardsch geluid,
zonder bepaaldheid en willoos dwalend.
Maar de heer Schwab, die de verschijning zoo plechtig en zonder een zweem
van belachelijkheid vertokte, speelde ook den Koning zoo goed als men het zelden
bijwoont. Het grove en zwakke, het liederlijke en tevens slimme en laffe gaf hij tot
in 't bol glimmend, vet uiterlijk met de
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sluw glinsterende oogen weer. Zulk werk is te meer verdienstelijk, naarmate de
figuur gewoonlijk verwaarloosd wordt en aldus nooit blijkt, wat er eigenlijk inzit.
Een zeer voldoende Koningin was, naast hem, mejuffrouw Pine Belder.
Maar Enny Vrede was nog geen Ophelia, die te overtuigen vermocht. Voor ons
gevoel forceerde zij de rol tot een veel te ostentatief, hartstochtelijk persoontje, waar
van men de deemoed en onderworpenheid niet goed begrijpen kon. Het neutrale,
het zacht-innerlijk levende werd in haar vertolking gemist en zij zal veel moeten
doen om ons van de waarheid harer uitbeelding te overtuigen. Zoo zij nl. zulk een
waarheid voor zich bezit en de rol niet enkel speelde, drijvend op het gevoel der
opvolgende momenten.... waarvan het allen schijn had. Van de insceneering wil ik
nu enkel nog zeggen, dat Verkade's geest hier telkens zich aangenaam openbaarde.
En van de decors, dat zij, schoon gewis zeer practisch en een passende achtergrond
tot het wisselend kleurspel der costumes, toch een wat al te simpelen en weinig
monumentalen indruk maakten. Zij doen zich wat ‘grauw-zakkerig’ voor en er
ontbreekt, juist als bij den Romeo, het grootsch gedachte, dat zich toch als practisch
bruikbaar doet kennen. Er is ook iets magers in het klein getal personen, dat deze
Majesteiten omgeeft. Het zijn de strikt noodigen, benevens één man met één piek.
Zoo men ook al het realistisch gedrang om een troon niet begeert, is het toch wel
gepast, dat tenminste de gewaarwording van talrijkheid en ruimte gewekt worde.
Daarop komt het aan en die ontbreekt over het geheel in Verkades tooneelstelling
te zeer, wil mij voorkomen, wat ook overigens haar fijne verdiensten mogen zijn.
Intellectualiteit en fijne smaak, ook voor het plastische, heeten die verdiensten en
zij zijn het, welke, vereenigd met jeugdige overtuiging en toewijding, de plaats van
dit gezelschap der Hagespelers hebben bepaald, met dat van Royaard, aan het
spits onzer hedendaagsche tooneelbeweging.
De voortreflijkheid van een gezelschap wordt geenszins bepaald door de goede
gaven harer afzonderlijke leden, maar het is de totaal-geest die het karakter maakt.
Vrij wat gebrek aan techniek en onbeholpenheid kan men verduren, waar het
onbaatzuchtig, onpersoonlijk streven en de warmte van samenopgaand willen
blijkbaar worden, mits gesteund door inzicht en smaak. Dat streven en die wil zullen
dan meestal van jongeren komen en gericht zijn op het nieuwe, dat zich nog een
plaats veroveren moet.
Zoo was er een tijd dat het Ned. Tooneel nog een jong en vurig gezelschap was,
dat, gansch niet groot-scheeps gelogeerd in het Grand Théâtre-Van Lier, zijn beste
krachten veil had voor de opvoering der stukken van het Fransche
burgerlijk-romantisch repertoire. Die werken aan te durven en in al hun gewaagdheid
te spelen, beteekende toen het
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moderne, dat overtuiging en begrip noodig had om ingang te vinden.
Wat later was het de Ned. Tooneelvereeniging die de leiding overnam om te
geven wat toen vervolgens de tijd blijkbaar meebracht: de min of meer realistische
werken van Ibsen, Hauptmann, Sudermann en anderen.
En dezelfde vereeniging kreeg nogmaals een kans, met Heijermans, realistische
tooneelspelen, waarvan tenminste de eerste ook nog een weinig in het romantische
gedrenkt waren.
Doch ook dit getij is blijkbaar verloopen en wat men - de comediegaande menigte
- thans begeert, schijnen zoowel Royaards als Verkade te hebben geraden en
voortgebracht. Het is noch het hartstochtelijk individualisme van een Sardou of
Dumas, noch het moreele individualisme der Noren en Duitschers, noch het ruwe
realisme en de interieur schildering van Heijermans en anderen, maar het Engelsch
geestige en mondaine, in 't algemeen het weelderige en smaakvolle, het
oogenpleizier van kleur en lijn, samen met geestesbevrediging van vernuft en dwaze
tegenstellingen.
Dit uiterlijk met dit innerlijk in hooge mate te hebben vereenigd, is, dunkt mij, de
historische beteekenis der Hagespelers en heeft hun succes bepaald.
FRANS COENEN.
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Amor vindex
door P.C. Boutens.
Aan BERNARD ZWEERS.
Vos ki ameis de vraie amor,
Esveilliez vos, ne dormeis pais.
Chanson de croisade.
Het is genoeg: de tijd is vol.
Niet langer zult ge u onbeleden openbaren.
'k Hoor in den stillen nacht alom zich paren
Den roep der kindren die verstrooid en weinig waren,
Of eindlijk in geluid der eeuwen zwijgen zwol....
Het is genoeg: de tijd is vol.
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Wij weten niets dan u: door al de zonnedagen,
Door levens lachen en geween,
Door al de nachten die ons oogen zagen,
Redden wij u alleen,
De schaamle have die wij veilig dragen
Ten dood of leven heen.
De goden die de vaderen aanbaden,
Vond onze jonkheid doof en dood.
Maar 't warme leven naar de groene zaden
Steeg uit der aarde diepen schoot Wij zwoeren nimmermeer ons moeder te verraden
In haren schoonen nood.
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Wij groeiden op: wij bleven de eigen zonen:
Ons wereld werd de oneindigheid.
Geen geesten die op andre sterren tronen,
Heeft onze kindertrouw benijd:
Ons lach- en leedgewasschen oogen wonen
In de eeuwigheid en in den tijd.
Zoo werd herdenken en verwachten O eenig goed! U, Liefde die uit duizeldiepe schachten
Al leven voedt,
Die 't donker der onmetelijke nachten
Met lichten zonder tal doorgloedt.
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Gij zijt alom: al de aetheren woestijnen
Zijn van uw adem luw,
Uw zee doorvloedt en bindt al werelds wankle schijnen
Eeuwig en nu:
Ons komen en ons gaan is worden en verdwijnen
In u.
Der tijdelijke dingen die wij vonden,
Bewust en zat,
Bezit de ziel alleen wat zij niet kan doorgronden
Omdat zij 't eeuwig had:
Heur water en heer brood op iedre versche ronde
Van 't klimmend pad. -
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De zieneren wier eenzaamheid,
Buiten het laag gerucht gerezen,
Op stille bergen heeft gebeid
Tot blind verlangen zag bewezen
Den glans van uw onzienlijk licht,
En die hun volk bij 't keeren in de dalen
Verblindden met den weêrschijn uwer stralen
Op hun verheerlijkt aangezicht,
Zij hebben bij zich weggeleid
Uw onuitspreeklijkheid
Zooals een knaap zwijgt van zijn droomen;
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Maar iedren stamelenden klank,
Elke onbewuste sprank
Van menschelippen en van menschenoogen,
Bezit veel armer dan gemis,
Heeft hunne neêrgebogen derenis
Met moederlijk meêdoogen
Geheven in heur arm en aan heur hart genomen.
En als een man onder den wondren druk
Van ondeelbaar geluk
Niet rust vóor hij zich aan zijn broedren uit
En schept de doode stof, het dood geluid
Tot de eeuwge blijdschap van een tastbaar beeld,
Schoonheid vóordien der weerld verheeld, -
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Zoo hebben zij verlangens fijnste goud
Gedegen en gebouwd
Getrede torens naar uw eeuwige geboden
Tot waar de stille trans
Blonk in uw vasten glans
Als dremplen naar het huis van nieuwe goden:
Toen, boven aardes duisterknielend volk,
Nam al de heemlen in een wolk
Stralende geesten op het gulden dagen
Van tronen zonder tal gedragen,
Dat voor uw afgronds duizelende kolk
Gelijk een veilge horizont
Hun zuivre glorie stond,
En van de zwakken en gebondenen en moeden
Die maar door donker vreezen u vermoedden,
Een elk naar u zijn voorspraak vond.
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Maar door alle eeuwen traden
Uw kinderen de luchten paden,
Al wien uw wijding was bereid:
Een stoet van englen tusschen aarde en hemel
Steeg blinkend naakt uit 't laag gewemel
Te baden in de zee van uw oneindigheid.
En zooals dauw en regen
Opvaart en daalt over de laaggelegen
Vore wier open dorst hen lijdzaam beidt,
Zoo keerden zij en droegen allerwegen
Uw sprakeloozen onvermoeden zegen,
Den dauw die alle ziel verblijdt. -
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Maar nu, de weerld ligt braak in droefbesloten dorsten,
En loos van melk zijn aarde en hemels borsten:
Het lijf ontsterft der ziel nog vóor zijn dood.
En winzucht heft van vrije slaven
Tol voor der goden gaven,
En opgeblazen dwaasheid hijgt: daar is geen God.
Hechter dan der eerste idolen
Goud en steen
Staan de schimmen uwer levenledige symbolen
In de horizonnen van 't verleên,
En de volken uwer haters scholen
Rond de doove altaren heen, Zullen langer nog uw kindren dolen
Zonder thuis, alleen?
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Uit al tongen, uit al namen
Trek hen samen
Tot uw gloed hen als een muur omgordt:
In den donkren tweedracht dezer aarde
Sticht uw stad en woning waar de
Hoogheid van uw naam in stof en geest aanbeden wordt!
Uit haar zal hun onverdeeld beminnen
Eindelijk veroovren en ontginnen
Dit nog nooit bezeten land:
Strijdbre liefde gaat verteren
Al de doode schijnen die het leven weren,
In haar zuiverenden brand!
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Zien en ademen wordt bidden:
Al de goden wonen in het midden
Waar al harte- en oogehaarden zamelen.
Door het laaie zwijgen
Hoort de ziel tot helle zangen stijgen
Aller eeuwen stamelen....
Nog hangt de diepe nacht om uwer kindren taal.
Het is al juichen en nog is het klagen
Van die uit eeuwge vreugd om eeuwger vreugde vragen:
Nachtegaal antwoordt nachtegaal....
Nog is het nacht - al zal het dagen!
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Stemmingen
door Cyriel Buysse.
Het Huisje.
Wat zal ik zeggen van het huisje dat daar al zoovele jaren staat en dat mij telkens
aantrekt en als 't ware tot mij spreekt, alsof 't mij vragen wilde zijn innig leven te
vertellen? Want het leeft diep in zichzelf, buiten 't leven om der menschen die 't
bewonen.
Het ligt iets hooger dan de landweg, midden in een boomgaardje. Het is oud, en
verweerd, en bouwvallig. Het heeft een laaggewelfd deurgat, als voor een dwerg
gemaakt, een dofgroen deurtje, twee kleine raampjes met kleine ruitjes en grijze,
scheefhangende luiken. De muren zijn vuilwit gekalkt en 't lage dak is half van stroo
en half van pannen, die mosgroen-en-grauw geworden zijn. Het heeft een zwarte,
afschilferende plint tegen den grond, en, links van 't deurtje, is, met onbedreven
hand, een groot, zwart, afschilferend kruis als een tragisch merkteeken over den
goren muur geborsteld.
Het leeft een eigen geheimzinnig leven: een leven dat ik niet begrijpen kan.
De menschen die 't bewonen hebben geen beteekenis. Ik heb er veel gezinnen
elkander zien opvolgen. Oude menschen, jonge menschen, families met en zonder
kinderen hebben er zich gevestigd, maar dat alles had geen invloed noch beteekenis
in 't eigen leven van het huisje. De menschen kwamen en verdwenen, nauwelijks
opgemerkt. Het huisje bleef.
Ook de omwisselende jaargetijden en seizoenen waren zonder invloed of
beteekenis.
'k Heb er omheen gewandeld in de schoonste lentedagen, toen
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de roze en witte reuzentuilen der bloeiende fruitboomen als een ongerepte reine
glorie onder helderblauwen zonnehemel schitterden; 'k ben er geweest in vollen
zomer, toen de gouden golf der rijke korenoogsten het huisje als een nietig eilandje
dreigde te overstroomen; 'k heb het gezien in 't purper en oranje-rood der afvallende
bladeren, of bijna gansch bedolven onder de dikke, witte watten van de sneeuw: bij
ochtend, middag, avond of nacht; en steeds en aldoor heeft het gansch alleen, in
zijn nietige kleinheid, alles overheerscht, als de verborgen kern en de ziel van al
het oppervlakkig-zichtbare dat er omheen lag.
Dat huisje is mij als een nachtmerrie en een obsessie. Het kwelt mij en ik heb er
een angst voor. 't Is of er een voortdurende dreiging in verscholen zit. Eens zal er
iets gebeuren, iets vreeselijks, ik vóél het. Het heeft een eigen sombere tragiek in
zich. Het loert, het spiedt, het wacht; het heeft in zich de griezelig-mysterieuze kracht
der onontkoombare gebeurtenissen.

De Avondklokjes.
Ik ken den klank van al de avondklokjes uit mijn streek.
't Is 's zomers dat ik ze ga hooren, eenzaam op een molenberg, bij schemerlicht,
met rondom mij de groote rust der avondstille velden.
't Is negen uur. Ginds, in 't verre westen, wijd over de doffe uitgestrektheid van
het land, heeft de zonsondergang nog een lage, lange koperblonde lichtstreep achter
zich gelaten. Ik voel, meer dan ik ze zie, de golvingen van 't hooge koren, al om mij
heen. De blonde zandweg kronkelt links onder den molenberg en versmelt dadelijk
in het beperkt verschiet, en hoog boven mijn hoofd staat de oude, houten molen,
als een sterke, zachte reus die, in een roerloos gebaar van bescherming, zijn
gekruiste, naakte wieken over mij uitspreidt.
Stil is het, bespiegelend, heilig-stil. Geen ander geluid dan het droomerig kriepen
der krekels in het gras. Alles rust en zwijgt, en schijnt te wachten op wat komen zal.
Daar komt het! Een sonore, weemoedvolle melodie: de klanken van Vannelaer!
Ik zie den toren niet, maar hoef hem ook niet te zien: van verre erken ik de zware,
volle, droomerig-wiegende tonen van de oude, oude klok. 't Is als een groote,
machtige
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stem uit het verleden, die elken avond, voor een poosje, plechtig met de levenden
komt spreken. Van smart, en plicht, en eeuwigheid schijnt zij te spreken. Geen teere
zachtheid in haar klanken, alleen ernst, rouw en weemoed. Denkt aan het einde,
aan het onontkombare, roept hare stem, en als ze 't zwaar en luid heeft uitgegalmd,
verzinkt ze weer in doodsch stilzwijgen.
Looverghem antwoordt! Looverghem, het lieve, teere, blonde Looverghem, als
een vogelnestje in zijn verre boomen. En zijn klokje klinkt heel zacht, heel week,
ook wel van weemoed, maar niet zonder hoop, als wilde 't toch herinneren aan de
schoone, lieve dagen van het leven. 't Is als een vrouwestem die kweelt en zingt, 't
is als een glimlach door een traan; er is geluk en vrede en liefde in 't verre
stemmeklokje van het zoete Looverghem.
En 't laatst van al komt Amertinghe. O! die kalme, rustige, sereene stem van
Amertinghe! Hier geen zware galm van sombere zwaarmoedigheid en ook geen
lichte trippelklank van al te rooskleurig optimisme: de avondklok van Amertinghe
draagt het sereen-bedaarde en stemmig geluid van den eenvoudig en ernstig
volbrachten levensdag. Amertinghe heeft de stem van het dankzeggend gebed. Die
volle, kalme klanken over 't stille veld, die rustige stem van afgeloopen dagtaak,
niets is er wat mij tot zaliger bespiegeling ontroert. Ik sluit mijn oogen om als 't ware
met al mijn zintuigen te luisteren. Ik voel de gansche ziel van 't werkzaam Vlaanderen
in die diepe klanken.
't Is uit. Ook Amertinghe heeft gezwegen. Aan den einder is de laatste
zwavelblonde streep van den zonsondergang tot bleek aschgrijs vertaand en de
wijde velden slapen, slapen, in zulke heerlijke, heimvolle rust. Nog nauwelijks merk
ik, boven mijn hoofd, het log geraamte van den ouden, houten molen met zijn naakte,
dwars-gekruiste wieken, waar glanzende sterren, als gouden punten, zich doorheen
schijnen te spijkeren.
Stil is het, heilig, heilig stil. Niets roert, niets ademt: alleen de krekels in het gras
kriepen aldoor, aldoor, hun eentonig, droomerig liedje....

Plicht.
De wrakke houten deur van het zwingelhokje staat open. Langzamer loop ik de
laatste schreden. Ik voel een zachten
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glimlach op mijn lippen komen. Ik voel, dat ik mijn vriend zal zien.
De deur staat zóó open, dat ik, komende vanwaar ik kom, niet binnen in het hok
kan kijken. Als een schut hangt zij in haar hengsels vóór de opening. Maar des te
beter zie ik de omgeving: de oude mosrozen, de bruine en roze violieren, die zoo
weelderig bloeien in de warme zon, langs het grijze houten geveltje.
Dat is het schouwspel 't welk mij steeds verteedert, ik zie zoo innig graag die
frissche bloemen langs dat ruige geveltje. 't Is als een glimlach en een poëzie die
teeder fleurt op zooveel barre werkelijkheid. 't Is een illuzie, een heele zachte illuzie,
een streeling van heel nederig, geheim geluk.
- Dag Bruno!
Ineens sta ik vóór hem, om den hoek van 't hangend deurtje.
Hij zit, rustend op een baal vlas, den rug tegen de deurpost geleund, zijn boterham
te eten. Een kleur, als van een blozend meisje, komt op zijn wangen bij mijn plots
verschijnen. Dadelijk staat hij op, grijpt naar zijn pet, glimlacht, zegt: ‘Ha, dag
meniere, hoe goat 't mee ou?’ en gaat langzaam, met vriendelijk mij toelachende
oogen, op zijn baal weer zitten. Vlak over hem, tegen de andere deurpost geleund,
staat een heel jong meisje, een kind, wachtend, met een teenen korfje vóór haar
voeten, dat hij zijn sober maal gëeindigd heeft.
Bruno is een flinke, knappe man van nog geen dertig jaren. Hij is blond, blond als
het vlas dat hij gansche dagen zwingelt en hij heeft schoone, zachte, blauwe oogen,
blauw als de blauwe bloempjes van het vlas in Juni-weelde. Die oogen streelen.
Dat zijn oogera om meisjes mee te verleiden. En ook zijn glimlach is verleidend, de
glimlach van zijn mond met sierlijk-golvend-blonde snor en zulke schoone, gave,
witte tanden, dat zij haast tè verblindend schitteren. En toch: zijn innige groote
bekoring zit niet in zijn streelende oogen, noch in zijn schitterende tanden, noch in
zijn verleidenden glimlach; neen, 't zit in iets anders en diepers, in iets dat haast
niet duidelijk met woorden uit te drukken is; 't hangt als een teer-weemoedige en
toch geenszins weeke atmosfeer van kalme berusting om zijn gansche wezen. 't Is
of zijn ziel aldoor verlangde, maar zonder eenige wrok noch bitterheid over dat nooit
voldaan verlangen. 't Is of hij aldoor zacht-melancholisch in zichzelf glimlachte, om
dat toch vast en zeker onvervulbaar
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vaag verlangen. Kalm eet hij zijn boterham: een stukje spek op een snee roggebrood,
dat hij met zijn zakmes in kleine hompjes snijdt. Telkens neemt hij er zoo eentje in
zijn mond, en meteen kijkt hij mij stil glimlachend aan met een eigenaardige,
halfspottende en halfweemoedige uitdrukking, alsof hij aan iets dacht dat hij maar
niet graag wil zeggen.
Eindelijk komt het er uit:
- Mijn vliesch 'n smoakt mij niet, meniere.
- Zeu, Bruno, hoe komt datte?
- Omdat 't stiksken te klein es, meniere.
Het doet mij zonderling aan. Ik voel mij een kleur krijgen van vreemde emotie. Ik
kijk naar zijn handen en merk eerst nu hoe groot de snee brood en hoe klein 't stukje
vleesch is. Ik weet niets te antwoorden; ik glimlach zoo wat, dom, onnoozel. Hoe
graag zou ik 't klein meisje om een grooter stuk vleesch willen zenden; hoe graag
zou ik hem geld willen geven om vleesch, veel vleesch te koopen.... maar ik zou
niet eens durven, Bruno is geen bedelaar, Bruno heeft een fijngevoelige, echt
aristocratische ziel: hij zou bedroefd, beleedigd zijn.
Ik keer mij tot het meisje:
- Woarom 'n hé-je nonkel nie 'n greuter stikske vliesch meegebrocht?
- Weet niet,.... glimlacht het kind schuchter, haar ruggetje tegen de deurpost
wringend.
- Omdat 't virken te kleine was, peis ik, gekscheert Bruno opstaande om zijn arbeid
te hervatten.
De zwingelmolen snort.... De dunne houten bladen van 't vlug-wentelende rad suizen
door de blonde vlaspruik, die Bruno, in vlugge kadans wiptrappend op de
voetplanken, er tegen aan gedrukt houdt. De fijne bast begint als een geelachtig
stuifmeel in het hokje op te warrelen, en Bruno, blond van haar en blond van snor
in zijn grijsblond bestoven kleeren, schijnt zich in een blonde nevelwolk te hullen.
Zijn korte rust is om; weer is het zware werk voor lange uren herbegonnen.
Ik voel dat ik moet gaan; en ik ben vaag bedroefd en ontevreden. Reeds heeft
het kind haar korfje ingepakt en is vertrokken; en ik.... 'k zou nog zoo graag iets
willen doen of zeggen; doch ik vind niets, 'k ben dom en lam, ik sta daar
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even, doelloos, als de luiaard naast den werker, beschaamd en nutteloos.
- Bruno! groet ik hem eindelijk, van op den drempel, half omgekeerd om te
vertrekken.
- Meniere! groet hij vriendelijk terug, vlug op en neer wipplankend in het suizend
snorren van zijn molen. En even zie ik door de lichte stofwolk heen zijn vriendelijke
oogen lachen en zijn mooie tanden schitteren.
'K ben weg, ik moet het treintje halen aan het kleine station waar ik des ochtends
aankwam. Mijn dag is volbracht, en om mij heen daalt de stille vrede van den
komenden avond. Er hangt goud in de lucht en goud over de velden. Er is rust over
alles, heerlijke, zalige rust.
Waarom kan ik er niet onbevangen van genieten? Waarom in mij die vage
ontevredenheid, die drukkende zwaarmoedigheid, 't obsessie-beeld van Bruno's
weemoedig-berustenden glimlach en van het schuchter-blozend meisje met haar
mandje tegen de deurpost van het zwingelhokje?
Ach, 't is altijd weer 't zelfde met mij: 'k heb spijt, 'k heb wroeging! - wroeging om
niets, wroeging, niet omdat ik iets verkeerds gedaan heb, maar omdat ik iets niet
heb gedaan. Wat had ik moeten doen? Ik weet het niet; maar 'k heb het gevoel dat
ik mijn plicht niet heb volbracht.
Mijn stap wordt trager.... Een aarzeling, en ik sta stil. Zal ik.... op gevaar af mijn
treintje te missen? En wàt zal ik? En hoe? En waarom?
Ach! 't is te flauw! En ik loop verder, met vastberaden stap.
Maar dadelijk valt de wroeging, die mij reeds verlaten had, als een last weer op
mij neer en nogmaals sta ik stil. Ik erger mij over mijzelf, ik vind mijzelf flauw, ellendig,
verachtelijk flauw, maar er is niets aan te doen, ik loop reeds terug, ik moet terug,
terug naar Bruno's zwingelhokje, om hem nog eens te zien, om nog eventjes met
hem te spreken, om ik weet niet welken verwaarloosden plicht daar nog te
volbrengen.
Ik hol over den weg. De menschen, die mij zoo ijlens-vlug terug zien komen, kijken
mij bevreemd in het voorbijloopen aan. Daar staat het hokje, eenzaam naast den
zandweg, met zijn mooie, frissche bloemen langs het grijs, verweerde, houten
geveltje. De zwingelmolen gonst en snort aanhoudend en door
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het openhangend deurtje dwarrelt een dunne, grijsgele, in de avondzon als met
goud doorpoeierde stofwolk naar buiten.
Opnieuw, als bij mijn komst daar straks, voel ik mij glimlachen en een wondere
emotie klopt in mijn hart, terwijl ik in de gouden stofwolk vóór 't deurtje verschijn.
- Bruno, zeg ik; en weet heusch niet wat ik nog verder zal doen of zal zeggen, en
glimlachend staar ik naar binnen, naar 't groote, snorrend zwingelrad, waarachter
ik hem vagelijk zie bewegen.
Hij ziet mij niet. Ik vóél dat hij mij niet ziet. Met alle kracht en aandacht is hij in
zijn werk, in zijn plicht verdiept. Hij denkt niet meer aan mij, hij heeft geen onrust,
geen ontevredenheid, geen wroeging, hij denkt aan niets meer: hij werkt!
Hij werkt!.... en zijn absorbeerende, staag-volgehouden arbeid heeft iets
droevig-groots en ernstig, dat mij tot stillen eerbied stemt. Wat ben ik daar komen
doen met mijn ijdel plichtsgevoeltje tegenover zijn stoeren, zwaren plicht van grooten,
nuttigen werker, die in zich den adel en de verantwoordelijkheid zijner dagelijksche
levenstaak draagt? Is hij niet heel groot en ben ik niet heel klein? Wat kom ik daar
doen? Kom ik hem tòch een aalmoes brengen; of wat dan?
Stil, héél stil, bang ineens dat hij mij zien zou, wijk ik terug. Niet storen, niet praten,
niet lachen, noch zelfs glimlachen, nu maar ernstig, haastig, eerbiedig, weggaan.
't Wordt laat. Mijn dag is ten einde. Ik heb niets meer te doen dan mijn treintje te
halen; maar Bruno moet zwingelen, nog uren lang zwingelen het goudblonde vlas
van de weeldige oogsten. Wat zou ik ook doen? Waarom zou ik nog langer daar
blijven? Hij klaagt immers niet en hij vraagt mij ook niets. Hij is tevreden; zijn blauwe
oogen kunnen vroolijk glanzen en zijn vriendelijke mond kan glimlachen; en wie zou
mij gelooven als ik vertelde dat ik mijn trein heb gemist ter wille van een armen
zwingelaar die mij met een zachten glimlach van weemoedige berusting vertelde,
dat zijn stukje vleesch hem niet smaakte omdat het te klein was....?
Neen;.... 'k ben maar zachtjes weggegaan.

Herinnering.
Ik sluit mijn oogen, ik druk de linkerhand op mijn voorhoofd en helder zie ik weer
als vroeger:
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Een dood-eenvoudige boerderij in mijn geboortestreek!
'K geloof niet, dat er eenvoudiger, onbeduidender boerderij bestaat. Een wit huis,
met grijs-blauwe luiken en rood pannendak. Dof-bruine stallen en schuren, met
banale gevels en deuren, en op het erf niet eens een boomgaard: enkel wat schrale,
kleine, boompjes, hier en daar verspreid over het groene gras, benevens een
vermolmde houten pomp en een grijs-steenen hondenhok, waarin een oude gele
waakhond ligt te slapen.
Helder zie en voel ik weer dat alles, met een stille, diepe emotie, alsof het heele
schoone dingen waren.
Waarom....?
Om iets, dat al dat leelijke en banale eensklaps wonderschoon deed leven!
Om een jonge vrouw, een boeremeid, die met een emmer in de hand uit 't
woonhuis kwam en door haar enkele verschijning, alles om zich heen transfigureerde.
Ik weet het nog: het was een zachte, stille dag van eind April. Dat zachte en stille
hing als een teere nevel in de fijne atmosfeer waardoor de zwakke zon haar weeke
stralen zeefde. De boomen hadden nog geen blaadjes aan hun kruinen, maar de
knoppen stonden barstensdik gezwollen. Het gras was vol met witte en gele
bloempjes, die ik eerst niet had gezien, er zongen vogels in de lucht, die ik niet had
gehoord, er was diep-trillend, geheimzinnig leven op den helderen bodem van 't
snel-vliedend beekje, en 'k zag een gelen vlinder laag-zigzagend tusschen schrale
boomstammetjes fladderen, een verrassende geluksvlinder, de eerste bode van het
voorjaar, als een zwevend zonnevlokje uit den bleeken hemel neergedaald.
Dat alles om die jonge meid die met een emmer in de hand uit het banale
boerenhuis kwam....! Dat alles omdat ze zoo mooi was en haar juichende schoonheid
als 't ware om zich heen uitstraalde....
Ik sluit mijn oogen, ik leg de hand op mijn voorhoofd, en zoo zie ik haar weer:
Donkere, prachtig-wild-verwarde haren, bruin-roze wangen; blauwe,
lichtend-blauwe oogen, die ik nooit vergeten heb. Die oogen schitterden als
fonkelende sterrebloemen in haar gezondbruin gelaat. Die oogen lachten, juichten,
streelden,.... en brand-
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den. Frisch-jubelend schoon, zonder iets van dwang noch sluwheid, keken zij de
wereld in. Het ware oogen, om.... veel voor te doen. Slank en recht was haar gestalte.
Zij had niets aan haar lenig lichaam dan een grauw-linnen hemd, dat op haar
bruingebranden hals half open hing en een kort, grauwbruin rokje, vol scheuren en
rafels en vlekken. Haar gespierde kuiten en haar fijne voetjes waren bloot, bezoedeld
met aarde....
Ik sluit mijn oogen en druk de hand op mijn voorhoofd.... Hoeveel lange jaren is
dat wel geleden, en waarom denk ik er nu ineens weer aan? Hoe en waarom zie ik
alles zoo duidelijk en zoo helder, alsof 't nog vóór mij stond en van groote beteekenis
was? Waarom zie ik den gelen waakhond lui in zijn hok liggenslapen, met den dikken
kop schuins op zijn rechter voorpoot? Waarom zie ik een barstspleet in de ruige,
houten pomp, waar helder nat doorsijpelt? Waarom zie ik twee gele narcissen,
sierlijk op hun groene stengels buigend, aan den oeverrand van 't beekje?.... En
waarom zie ik zoo helder en zoo duidelijk haar oogen, haar onvergetelijke blauwe
oogen...?
Wat is er van haar geworden? Leeft zij nog, of is zij dood? Is ze getrouwd, en
hoeveel kinderen hangen om haar heen, en in welken nood en armoede zwoegt zij,
met een vroegtijdig-verouderd en vervallen lichaam, haar verder sjouwleven door?
Ik weet er niets van. Ik weet niet wie zij is of was; ik heb haar nooit terug gezien
noch zelfs haar naam gehoord en toch staat ze voor mij als iets, dat nooit meer zal
vergaan.
Vraag me niet hoe of waarom dat zoo is, ik weet het niet, ik weet het niet.
Zij was schoon, zij was prachtig, zij had oogen als er geene meer zijn op de wereld;
zij had een droevig gescheurd en bezoedeld bruin rokje aan en haar nerveuze bloote
voetjes waren bruin van aarde,.... meer weet ik niet, ik heb haar maar één enkel
oogenblik gezien, terwijl zij met haar emmer van het woonhuis naar den stal liep,....
dat is alles, alles, en dat blijft, dat gaat met mij mee door het leven, waarom?....
waarheen....?
Ik weet het niet....

De ‘Tsjiepeugskes.’
De pachthoeve waar boer De Vreese en zijn familie woonden maakte een somberen,
vervallen, armoedigen indruk.
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Het was een lange, lage reeks ‘kateilen’: woonhuis, stalling, schuur en wagenhok,
alles aan elkaar gebouwd, en in nat-grijze kleur geverfd, onder een verweerd, mossig
stroodak, dat, vol bobbels en bochten en builen, zich als een grauwe, ongelijke
heuvelketen van het eene eind tot 't andere uitstrekte. Daarachter lag een hoog,
zwaar, donker eikenbosch, in sombere harmonie met de sombere stemming van
het geheel; ende boomgaard stond vol dood-oude,
knoestig-scheef-en-krom-vergroeide fruitboomen, als een ten gronde vastgestolde
folterdans van allerlei gedrochtelijke wezens.
In die zwaarmoedige omgeving woonden de boer, zijn vrouw, hun dochter en hun
zoon. Het waren vier stoere werkers. Ik kan mij den boer niet anders voorstellen
dan in lompen en in klompen, aldoor bezweet, bemodderd, of bespat, met eeltige,
als scheplepels halfrond-vergroeide handen vol kloven en kerven: de dikke moeder
niet anders dan hijgend en blakend van koortsige haast in haar keuken; den flinken
jongen achter zijn ploegende of eggende paarden op den vetten akker; en de stevige,
kordate deerne heen en weer zeulend met kuipen, en ketels en emmers, kortgerokt
met grauwe schort en bloote armen, werkend als een lastdier.
Het waren goede, brave, eerlijke menschen. Zij hadden slechts één gebrek: zij
waren dol op geld. Dat kwam wellicht omdat zij er zoo schrikkelijk veel voor hadden
moeten doen. Zij waren met niets begonnen en hadden cent voor cent 't fortuintje
moeten winnen, waarmee zij eindelijk de groote boerderij aandurfden. Nu zaten ze
daar wat overpacht, met te weinig bedrijfskapitaal en heelemaal geen vreemde hulp,
zoodat het zwoegen en sjouwen was, aanhoudend, zonder ooit een dag uitspanning
of rust.
Ik kwam hen af en toe zoo eens bezoeken. Ik vond iets griezeligs en toch ook
iets poëtisch, in die ouderwetsche en vervallen boerderij, waar zoo ontzaggelijk veel
gezwoegd werd. Komend uit de rijke, blonde korengouwen, vond ik daar ineens als
een donkergroene oase, wel wat somber, maar frisch in 't heete van den zomer,
met veel lieve bloempjes in het gras en veel gezang van vogelen in de hooge
boomen. Het was mij niet onaangenaam daar even een paar woordjes te wisselen
met den ouden, stuggen Vreeze, of met zijn dikke vrouw, die altijd blijgemoed en
levenslustig was; het was mij een genot Kamiel van verre te bewonderen, waar hij
achter zijn stoomende paarden den snijdenden ploeg zoo
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prachtig lijnrecht door de vet-glanzende aardkluiten stuurde; en voor de stevige
Eemlie had ik altijd een verteederd gevoel: zij was toch een jong meisje en wat had
zij aan haar jeugdig leven behalve dat eindeloos sjouwen en slaven?
Ik kan niet zeggen dat ze mooi was, en toch had ze wel iets bekorends. Er was
soms iets zachts in haar forsche stoerheid. Zoo af en toe, terwijl ze minder zwaar
werk verrichtte, kon die zachte uitdrukking, als iets heel onverwacht teeders, over
haar komen. Zoo heb ik haar eens gezien, terwijl ze, rechtstaande bij een tafeltje,
roggeboterhammen voorsneed. Een vaal-groenachtig licht drong door de kleingeruite
vensterraampjes binnen. 't Bescheen haar zijlings en scheen te glijden van haar
blonde hoofd over haar schouder en haar heup, als een heel lichte, doorschijnende
sluier van etherisch weefsel. De sterke hoeken van haar bonkig lichaam waren er
door afgerond en afgestompt, de roode kleur van het gezicht was er door bewasemd
en de oogen hadden iets dieps en zachts, alsof er een weemoed in beefde. Ineens
zag en voelde ik het jong meisje in haar, de teere zachtheid van het meisje zonder
het ruwe van den zwaren arbeid, en 'k weet niet welk innig medelijden kwam als
iets weeks in mij op. En.... was het zinsbedrog of zag ik het niet goed in dien
groenachtigen schemernevel....? plotseling kwam het mij voor alsof ze schreide!
- Eemlie.... Eemlie, wa schilt er dan? vroeg ik ontroerd, nog twijfelend.
Maar toen ze 't hoofd oprichtte, kon ik niet meer twijfelen. Ze schreide werkelijk,
en zuchtte zwak en schudde 't hoofd, als durfde of wilde ze mij de oorzaak van haar
leed niet mededeelen.
De moeder kwam binnen en ook aan haar merkte ik terstond, dat er wat scheelde.
De dikke vrouw met rood gezicht zag er erg ontstemd uit; haar doorgaans zoo
opgewekte blauwe oogen keken norsch en kwaad, en dadelijk vaarde zij tegen haar
dochter uit, mij tot getuige nemende:
- Da es nou wat, e-woar meniere: schriemen veur heur geluk! Hé-je da nog oeit
geweten?
- 'K 'n wete van niets, bezinne, wat es er gebeurd? vroeg ik, een en al verbazing.
- Ze kan treiwen; ze kan schatrijke treiwen, en ze 'n wil niet! barstte de vrouw
woedend uit.
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- 'T 'n es mijn goeste niet; 'k 'n treiwe tegen mijn goeste niet, zei Eemlie zacht, doch
vastberaden.
- En weet-e woarom dat 't heur goeste nie 'n es, meniere? viel de moeder haar
dochter razend in de rede: ‘Omdat hij “tsjiepeugskes” hèt’, zegt ze! Ooo.... die
dwoazekerte! Azeu ne rijke veint, die op zijn eigen hofsteê weunt! blij es wel viertig
duusd fran rijke!
Een zonderling mengsel van medelijden en spotlust kwam in mij op. Ik zag hem
in verbeelding zonder hem te kennen: den rijken, wellicht ouderen boer met zijn
‘tsjiepeugskes’ die de flinke, knappe jonge deerne graag tot vrouw wou hebben; ik
begreep het ontzag voor zijn geld van het standpunt der moeder; maar boven alles
voelde ik voor Eemlie en haar vast besluit zich aan de ‘tsjiepeugskes’ niet te
verkoopen; en ik nam het dadelijk hartstochtelijk zonder er verder iets van af te
weten en tot groote ergernis der oude, voor het meisje op.
Ik voel nog, als een zachte warmte in mij, den blik van dankbaarheid, waarmee
Eemlie mijn gewaagde tusschenkomst bejegende. Zij was mij onbewust dankbaar,
omdat ik haar vrouwelijke waardigheid verdedigde. Maar de moeder kon het niet
verkroppen; haar woede keerde zich eensklaps tot mij, zij begon op mij te schelden,
mij van de leelijkste plannen verdenkend, zóó dat ik het eindelijk maar geraden vond
om weg te gaan.
Jaren heeft het geduurd, vóór het tusschen ons tot een verzoening kwam; en nog
was die verzoening, althans van harentwege, nooit zoo gansch oprecht, want zij
kon mij niet zien of telkens begon ze 'r weer over: dat ik Eemlie slechten raad
gegeven had, dat ik haar een prachtig huwelijk belet had, en dat ze 't mij nooit, nóóit
zou vergeven hebben, was 't niet geweest dat Eemlie kort daarop een ander, wel
minder schitterend, maar toch nog voldoende huwelijksaanbod, waarop zij dan wel
in wou gaan, kreeg.
Alleen met Eemlie, en later ook met haar man - een knappen jongen boer, - ben
ik aldoor goede vrienden gebleven. Ik zie haar af en toe nog wel eens, nu op haar
eigen boerderij, als flinke, struisch-geworden pachteres met veel kinderen en groote
drukte om zich heen, en telkens beginnen wij dadelijk tegen elkaar te glimlachen
en klinkt haar leuk-schertsende vraag:
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- Hawèl, meniere, het-e nou nóg mee de ‘tsjiepeugskes’ gien ken nesse gemoakt?
Waarop ik dan telkens weer ontkennend moet antwoorden:
- Nien ik, Eemlie, nóg niet.
- Ge zoedt dat toch ne kier moeten doen, lacht zij dan.
En wij maken weer een beetje gekheid over de ‘tsjiepeugskes’ en de gebeurtenis
uit een reeds ver verleden.
Neen;.... ik wil de ‘tsjiepeugskes’ niet kennen. Ik heb een half-weemoedige, half
ondeugende pret in mijzelf om die ‘tsjiepeugskes’ en de herinnering die er aan
verbonden is, en wil dat eigenaardigcomplex gevoel door de werkelijkheid niet zien
ontfleuren. Ik stel mij den man met de ‘tsjiepeugskes’ voor zooals ik hem in
verbeelding zie en wil zien, en 't kan me niet schelen hoe of hij wezenlijk is. Het
beeld doet mij stil lachen en stil mijmeren; en steeds wekt het in mij een tafereeltje
op, waaraan ik ben gehecht als was 't een geliefd schilderijtje, dat in mijn kamer
aan den wand hangt:
Eemlie in de groenachtige schemering van het kleingeruit raampje: een zachte,
onbekende, smart-en-treurnis-Eemlie, de stoere vrouw die zwak en week wordt
door het lijden; de afgeronde en neergezakte vormen van het lichaam, de stille droef
heid als een sluier van etherisch weefsel over het verbleekt gelaat, en de matte
oogen, waar een diepte van weemoed in beeft.
Neen, ik wil de ‘tsjiepeugskes’ niet zien.

Twee Oudjes.
De groene luikjes dicht, het groene deurtje dicht, en, op den drempel, twee strooien
kruisen, ieder met een rooden baksteen platgedrukt....
Twee kruisen....! Zijn er dan twéé dooden in het huisje? Ik staar om me heen,
verlangend te weten.
De lange, rechte weg loopt eenzaam en verlaten door de groene velden. Geen
mensch, geen geluid in de buurt. Alleen de wind die gelijkmatig suist onder een
loggen, effen-grijzen hemel. Het is een kleurlooze Mei-ochtend. Niets lijkt frisch
noch mooi. 't Is alles egaal grijs en groen, alsof er maar die beide doffe kleuren op
de wereld meer bestonden.
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Twee kruisen....! En ik weet toch dat er maar twee menschen wonen in dat huisje:
twee oudjes....! Zóó dikwijls heb ik ze gezien: het ventje als een verschrompeld
kabouter-figuurtje, zijn gezicht, zijn kleeren, zijn handen, alles eenkleurig geelgrijs,
alsof hij met plunje en al uit klei was gekneed; en het vrouwtje nog schraler en kleiner
dan 't ventje, met opgeschorte rokken en een hoofd dat altijd schuddebolde, als in
voortdurende beprutteling van alles wat er om haar heen gebeurde. Nog niet zoo
lang geleden heb ik ze allebei gezien. Wat mag er wel met hen gebeurd zijn?
Zacht gaat het groene deurtje eensklaps open. Donker gaapt het daarbinnen, en
uit dat donkere treedt een man naar voren, die zich bukt, de steenen en de strooien
kruisen wegneemt en ze stilletjes in huis draagt. Dan weer een oogenblikje leege
duistere stilte.
En plotseling, duidelijk hoorbaar, een kort gesnik achter het open deurtje. Een
vrouw staat daar, half verborgen in de schemering, een vrouw in langen, zwarten
kapmantel, die schreit. Een schurend voetengestommel, als van een menigte die
op elkaar dringt, begeleidt, in doffen ondertoon, haar snikken, en meteen komt,
gedragen door vier mannen, een berrie naar buiten, waarop een doodkist ligt.
Wat een klein kistje! Bijna een kinderkistje! En 't is zoo eigenaardig: net of dat
kistje werkelijk tè klein was, volgt er terstond een tweede, ook zoo klein, alsof een
spotgeest op den vreemden inval was gekomen in tweeën te verdeelen, wat bij
elkaar hoorde te blijven.
Een kleine stoet volgt: een viertal mannen en de zwart-gekapmantelde vrouw,
die, met gebogen hoofd, in haar handen schreit.
Nu móét ik het toch weten. Ik nader tot een der mannen en vraag fluisterend:
- Zijn z' alle twieë deud?
- Jao ze, meniere. Da es curieus e-woar? antwoordt hij, leuk naar mij opkijkend.
- 't Veintsjen en 't wijveken, alle twie op dezelfden dag? dring ik, haast ongeloovig,
aan.
- Joa, meniere; 't veintsjen 's nuchtijnks en 't wijveken 't 's oavens. Alle twieë op
dezelfden dag van ouderdom gestorven. Da es curieus, e-woar? Z' hèn te goare
tsjestig joar geleefd en ze worden te goare begroaven.
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Langzaam is de kleine stoet in beweging geraakt. Acht mannen dragen de twee
kistjes; vier mannen en de vrouw volgen. Ik volg ook. Het ontroert mij. Ik loop naast
den man die mij de inlichtingen heeft gegeven.
- En wie es da vreiwemeinsch? vraag ik hem, na een poosje.
- De dochter, d' ienige dochter, 'n weeuwe, die in 't Broabrantsche weunt.
Stilletjes vordert de stoet. Het is een klein, zwart troepje, als verloren in de groene
en grijze eentonigheid der vlakke velden. 't Lijkt iets van geen belang, iets
onverschilligs in de kleurlooze onverschilligheid van de natuur.
Maar de kistjes, de korte, smalle doodkistjes bekommeren mij als een obsessie
en een kwellende nieuwsgierigheid dringt zich aan mij op, die ik nogmaals in den
vorm van een vraag tegen den man moet uiten:
- In 't welke van de twie kistjes ligt 't veintsjen?
Verbaasd kijkt hij mij aan. Ja, dat weet hij zelf niet en gaat het stil vragen aan een
van de dragers. Ook diè man kijkt verwonderd op en schudt het hoofd. Een derde
weet het evenmin en zoo komt de vraag tot bij de eerste kist, waarop een der dragers
beslist-hoofdknikkend met den vinger wijst:
Het ventje ligt in 't eerste kistje....
Daar komen zij aan 't heel klein dorpje, met zijn grijs kerktorentje. Het klokje
bimbamt en de wind draagt ver het zwak geluid over de velden weg. Slechts luttele
menschen staan bij den ingang, onverschillig wachtend. Enkelen nemen hun pet
af. Anderen kijken met verwondering naar de twee kleine kistjes en glimlachen even.
Ik blijf steeds volgen.
Onder het kerkportaal staat meneer de pastoor, in wit koorhemd, met koster en
koorknaap te wachten. Zoodra hij de dragers op 't kerkhof ziet komen, keert hij zich
achter kruis en vaandel om en verdwijnt, plechtig zingend, in de schemerige kerk,
door den kleinen stoet gevolgd.
Het orgel dreunt, de catafalk staat open, de beide kistjes worden er naast elkaar
geschoven en door het zwart rouwkleed met zilveren franjes omhangen. Kleine
waskaarsjes branden om de lijken en op 't hoogaltaar, en in ijl-licht-blauwe krinkels
stijgt de geurende wierook naar de gewelven.
Heel kort is de lijkdienst. Even de offerande: een tiental
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menschen met kaarsen om de lijkbaar, en nadat meneer de pastoor het ‘Tremens
factus sum ego’ heeft gezongen, mogen de dragers weer de kistjes opnemen.
Weten zij nu nog precies hetwelk dat van het ventje is, en 't welk dat van het
vrouwtje?.... Neen; ze zijn duidelijk in de war, de acht mannen aarzelen, loopen
twijfelend van 't eene naar het ander, tillen ze eindelijk, op goed geluk af, maar op.
Meneer de pastoor staat reeds weer bij den ingang te wachten en kijkt zelfs even
ongeduldig om, als had hij hoegenaamd geen tijd te verliezen, en de dochter, in
haar smart verdiept, heeft heelemaal niets gemerkt.
Ik blijf steeds volgen.... Ik weet niet welke droef heid grijpt mij eensklaps aan,
omdat de dragers zich wellicht in de kistjes vergist hebben. Nu kan geen mensch
meer met zekerheid zeggen waar het ventje of het vrouwtje zullen liggen. 't Heeft
niets te beteekenen, en toch, het kwelt en ergert mij, als een onrechtvaardigheid en
een onverdienden smaad.
Daar zijn de dragers buiten. Zij volgen pastoor, koorknaap en koster, met kruis
en vendel dwars over het malsch-groene kerkhofgras, naar de plaats waar een kuil
gegraven is. De eerste kist wordt van de berrie afgetild en op twee dikke, stevige
touwen neergezet. De pastoor zingt de laatste doodenzangen en kwispelt wijwater
over het lijk en de geknielde menschen.
Ik wil zien en treed naar voren.
Wat een reuzengraf voor zulk een klein menschje! Waarom zoo breed? waarom....
Zacht dringen de grafmaker en zijn helper mij op zij en laten 't kistje in de groeve
neer. Reeds is meneer de pastoor met het tweede bezig. Hij zingt en sproeit met
wijwater, de menschen knielen, de dochter bidt en snikt; en 't oogenblik daarna daalt
het ook neer.... in 't zelfde graf.... naast 't andere.
Het is onnoozel.... maar 'k voel de tranen in mijn oogen komen. Niets weet ik van
die menschjes af, of ze van elkaar hielden, of ze 't land aan elkaar hadden, of ze,
in onverschillige sleur, naast en met elkander leefden; het zijn totaal onbekenden
voor mij;.... maar, ze daar zoo bijeen in het graf te zien liggen, verhanseld in hun
kistjes, als niet van elkaar te onderscheiden tweelingen, zij die meer dan zestig jaren
saâm hebben geleefd.... het is op zichzelf een stille tragedie, die onweerstaanbaar
ontroert.
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Zelfs de grafmaker, dien ik wel ken, en die een grappenmaker is, blijft er niet
onverschillig onder; en even aarzelend, met zijn spade in de hand, stelt hij stil, aan
de dragers, dezelfde onoplosbare vraag, die mij ook weer kwelt:
- Weet-e gulder nou wie dat doar Leo es, en wie da Sieska es?
Wel neen, zij weten het niet meer, maar wat komt het er nu ook op aan? ‘Kijk, we
'n zillen gien zjaloerschoards moaken’, glimlacht de grafmaker: ‘Dà es veur ou, Leo,
en dà es veur ou, Sieska’, en meteen ploft hij een schopvol dof-bonzende aarde,
op ieder der twee kistjes neer.
Het is gedaan. Langzaam trekken de mannen af, met de dochter, die haar laatste
tranen wegveegt. Zij slenteren, pijprookend reeds, naar de naastgelegen herberg
toe, en de dochter, eenzaam en doelloos in haar droefheid, loopt maar mee.
Meneer de pastoor komt reeds verkleed uit de kerk en verdwijnt haastig, door
een poortje, in de pastorij. De koster sluit het log portaal en spoedt zich weer naar
zijn dagelijksche taak. De koorknaap, van zijn rood-staatsiegewaad ontdaan, staat
daar even, als wist hij niet waarheen, met de handen in zijn zakken. De grafmaker
en zijn helper vullen onverpoosd, met zware schopvollen, den dichtgroeienden kuil.
Straks denkt geen sterveling meer aan de twee oudjes, die meer dan zestig jaar
samen hebben geleefd, en nu, in 't zelfde kuiltje, naast elkaar, den slaap der
eeuwigheid beginnen.

De Katten.
Ik was nog een klein ventje van niet meer dan acht of tien jaar oud.
't Was op een donker-donkeren November-avond.
Vader was op reis. Moeder en ik zaten alleen in de stille huiskamer, waarvan de
tuindeur open stond omdat het, ondanks 't late jaargetijde, buiten nog zoo warm
was.
Wij lazen: moeder in haar sterrenboek, dat haar altijd zoo boeide en ontroerde;
ik in het pakkend Jules-Verne-verhaal ‘Vingt mille lieues sous les mers’ getiteld.
Ik herinner mij dat mijn vader boos was op dit boek, en het onzin noemde. ‘De
zee is niet zoo diep, de gansche doorsnee van de wereld is zoo diep niet,’ placht
hij brommerig te zeggen.
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En ik had mooi te antwoorden dat hier niet de diepte, maar de afstand onder zee
bedoeld werd, ik kon zijn practischen geest met de onwaarschijnlijkheid van het
verhaal toch niet verzoenen.
Moeder begreep dat veel beter. Zij leefde 's avonds in het etherisch Heelal, zooals
ik leefde in de mysterieuze afgronden der zeeën. Wij raakten beiden zoo zacht en
gemakkelijk uit onze alledaagsche, aardsche sfeer, en 't hoogste voelde en begreep
het diepste, zooals de hemel zich weerspiegelt in het water.
Als moeder lang genoeg in haar sterrenboek gelezen had, ging ze dikwijls buiten
naar de schitterende gesternten in den hemel kijken. Zij nam mij mede bij de hand
en in het-donker-blauw uitspansel wees ze mij de sterren en de constellaties: Orion,
Sirius, den Beer, Altaïr, de Noordster, al de schoone namen die ze als oude
vertrouwden kende en die mij als wondersprookjes in 't geheugen bleven hangen.
Mijn hand in moeder's zachte hand, en onze beide hoofden in den donkeren nacht
ten hemel naar de sterren opgeheven, zoo voel ik haar het liefst en innigst.... Zoo
liepen wij den nachtelijken tuin diep in, onder de zwarte boomen, en, o zoo dikwijls
slaakte moeder de verzuchting:
- O, kind, als we toch maar iets van de eindelooze geheimen daarboven konden
doorgronden!
***
Opnieuw, als bijna elken avond, had moeder mij aan de hand naar buiten
meegenomen. Maar 't was zoó donker bewolkt dat men in 't geheel niets kon zien,
en moeder vond het maar beter om spoedig weer binnen te gaan.
Daar bleven wij een poosje zitten, met open tuindeur op 't zacht donkere van den
nacht, ieder weer in zijn lectuur verdiept.
Eensklaps, als hypnotisch aangetrokken, rezen mijn oogen uit het boek, en in
den tuin, door d' open deur, zag ik vier kleine, ronde, langzaam bewegende lichten,
die mij schenen aan te staren.
- Moeder! riep ik, ontsteld opspringend: moeder, kijk toch; sterren, vier groene
sterren in het gras!
- Och, kind, glimlachte moeder ongeloovig, door mijn opwinding verbaasd.
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- 't Is zeker, moeder, 'k heb het gezien! herhaalde ik, naar de tuindeur loopend.
De schitterende groene lichtjes waren eensklaps uitgedoofd. Ik zag niets meer
dan de stille zwartheid van den nacht. Teleurgesteld keek ik naar moeder om, die
mij tot op den drempel van de huiskamer gevolgd had, en ik begreep er niets meer
van, toen plotseling in de duisternis een wild geschreeuw opging, een scherp gegil
als van gefolterde kinderen, dat mijzelf eensklaps sidderend van schrik, en luidkeels
gillend, in haar armen vluchten deed.
- Ach, kind, 't is niets, 't zijn katten! lachte zij, mij aaiendbeschermend en troostend.
Kijk, kijk dáár zijn de sterren! riep zij, om mij gerust te stellen; en hoog in den hemel
wees ze mij juichend, een ruime, schoongeveegde plek waarin een oogenblik,
gansch helder, de prachtige gesternten zich vertoonden. Zij nam mijn hand, die nog
steeds beefde, en leidde mij een eindje in den tuin; zij lei haar anderen arm heel
zachtjes om mijn hals en aaide mijne wangen, en weer noemde zij mij de schoone
namen: Sirius, Aldebaran, Cassioppée, de Noordster, totdat ik gansch niet bang
meer was en eindelijk zelfs moest lachen om het gekke zinsbedrog, dat mij
kattenoogen in het gras voor sterren in den hemel had doen zien.

Het eerste Madeliefje.
Ik heb van morgen 't eerste madeliefje in het veld zien bloeien....
Alles was nog winter-dor en schraal; het gras was zonder kleur, de natte bruine
aarde siepte van den dooi en 't dik-gezwollen beekje schoot zijn blonde warrelkolken
tusschen naakte heesters.
Alleen het eerste madeliefje bloeide....
Het bloeide eenzaam-zacht-schitterend als een wit juweelje met een gouden
hartje. Het kwam te vroeg, 't kwam veel te vroeg in 't gure voorjaar, als een ontijdig,
wit en geel vlindertje, maar 't wás daar, het lag daar eenzaam-zacht in 't dorre gras
te lonken en te lachen, en eensklaps werd het mij te moede of de gansche schoone
lente die nog komen moest tot in 't diepste van mijn wezen doordrong. Ik hoorde
teer gezang van vogelen, ik snoof de zoete geuren op der bloemen, de hooge
boomen stonden groen van malsche, frissche weelde en de hemel was zoo rein en
blauw, zoo zalig rein en blauw, en vol van warme zonnetinteling!
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Een bloeiend madeliefje! Wie let er op een bloeiend madeliefje! Wie voelt daar al
die schatten in!
Eén enkel madeliefje maar, eenzaam en ontijdig bloeiend in het dorre gras, op
een guren, vroegen voorjaarsochtend....

1)

De ‘Keurlawirkskes’ .
Het jonge koren bloeit en de keurlawirkskes hangen zingend over 't wijde veld, onder
den stillen blauwen hemel.
Men ziet ze niet of nauwelijks en hoort ze overal. Hun gezang is als 't ware de
harmonieuze rythme der gansche jeugdigbloeiende natuur. Het is vol van de kleuren
en geuren der lente. 't Klinkt zacht en droomerig; het heeft iets vaag en teer en
nevelachtigs, als het licht-doorschijnend en blauwachtig waas, dat in 't verschiet
over de velden hangt. Men luistert naar geen andere vogels meer, als men de
keurlawirkskes hoort. Andere vogels zingen voor zichzelven, maar de keurlawirkskes
schijnen alleen voor de Natuur te zingen. Hun zoete, alomgalmende tonen zweven,
en zwevend stijgen zij in lofzang tot den hemel op, als werden zij door 't glanzend
zonnelicht daarheen getrokken.
Zóó voel ik het: de keurlawirkskes gaan hoog jubelend zingen de teere schoonheid
van de lentewereld in den eindeloozen hemel....

1)

Leeuwerikjes.
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Eenzaam
door J. Everts.
O, die eerste dagen in Batavia, toen hij daar als vreemdeling zonder werk
rondzwierf.... Ze waren niet vroolijk geweest! Machteloos en verloren had hij zich
gevoeld in die groote vreemde stad, waar den geheelen dag de onbarmhartige zon
op neerschroeide, waar hem de strijd om het bestaan al even scherp en hardnekkig
voorkwam als in Holland, en waar hij zich al evenzeer overbodig voelde - misschien
nog méer.
Vanaf den eersten dag, dat Menzing te Tandjong Priok voet aan wal zette, was
er een zekere beklemming over hem gekomen: een gevoel van vijandigheid om
hem heen, van weerzin en van eindelooze eindelooze eenzaamheid. Vreemd was
hem alles: het klimaat, de natuur en de menschen, zoowel de in-Indië-geborenen
als de Europeanen. Zelfs de Indische menschen aan boord leken hem op eens
veranderd en.... onaangenamer geworden, toen ze den Javaanschen wal roken.
Het leven had hem plotseling in al zijn onmeedoogendheid en overmacht
tegengegrijnsd en zijn schooljongens-overmoed een gevoeligen knauw gegeven.
Hij had dra gezien, dat Indië een werkland was, een land, waar je geld maakte,
rijk werdt en verder niets. De vele en hooge illusies, waarmee hij naar hier was
gekomen, werden allen en met ontstellende snelheid door de werkelijkheid den
bodem ingeslagen. Nuchterder dan ergens was hier het leven - 't was van een
eentonige hatelijke nuchterheid onder die moordende tropische zon. Meelij of andere
zachte gevoelens werden hier verwacht noch geduld. Er werd hier van je verwacht,
dat je je werk deedt en goed deedt, en anders geen nieuws. Voldeedt je niet, dan
ging
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je onherroepelijk en zonder vorm van proces de laan uit. Voor jou tien anderen, die
beter geld konden maken. Geldwaken was hier de voornaamste en sterkste
hartstocht; en te sterker en leelijker leek die gelddrift, wijl ze zich uitleefde te midden
der rijkste natuurpracht en in weerwil van het afmattende klimaat.
Hoe klein en miserabel ook had hij zich gevoeld in dat groote hotel met zijn
vreemde gewoonten en vreemde menschen. 's Avonds om zeven acht uur, na het
diner, wist hij niets beters te doen, dan stil af te druipen naar zijn kamer in éen der
bij-gebouwen, zich zoogenaamd ‘lekker te maken,’ d.w.z. zich te kleeden in
slaapbroek en kabaai en te gaan liggen in zijn ‘krossi-malis’ in de half-donkere
voorgalerij. Dan was er wijd om hem heen niets dan de zwarte tropische nacht, met
geen ander geluid dan het mysterieuze eentonige gesuis van millioenen insecten,
soms opeens onderbroken door het schrik-aanjagend-dichtbije harde geroep van
de ‘gecco’, groote afzichtelijke hagedis, die langs de muren en langs het plafond
kroop en altijd weer zijn eigen naam riep, vijf zes maal achter elkaar, tot het geluid
in een allerakeligst gereutel verstierf. Somber en onbekend als die nacht en dat
eeuwige gezoem scheen hem het leven in Indië.
In die dagen had hij geleerd, wat eenzaamheid was, had hij voor het eerst den
wreeden kneep van het leven gevoeld, kneep, die doordrong tot op de zenuw en
waarvan de vreemd-weeë pijn hem verwonderde en beangstigde tegelijkertijd: Dáar,
's avonds in die afgelegen voorgalerij, waar hij zijn jongste ervaringen overpeinsde
en nog eens overpeinsde en waar hij uit pure wanhoop zijn heil in de whiskey-soda's
gezocht had, kwam hem zijn tegenwoordig leven voor als een lange bange droom,
waaruit hij maar niet ontwaken kon. Telkens en telkens weer had hij zich stil-kermend
afgevraagd: ‘Wat ben ik begonnen? M'n God, wat ben ik begonnen?’
't Baatte hem weinig, of hij zich zijn vaste voornemen herinnerde, hier ‘carrière’
te maken; of hij zich voor redeneerde, dat zooveel jongelui zich door dien eersten
bitteren tijd hadden moeten heenslaan. Hij bleef zich diep rampzalig voelen, en werd
met den dag moedeloozer.
Hij droeg zijn leed in stilte. De weinige menschen, voor wie hij introducties had
meegekregen, en die hij had opgezocht, merkten niets aan hem.
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Toen, na een week ongeveer, kreeg hij zijn aanstelling als employé op een
koffie-land, en door dit feit verhelderde zijn stemming aanmerkelijk. Jong als hij was,
had hij zich op eens weer met zijn lot verzoend: het leven was toch nog zoo kwaad
niet, iedereen had toch op zijn beurt nog weleens een buitenkansje; zoo hìj nu weer
met deze aanstelling, hij had er even goed nog een paar maanden op kunnen
wachten. Hij zou dus nu Goddank aan het werk gaan, hij zou zich geheel aan zijn
werk geven, alle muizenissen door harden arbeid verdrijven. Zijn leven kreeg nu
weer richting, een doel, hij had weer een houvast en daar zou hij zich met alle macht
aan vastklampen, al zou hij er ook bij neervallen. Dit was de eenige manier om er
te komen.
Wel meende hij bij enkelen, wien hij vertelde dat hij naar een jonge
koffie-onderneming in de binnenlanden ging, een nadenkenden en meelijdenden
trek te bespeuren, maar hij liet zich daardoor niet afschrikken en vol goeden moed
toog hij erheen. Wie weet, waren de binnenlanden met hun oer-toestanden niet veel
interessanter en aangenamer voor een nieuweling dan het groote vreemde Batavia,
waar alle menschen zoo cosmopolitisch-ongenaakbaar deden.
Hij maakte de prachtige reis met den trein door de Preanger en genoot daar van
de overweldigend grootsche en rijke natuur. Maar 't was het genieten van een tourist:
die alles op een afstand heel mooi, heel interessant, heel imposant vindt om eens
te zien voor een keer, maar die nooit zich betrapt op het verlangen: ‘Hè, hier zou ik
wel willen wonen.’ De ontzaggelijke bergen, grillig van lijn en met hun
huiveringwekkend-diepe ravijnen en dicht-begroeide hemel-hooge hellingen, de
overdadige boomen- en planten-groei, de breede geel-drabbige kalis met soms een
prauw of badende inlanders aan den kant, de wijde panorama's, die zich ontrolden
en aan hem voorbij schoven, nu in de laagte, dan weer steil omhoog, met hier en
daar op eens wit-opblakerend een brug of een gebouwtje, klein verloren in die
ontzaglijke groene baaierd; de verre verre wazige horizont die nog zooveel verborg;
en dit alles gebaad, gedrenkt in het felle zonlicht uit een wolkenloozen hemel - 't
sloeg hem stom en deed hem duizelen van ontzag; maar 't bleef hem vreemd; van
innig contact was er geen spoor: 't was een machtige, maar ongenaakbare,
onbegrèpen schoonheid.
Evenwel, die vreemde, diep-knagende, bëangstigende pijn, die
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hij zich ten slotte bekend had: heimwee te zijn, voelde hij nu niet, afgeleid als hij
was door al het nieuwe.
Na twee dagen sporen en een rit van vijf uur te paard kwam hij op zijn
koffie-perceel aan.
Hoewel 't hem doodmoe maakte, had dat gehos op éen dier kleine taaie
Javaansche paardjes berg-op berg-af, langs smalle paadjes en dwars door dorre
djatti-bosschen, waar je de tijgervallen tusschen de boomen zag staan, zijn
avontuurlijk gemoed prettig aangedaan. 't Was donker, toen hij te bestemder plaatse
aankwam, zoodat hij van den ‘tuin’ nog zoo goed als niets gezien had. Die misère
bleef hem tot den volgenden dag bespaard. Doch toen kreeg hij ook de volle maat.
't Was een nog jonge tuin en nergens waren de koffie-boomen hooger dan een
meter. Schaduw was er niet: het bosch, dat er vroeger gestaan had, was geheel
gekapt; hier en daar slechts stond nog een boomstronk of lag een zware boomstam,
die bij het verbranden om een of andere reden was overgeslagen; de zoogenaamde
‘schaduw-boomen’ waren dunne lange sprieten, niet in staat zelfs een illuzie van
schaduw te wekken. 't Was een geäccidenteerd terrein. De cultuur ging slecht.
Doordat er te veel hout gekapt was in die streek (er waren nog eenige nieuwe
koffietuinen in de buurt aangelegd) viel er te weinig regen, beweerde men, en
bovendien hadden de jonge boomen te lijden van den straffen schralen wind, die
over de kale berg-toppen streek.
Daar er voor Menzing geen huis beschikbaar was, nam hij tijdelijk zijn intrek in
de bamboezen woning van een anderen employé, Heringa, een somberen Fries,
die al jaren in Indië was en wien 't een behoefte scheen te zijn, op het kleine en
achterlijke Holland af te geven. Volgens hem zou 't een zegen geweest zijn, indien
op een zekeren dag Engeland of een andere groote mogendheid, maar vooral
Engeland, onze koloniën eenvoudig had ingepalmd. Hij hield er een zoogenaamde
‘snaar’ of huishoudster op na, een jong lenig inlandsch vrouwtje met glanzend zwart
haar en sterk-fonkelende donkere oogen. Ze deed den ganschen dag niets en was
heel schuw; meestal zat ze inéengedoken op haar hurken ergens in een hoek wat
te snoepen; een enkele maal zag Menzing haar met den kenmerkenden sleependen
tred door het huisje gaan.
Er was nog een employé op ‘de onderneming’; doch daar merkte Menzing weinig
van: hij woonde te ver af. Ook den ad-
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ministrateur zag hij zelden; die woonde ‘beneden’, in de Kotta, en kwam alleen af
en toe eens kijken.
Eiken morgen om half zes werd Menzing gewekt door het slaan op de ‘kantongan’,
een uitgehold blok hout, waarop éen harde, lange slag gegeven werd gevolgd door
vijf korte snelle slagen, die dan weer geleidelijk in het gerekte overgingen: ‘tòng....
tong-tong-tong-tong-tong, tong.... tong.... tong ....; tòng....’ en dit herhaaldelijk. 't
Begon op dat tijdstip flauwtjes te schemeren over de berg-toppen in het Oosten en
een half uur later was 't vol dag. In dien tusschen tijd dronk Menzing met Heringa
een kop koffie of chocola in de voorgalerij, en terwijl kwamen loom en met tegenzin
de koelis ‘op de rol.’ In lange rijen hurkten mannen en vrouwen, enkelen nog
kouwelijk in een lange donker-kleurige ‘slendang’ gehuld, voor het huis, de
verschillende Mandoers - als officieren bij een revue - een eindje vóor hen. Heringa
besprak dan in het Javaansch met de Mandoers wat er dien dag gedaan moest
worden en deelde zijn bevelen uit. Menzing zat er altijd bij, maar verstond er geen
woord van; later kreeg hij dan weer zijn instructies van Heringa. Tegen zessen
verdwenen de koelis, met den slaap als 't ware nog in hun kleeren en bewegingen;
langzaam en lusteloos schoven ze als galei-boeven in enkel gelid achter elkaar
naar de tuinen. Een kwartier later gingen ook Heringa en Menzing erop uit in
verschillende richtingen. Om negen uur kwamen ze terug om even te ontbijten,
vertrokken dan tot twaalf uur, dronken een borrel en rijst-tafelden; Menzing moest
er daarna dadelijk weer op uit, terwijl Heringa eerst zijn middag-dutje ging doen.
Om zes uur kwamen ze dan beiden thuis, moe en lusteloos, aten en gingen om
negen uur naar bed, na een brief geschreven of een drie-dagen-oude, indische
krant gelezen te hebben.
Menzing's taak bestond in het nagaan van het werk der koelis. Met een mandoer
sjouwde hij in de gloeiende zon het bewerkte terrein af, de eene steile helling op,
de andere neer om te zien of de boomen wel goed ingesmeerd waren tegen het
ongedierte, of de verkeerde takjes er wel goed afgemaald waren en of den grond
er onder wel behoorlijk was losgemaakt. Heringa had hem gezegd dat hij maar altijd
moest opspelen, dat was noodig, want prijzen daar kon de Javaan niet tegen: als
je 'm prees, ging hij slabakken. En daarom - hoewel hij er eigenlijk zoo goed als
geen verstand van had - zocht en vond Menzing altijd aanmerkingen
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en voer hij in het beetje gebrekkig Javaansch, dat hij kende, uit tegen den mandoer,
die dat alles maar goedsmoeds duldde, tot Menzing's eigen verwondering.
De eerste weken had Menzing zich met volle opgewektheid aan dien arbeid
gegeven. Hij deed al zijn best, belang in de tuinen en in de menschen te stellen,
begrijpend dat dit in zijn eigen voordeel was. Als een bui van moedeloosheid in hem
opzette, dwong hij die met geweld terug, en hield hij zich voor, dat alle begin moeilijk
was, dat alles wende en ten slotte een belangrijken kant had.
Maar 't was hem met den besten wil niet mogelijk, op den duur den lust en de
belangstelling erin te houden. Langzaam, doch met onontkoombare zekerheid voelde
hij den weerzin, de verveling, de lusteloosheid over zich komen. De cultuur
interesseerde hem niet, de menschen begreep hij niet en wat hij ervan begreep,
stond hem tegen. Zou dat voortaan zijn leven zijn: dat hij keek of de koffie-boomen
wel goed op een rij geplant waren, of de koelis wel goed gepatjold hadden? Zou
dat voortaan zijn leven zijn, dat hij uitvoer tegen de Javanen om de nalatige
onverschilligheid, waarmee ze hun werk gedaan hadden, onverschilligheid die hij
zoo volkomen begreep? Zou hij hier zijn leven moeten slijten, als begraven in de
vergetelheid en de verveling, tusschen die leelijke kale berghoopen met die
kinderachtige koffie-boompjes in stijve rijen, honderden bij honderden? Zou hij hier
in dit afgezonderde en schroeiend-heete hoekje van de aarde zijn geheele verdere,
zijn mooie jonge leven moeten verdoen, terwijl daarbuiten heel ver, o te ver, de
mooie bewoonde wereld lokte? O nee, nee, dat zou niet! Dat kon, dat mocht, dat
wilde hij niet. Daarvoor achtte hij zichzelf dan toch nog te goed. Alle kracht, die in
hem was, verzette zich tegen dit bestaan en verlangde heen te gaan, heen!
Dit was geen uiting van gemakzucht, of van ziekelijke verlangens. Neen, 't was
eenvoudig een hevig instinctief verzet zonder den geringsten twijfel tegen wat niet
zijn aard, zijn natuur was. Zóo spartelt een visch, zóo wringt zich een paling op het
droge. Hij voelde, dat 't zijn goed recht was, hier vandaan te willen en dit gaf hem
kracht. Maar wat baatte hem die kracht, die sloeg in het leege? Hij wilde weg, maar
hoe? Geld had hij niet, een andere betrekking had hij niet. Waar moest hij heen,
wat moest
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hij doen? Wat kon hij doen, hier in de eenzaamheid, de wildernis? O, dit was de
zwartste wanhoop, de hevigste ziele-marteling voor een jong illusie-vol leven! 't Was
een afgrijselijke lood-zware dood bij volle bewustzijn!
Deze toestand was op den duur niet uit te houden: dit bijnadelireerend verlangen,
dit rekken van de ziel en rukken aan het lichaam, dat onverzettelijk bleef. 't Putte
hem uit, maakte hem ziek en hij verviel in een apathische onverschilligheid. 't Kon
hem niet schelen, dat 's nachts de ratten de kapok uit de matras onder zijn hoofd
wegvraten, dat allerlei ongedierte door de wijde reten van het bamboehuisje in zijn
kamer kropen, dat de nachtwind over hem heen gierde in bed. Alle werk- en
levens-lust was in hem gedood en 't liefst had hij nog gezien dat al die koffieboomen
crepeerden en hij-zelf erbij.
Daarbij kwam, dat hij zich geheel overbodig voelde. Eigenlijk had Heringa het
werk heel goed alleen af gekund en werd hij slechts voor allerlei onnoozele baantjes
gebruikt. Zoo had hij eens een ganschen morgen in den mot-regen onder een pajong
bij een troep werkvolk gestaan, als opzichter: de mannen moesten den grond rond
de boomen om-patjollen en de vrouwen besmeerden de jonge stammetjes met een
zeker vocht ter wering van de insecten. Die menschen kakelden en lachten
voortdurend onder elkaar, en daar hij hen niet verstond en zelf zijn positie belachelijk
vond, had hij voortdurend het onaangename gevoel, dat ze zich vroolijk maakten
om hem.
Toch werd deze overbodigheid eenigermate tot zijn geluk. 't Was louter een
vriendendienst geweest, dat de administrateur hem op recommandatie had
aangenomen, meenend dat de ‘totok’ gemakkelijker iets anders zou vinden, als hij
eenmaal in betrekking was. Hij beoogde dan ook niet anders, dan hem bij de eerste
de beste gelegenheid weer te loozen.
Die gelegenheid deed zich onverwacht voor: er werd aan een suikerfabriek een
zoogenaamde ‘tweede chemiker’ gevraagd. Menzing solliciteerde en dank zij de
aanbeveling van zijn baas werd hij genomen. Hij had indertijd de H.B.S. met vijf-jarige
cursus afgeloopen, had dus eenig begrip van chemie en zou 't met het polarizeeren
van den suiker en het verdere laboratorium-werk wel klaar spelen.
Allen wenschten hem geluk met zijn aanstelling. Hij was geen
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kerel voor de koffie, dat hadden ze al wel dadelijk gezien; hij zou er zich
dood-gekniesd hebben. In de koffie zat je ook altijd maar in de ‘gribus’; maar in de
suiker was 't een heeren-leventje. Daar woonde je gewoonlijk met een stuk of wat
Europeanen bij elkaar, meestal niet te ver van de Kotta, en daar hadt je de dokter,
de adsistent-resident en de Soos.... En de Soos! Wat wilde je nog meer?
‘Ah ja, de suiker!’
't Leek een dorado.
Menzing voelde zich door al die verhalen herleven, en toen hij van het koffie-land
vertrok, verwonderde hij zichzelf over de taaiheid van zijn levenslust, die zoo spoedig
zich had hersteld.
Vol waarachtig vertrouwen en frisschen moed begaf hij zich op weg naar zijn
nieuwe betrekking.
Toen hij in een wippend en zwikkend dos-à-dos-tje van het station naar de
suikerfabriek reed, wat een groot half uur duurde, nam hij de omgeving aandachtig
op, want hier zou hij nu de eerstvolgende jaren van zijn leven moeten doorbrengen.
Links van den tamelijk-breeden weg liep een smalle, geel-drabbige kali, waarin
hier en daar inlandsche vrouwen in lange, donkere sarongs, die de armen en een
gedeelte van den rug en de borst bloot lieten, zichzelf en haar spier-naakte kinderen
baadden of een kleedingstuk uitwaschten. Overigens benam een weelderige
plantengroei aan weerszijden van den weg alle uitzicht. Nu en dan passeerde hij
een kar bespannen met licht-bruine sappi's of loodkleurige lompe Karbouwen, of
kwam hij een andere dos-à-dos tegen, waarin ook een Europeaan zat, die
nieuwsgierig van onder het afdakje naar hem gluurde. Links en rechts van den weg
lagen eenige kampongs, bijna geheel verscholen in het groen, doch aangeduid door
een bamboezen sier-poort aan den ingang.
Deze eerste indruk viel Menzing niet tegen. Hier was tenminste beweging, spoor
van eenig bedrijf en hij had waarlijk eenigszins het gevoel of hij tot de ‘bewoonde
wereld’ terugkeerde. Maar wel verwonderde 't hem, dat ook nu de Indische natuur
hem zoo weinig weldadig aandeed. Overal om hem heen was een machtige booroenen planten-weelde: tjimara's en enorme bamboe-stoelen, waringin's, pisang-, kattesen decoratieve kokos-boomen wisselden elkaar voortdurend en in veelheid af; de
geheele weg leek wel
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langs een dichtbegroeiden tuin te voeren. Hij moest ook toegeven, dat 't alles zeker
zijn eigenaardig schoon bezat; en toch, en toch.... 't was en bleef hem vreemd en
tegen-natuurlijk als de menschen, de gewoonten en het klimaat. Kwam 't door het
overweldigend-vele, of door de zekere eentonigheid van al dit vale groen, onfrisch
door het stof van den weg en mat-geslagen door de eeuwig-schroeiende zon? Hij
wist 't niet, maar hij kon er niet van genieten, hoezeer hij er ook zijn best toe deed.
En altijd weer werd het verlangen erdoor in hem wakker geroepen naar Hollands
blije landschappen met hun wijde zacht-blauwe luchten, sappige weiden en
glanzende plassen en slooten.
Met geweld zette hij deze herinneringen echter van zich af. Ginds wachtte hem
het werk, het opwekkende werk en daaraan wilde hij zich wijden, gehéel, zoodat hij
al het andere vergeten kon.
't Was ongeveer vier vuur, toen hij zich bij den administrateur meldde, dien hij met
twee andere heeren kaartende vond in zijn ruime lichte voorgalerij. Ze zaten alle
drie in de onsmakelijke dracht van slaapbroek en kabaai. Menzing werd verzocht
een stoel te nemen en toe te zien. Ze speelden omber.
Zijn hoofd-administrateur was een dikke man, kennelijk met indisch bloed in de
aderen. Hij had een grove geel-bruine huid, donkerbruin kort en dik krullend haar
en donkere, uitpuilende, levendige, maar niet heel slimme oogen. Zijn geheele
manier van doen had iets lobbes-achtig gemoedelijks.
De beide gasten waren contrasten: de éen was slank pittig met een blond snorretje
en licht-blauwe oogen, en de ander was tamelijk corpulent met een zware zwarte
knevel en brutale harde donkere oogen.
Het spel ging zijn gang: een vlug geven en nemen van kaarten, waarvan Menzing
niets begreep.
Hij begon zich juist te verwonderen, hoelang dit nog duren zou, toen de
administrateur op eens zei:
‘Dadelijk komt Kraemer hier, de eerste machinist; die zal u naar uw woning
brengen.’
‘Kom, dikke, speel op!’ - riep die met den zwarten knevel geïrriteerd. ‘Meneer
Menzing zal tòch wel onderdak komen. Die vent mot zich nou ook overal mee
bemoeien.’
De ‘dikke’ speelde daarop verder en zei geen woord meer.
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Eenige dagen later begon ‘de maaltijd’ en zat Menzing midden in het werk.
Eenmaal in gang gezet, laaide de haast ook plotseling in de geheele fabriek op.
Dat begon bij de vuren, die als onverzadigbare monsters bergen ‘ampas’ verslonden,
en dat eindigde in de ‘koedang’, waar de half-naakte inlanders boven op de
‘krandjargs’ stonden en den suiker met zware ijzeren staven vaststampten, zoodat
het zweet tappelings langs hun beenen neerdroop. De molens dreunden en gromden,
de opkook-ketels sisten en dampten en de razende centrifuges snorden en kletterden.
Den eersten tijd voelde Menzing zich inderdaad gelukkig te midden van die
levendige drukte. Hij moest den suiker, de sappen, stropen en melassen polarizeeren,
wist zich nuttig bezig, en.... kon zichzelf vergeten.
Maar.... de maaltijd duurde ruim vier maanden, en langzamerhand luwde zijn ambitie.
Elke dag geleek den anderen, Zondagen maakten geen onderscheid. Van zijn
woning, een somber huisje, dat hij met den tweeden machinist, een ongezond,
rossig, louche type deelde, ging hij naar de fabriek, en van de fabriek naar zijn
woning - een afstand van drie minuten loopen. Om zes uur 's ochtends begon het
werk, en 's avonds om zes uur eindigde 't, behalve dat hij 's nachts van twaalf tot
twee uur ook nog wacht moest loopen in de fabriek, die door-werkte. De weëe
zoetige stank, die er altijd hing, en de voortdurende hitte bezorgden hem hoofdpijn
en maakte hem misselijk. Ook werd het polarizeeren op den duur een eentonige
doodsche bezigheid, die de chineesche helper in het laboratorium eigenlijk even
goed kon als hij. Weer onderging hij dat verslappende gevoel: overbodig te zijn.
O, 't was niet de zwarte acute wanhoop, die hij op het koffieland had moeten
verduren. Maar 't was een niet-te-verdrijven lusteloosheid, die over hem kwam, hem
hoe langer hoe meer neerdrukte en tot alles onbekwaam maakte.
Met de employés kon hij wel omgaan, maar vriendschap sloot hij er met geen
éen. De beste van hen was de eerste chemiker, ‘toewan dokter’, een pienter joodje,
die een nieuw procédé had uitgevonden, waardoor hij veel geld verdiende. Maar
hij was toch niets meer dan een pienter joodje, en Menzing's hart draaide in zijn lijf
om, wanneer hij hem zijn lievelingslied hoorde zingen:
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‘Ik ken een lied, dat het hart bekoort,
Ik ken een lied, vol melodij’

Hij galmde dit uitentreure en buitengewoon larmoyant, als hij in het laboratorium
zijn werkstaten zat in te vullen.
Het gelukkigst voelde Menzing zich nog, wanneer hij 's avonds na zessen, rustig
aan zichzelf overgelaten, alleen op zijn kamer bij de lamp zat, met een boek, of
brieven lezend of schrijvend. Hij wist wel, dat door die uren van overgave zijn energie
al meer en meer verslapte, dat ze als een zoet vergift voor hem waren; en hij zei 't
zichzelf ook dikwijls: hij moest niet toegeven aan die zwakheid, aan dat ziekelijk
verlangen naar onmogelijkheden; hij was nu in Indië; hij was er eenmaal mee
begonnen, had er veel geld en liefs aan opgeofferd om er te komen, en nu moest
hij er zich ook maar doorheen slaan; hij moest hard worden en dan zou 't wel gaan.
- Hij voelde zelfs, dat hij wel hard zou kunnen worden, dat hij de capaciteiten, den
aanleg ertoe in zich had. Maar er was tevens iets in hem, dat hem er voortdurend
voor waarschuwde en er zich aanhoudend tegen verzette. Als hij hard werd, zou
hij in éen opzicht slagen misschien; maar in een ander en hooger opzicht zou hij
verloren gaan. Het eerste verloop was het gemaklijkste, het normaalste: de weg,
dien de meeste jongelui gingen in Indië; maar 't leidde naar een dor, ellendig
geestes-oord en daarvoor schrok hij terug. 't Gaf een voortdurende strijd in hem,
waarin tenslotte het hoogere overwon. Neen, als 't ten koste van zijn beter ik moest
gaan, dan wilde hij liever nièt hier slagen.
Doch daarbij doemde altijd en altijd weer dezelfde vraag voor hem op, en die
werd àl dringender, àl dreigender:
‘Wat dan?’
En dit was wel het vreeselijkste: dat hij van dezen toestand het einde niet zag.
O, al die bezwaren en narigheden zouden gemaklijk te verdragen geweest zijn,
indien hij ze in het licht der tijdelijkheid had kunnen zien. Maar hoe zou hij ooit weer
hieruit geraken? Snel geld-verdienen was vroeger misschien mogelijk in den Oost,
tegenwoordig was 't een ijdele waan. Jaren en nog eens jaren, den besten tijd van
zijn leven zou hij hier moeten doorbrengen, om, als hij heel zuinig leefde, eindelijk
misschien een sommetje vergaard te hebben. En dan? Hij wist, hoe dat ging: dan
was hij ongeschikt voor het hollandsche klimaat en de Euro-
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peesche samenleving, en dan zou hij zich hier ergens in een afgelegen hoekje
moeten opschieten, zooals hij dat al eenige malen van Europeanen gezien had. Die
toekomst leek hem afgrijselijk, iets als een levenslange ballingschap in een vervloekt
oord; en hij bekende zich in alle kalmte en volkomen gemeend, dat een spoedige
dood, een wegglijden in het onbewuste, dan nog veel verkieselijker zou zijn. Zóo
hadt je toch niets aan je leven, integendeel: 't werd je tot een last, dien 't - door zijn
volslagen nutteloosheid - geen raison had verder te vragen.
Op deze wijze was de maaltijd voorbijgegaan, en toen de fabriek daarna een
maand gesloten werd en de employés bijna allen op reis gingen naar familie of
bekenden, had hij het troostelooze gevoel van een kostschooljongen, die alleen in
de vacantie op school achterblijft, omdat hij niet weet waarheen te gaan.
Dagen en dagen bracht hij alleen door, liggend op de krossi malis in zijn half-donkere
zeer schamel-gemeubelde voor-galerij. Uren lang kon hij zoo liggen soezen,
apathisch, inert, te slap en te beroerd om iets uit te voeren. Hij gevoelde wel, dat
hij al dieper wegzonk en zich al vaster werkte in zijn ziekelijk zelf-beklag en zijn
weeke verlangens, die toch tot niets leidden. Hij las veel om zich afleiding te bezorgen
en zijn omgeving, zijn ellende te vergeten. Maar tot daden, die zijn toestand blijvend
verbeterd zouden hebben of waardoor hij geheel uit deze misère geraakt zou zijn,
kwam hij niet. Hij was als een stom, verschrikt dier, dat, geen uitkomst meer ziend,
ergens in een donkeren hoek wezenloos lijdzaam den dood afwacht.
Één klein lichtpuntje alleen was er nog, en daar bleef zijn aandacht voortdurend
heimelijk op gevestigd. In zijn linnenkast, onder het kastenpapier - want het slot was
slecht, en gappen deden alle Javaansche bedienden - bewaarde hij zorgvuldig
verstopt hier en daar eenige bankbiljetten, zijn spaar-duiten. Die waren voor de
thuisreis. Zoo gauw hij genoeg had, gìng hij; dat stond bij hem vast. Maar het sparen
ging langzaam, heel langzaam, want zijn salaris was laag en het leven duur. Hoelang
zou 't nog wel duren, eer hij genoeg had? Zou hij niet ondergaan voor dien tijd?....
Ook leefde hij in voortdurenden angst, dat zijn bediende de schuilplaats ontdekken
zou.
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De andere employés bemerkten weinig van al wat er in hem omging. Hij sprak zich
tegenover hen nooit uit. Ze vonden hem een stillen kerel, waar je niet veel aan hadt,
die zich veel teveel afzonderde. Hij moest veel meer ‘peitjes’ drinken en eens flink
aan den zwabber gaan. Dat zou hem opknappen. Ze dachten ook, dat hij trotsch
was en eigenwijs.
Na ruim een maand werd de fabriek weer geopend: er moesten eenige reparaties
en verbeteringen aangebracht worden, en er werd een derde molen bij-gebouwd,
om de ‘ampas’ nog vollediger te kunnen uitpersen.
Daar 't echter ongeveer zeven maanden zou duren, eer de maaltijd weer begon,
haastte men zich niet met het werk en vorderde 't slechts langzaam.
De fabriek lag een honderd meter van den hoofdweg af. Uit slechts één verdieping
bestaande, had zij iets paleisachtigs met haar witten lang-gestrekten voorgevel en
een door-grauwe-zuilengesteunden uitbouw aan den ingang, waar een
tamelijk-breede statie-trap heen-voerde. Vóór de fabriek strekte zich het wijde
zoogenaamde ampas-veld uit, waar in den maaltijd het uitgeperste riet gedroogd
werd, om er daarna de vuren mee te stoken.
Elken avond om zes uur werd de fabrieksbel geluid, ten teeken dat het werk was
afgeloopen. Dan verspreidden de mannelijke en vrouwelijke koelis zich in
verschillende richtingen en begaven zich naar hun woning in de kampong, die aan
de overzijde van den weg lag. Kort daarna kwamen de employés de fabriek uit,
slenterden afzonderlijk of in gezelschap naar de twee bankjes aan den ingang van
het fabrieksterrein en klontte er tot een wit groepje samen.
't Was de traditioneele reunie in het koelere avond-uur na een smoorheeten
arbeidsdag. De bankjes waren er opzettelijk tot dat doel geplaatst. Meestal waren
ze met hun vijven of zessen: behalve de fabrieksemployés voegden er zich
gewoonlijk nog één of twee tuin-employés bij. En dáár, terwijl het daglicht snel
verstierf, werden de geesten dan weer wat levendiger, werd er gesproken over de
gebeurtenissen des daags of kwamen er verhalen, avonturen los van lang geleden.
Menzing was dien avond ook meegegaan naar de bankjes. Hij hield er eigenlijk
niet van: de conversatie, die er gevoerd werd, was nu niet bepaald verheffend; ze
liep bijna altijd over dezelfde
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onderwerpen: de soos, de meiden en het spel. Maar hij beleefde één dier psychische
inzinkingen, waarin hij zich zoo uitermate slap voelde, dat hij er tegen op zag met
zichzelf alleen te zijn en elke afleiding hem welkom was. Bovendien was hij al zoo
dikwijls weggebleven, en om zich niet geheel onmogelijk te maken, was hij nu maar
mee gegaan.
Hij sprak als gewoonlijk weinig, liet de conversatie aan de anderen over en zat
inééngedoken stil voor zich uit te staren. Soms dwaalde zijn aandacht geheel weg.
‘Ziezoo’ - lijsde, zich neerzettend, van der Waals, de tweede machinist, het louche
type, waarmee Menzing samenwoonde, - ‘dat hebben we alweer gehad vandaag.’
Hij zei 't uiterst langzaam en uitdrukkingloos, als was hij doodmoe; en hij lachte
verholen in zijn vlas-kleurig verschoten, rechtneerhangenden knevel, terwijl het wit
van zijn troebele grijze oogen valschig òplichtte.
‘Jullie wel, zoo gemakkelijk àltijd. Maar ik, arme drommel, moet nog werkèn’ klaagde Petrus, een broodmagere, meer dan volbloed sinjo, die met zijn kleinen
koffie-kleurigen kop en sterk-uitgegroeiden mond pijnlijk veel op een aangekleeden
aap geleek. Hij sprak de woorden nauwgezet volledig uit, maar accentueerde steeds
verkeerd.
‘'t Zal wat wezen’ - smaalde Meyling.
Deze was een lange, in Indië geboren ‘Europeaan’ met een veel te langen
bloed-rooden hals, lage smalle schouders, een grooten krommen neus en donker
kort-krullend haar. Hij was dom en ijdel genoeg om zichzelf mooi te vinden en ging
door voor den bel-esprit van het gezelschap.
‘Oah sè!’ - toonde Petrus zich verontwaardigd. ‘Ik moet nog een heel rapport voor
de baas overschrijven: dertien bladzijden. Een lekker werkje.’
De r's rolden.
‘Daar zal je dan ook wel lekker extra voor betaald worden’ - meende Meyling
vinnig.
1)
‘Mossoh’ - stiet Petrus uit, heel kort.
Maar hij werd algemeen uitgelachen, want iedereen wist, dat Petrus allerlei
minderwaardige en geheimzinnige werkjes voor den ‘baas’ deed, en zich daar extra
voor betalen liet.

1)

‘Niet waar.’
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Ook Kraemer, de eerste machinist, lachte; d.w.z.: hij maakte alleen de grimas. Met
een ruk wierp hij zijn hoofd achterover en grijnsde zijn mond wijd open, zijn ongelijke
en onfrissche tanden ontblootend; maar er kwam geen geluid over zijn lippen.
Kraemer was een der trouwste stamgasten op de bankjes, hij zat er nagenoeg elken
avond, had er zijn vaste plaats. Hoewel breed-gebouwd, had hij toch het fijne
beender-gestel en de lenige magerte van alle sinjo's. Hij zat slobberig in zijn niet
erg frissche witte kleeren; op zijn schonkigen oker-kleurigen kop droeg hij een
haveloosverwasschen wit club-petje, waaronder zijn sluke zwarte haren ongelijk en
lichtelijk grijzend uitpiekten. Sterk-gekromd zat hij de éene sigaret na de andere te
rooken. Zijn geheele uiterlijk had iets farouche'. Hij was de oudste, ook in dienstjaren,
en hield gewoonlijk het gesprek gaande. Nu echter zat hij, de fulpen geelbeloopen
oogen half-gesloten, glimlachend te luisteren.
‘Weet je wat Petrus doet, Kraemer?’ - schreeuwde Meyling op den toon van een
schooljongen, die iets heel ergs vertellen gaat. ‘Die vervalscht de weegstaten - in
het voordeel van de fabriek natuurlijk.’
‘Jij liegt’ - zei Petrus onverstoorbaar kalm, met zijn langen aap-achtigen wijsvinger
de asch van zijn sigaret wippend.
‘Ah, ik lieg, ja! Oah sè, ik zal je bewijzen!’
‘Nou, bewijs op dan.’
‘Je hebt nou zoo'n praats, omdat je weet, dat ik 't nou niet bewijzen kán. Maar
pas op horr, in de maaltijd, want ik hou je in de gaten.’
Kraemer lachte weer, geluidloos, met dezelfde hoofd-beweging naar achteren.
Meyling, van der Waals en Menzing lachten ook, want 't was duidelijk dat Petrus
er niet gerust op was.
‘Je moet Meyling nooit gelooven’ - gaf hij Menzing een stootje van
verstandhouding. ‘Hij liegt altijd.’
‘Oah sè’ - schetterde Meyling opnieuw - ‘moet je hooren, ja. Heb ik gisteren toch
moeten lachen: ontmoette ik Petrus in de Soos en darr hingen nog van die borrden,
ja, met V.R. d'rr op, je weet wel, van de Kroningsfeesten. ‘Petrus’ - zeg ik - ‘die
borrden, ja, wat beteekent toch die V.R. darrop? Ajo, zeg mij, vlug!’ Toen - haha zeg Petrus: ‘ik weet niet zekerr, ja, marr ik geloof: Victoria Resiida.’ Hahaha!’
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Allen lachten weer, ook Petrus een prachtige rij witte tanden ontblootend.
‘Oeh Allah tobat!’ - zei hij toen, verontwaardigd. ‘Die Meyling altijd zoo'n praats,
ja. Maar hij weet zelf niet, wat beteeken.’
Meyling had juist gisteren toevallig de beteekenis der beide letters gehoord en
lachte nu nog luider.
‘Als ik zoo'n uil was als jij, ja!’ - riep hij schel.’
‘Nou, wat dan?’
Meyling wachtte opzettelijk even, te nauwernood zijn lachen bedwingend.
‘Ah, zie je, wat zeg ik? Hij weet evenmin’ triomfeerde Petrus.
‘Victoria Regina, natuurlijk, stommeling! Leve de Koningin.’
Petrus trok verlegen met zijn grooten mond.
‘Jij ook zoo knap altijd’ - mompelde hij spottend.
‘Koeten avond’.
‘'n Avond samen.’
't Waren de tuin-employés Buck en Hirschmann, die het gesprek stoorden. Ze
zagen er, vergeleken bij de anderen, opvallend frisch en welgedaan uit in hun
kraak-zindelijke witte pakken. De eerste was een groote, zwaar-gebouwde Zwitser
met een flinken buik in wording. Hij had een rosse vol-baard en droeg een gouden
bril voor z'n goedige oogen. De ander was een Duitscher, klein blond pittig kereltje
met een paar klare licht-blauwe oogen in een vastberaden bijna brutaal gezicht. Hij
was vermaard om zijn speelwoede en om de ongelooflijke hoeveelheden alcohol,
die hij verwerken kon, zonder dat men veel aan hem merkte; alleen beefden zijn
kleine stevige knuisten sterk.
Beiden waren al langen tijd in Indië.
‘Wat is er nou wieder met den Petroes?’ - vroeg Buck, die nog eenige woorden
had opgevangen, goedig lachend.
Meyling deed het geheele verhaal nog eens en oogstte nieuwen bijval.
't Was middelerwijl al donkerder geworden. De weg lag verlaten. Een enkele
clingalees, verlaat, pikelde nog haastig voorbij, bij elken stap in de knieën
doorbuigend onder zijn krakende en zwiepende bamboe-lat, waaraan - voor en
achter - zijn twee korven, altijd overladen met koopwaar, hingen. In een stalletje
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met eetwaar, op eenigen afstand van de bankjes, flakkerde op eens zwakjes een
walmende stinkende olie-pit. Nu en dan sloeg een gladakker aan in de dessa, en
in de kali lieten de kikkers hun dof somber geluid hooren, vermengd met een angstig
gepiep soms als een slang er een te pakken kreeg. De insecten begonnen hun
eentonig, geheimzinnig gesuis van iederen avond. De nacht was gevallen.
Toen zei Hirschmann:
‘Lui, wat zouwen jullie denken van een partijtje?’
‘Ik zou je danken’ - riep Kraemer. ‘Ik moet naar huis. Gegroet!’
Hij stond meteen op, als verschrikt en verdween met groote stappen in het donker.
't Was bekend, dat hij zich bijna iederen avond ‘een stuk in’ dronk, en dan in bed
tolde om zijn roes uit te slapen. Die gewoonte scheen hem boven alles te gaan.
De anderen gingen allen op het voorstel in. Ook Menzing.
Hij wist niet hoe, maar er was opeens een wonderlijke onverschilligheid over hem
gekomen. 't Scheen of hij was moegestreden, en zich nu op genade of ongenade
aan het toeval overgaf. Als een blad door den wind, zou hij zich door elke strooming
laten meesleepen. Hij onderging hierdoor een gemengde gewaarwording van
droefheid en blijdschap: hij voelde schaamte en verdriet, zich aan het kwaad
overgegeven te hebben, maar tevens was er een satanische lust in hem, nu eindelijk
ook eens mee te genieten, zij 't dan op grove wijze. Een onstuimigheid bruisde in
hem op, en hij praatte druk mee met de anderen over allerlei speel-methoden.
Ze wandelden gezamenlijk op.
Toen ze aan Hirschmann's huis kwamen, glidste in het halfdonker een
vrouwengestalte weg naar de bij-gebouwen.
Hirschmann beval den Javaanschen bediende, de lamp aan te steken in de
binnengalerij en de kaarten te brengen.
De binnengalerij was een ruim vertrek met een cementen vloer en vier witte muren,
waaraan hier en daar een met ivoor ingelegd Japansch lak-werk hing. Het verdere
ameublement bestond uit een groote tafel, eenige schommel- en zes gewone stoelen.
‘Wat zal 't wezen?’ - zei Hirschmann toen allen rond de tafel gezeten waren. Hij
sprak veel beter hollandsch dan Buck.
‘Peit, whiskey-soda, bier....? Ik heb van alles in huis.’
De smaken waren verschillend; de een nam dit, de ander dat.
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De ‘djongos’, in een kort, helder-wit buisje en een kleurige doek om de lenden,
zorgde, dat ieder kreeg, wat hij verlangde.
Met glinsterende oogen, een weinig over de tafel gebogen, hield Hirschmann de
kaarten in een dik pak omvat.
‘En wat zullen we spelen: venté-uinen, ga-je-mee, of....?’
Hij noemde nog eenige gok-spelen.
Er werd besloten tot ‘ga-je-mee.’
't Was een heel eenvoudig spel, dat, met een lagen inzet begonnen, echter
verbazend hoog kon oploopen, vooral wanneer éen of meerderen 't erop aanlegden
den inzet op te drijven, op gevaar dat ze 't soms zelf duur moesten bekoopen.
Hirschmann vooral was daar sterk in, hij deed 't meestal met een bijzondere veine
en altoos met de grootste onverschilligheid.
Weldra was het bedrijf in vollen gang.
Kalm en bijna zwijgend begonnen, kwam evenwel bij allen de speel-hartstocht
meer en meer opzetten. De koppen werden warm en rood, de oogen begonnen te
schitteren en de stemmen schoten soms vreemd, schril uit. Veel gesproken werd
er echter niet, er klonken meestal slechts korte uitroepen van minachting, verbazing
of onverschilligheid. Meyling had nog het hoogste woord: hij hitste op en tartte, wilde
vooral van der Waals, aan wien hij een verborgen hekel had, tot gewaagdheden
aanzetten, wat hem niet gelukte. Hij-zelf speelde trouwens ook heel voorzichtig. De
anderen zaten meestentijds met strakke oogen op hun kaarten te staren, in uiterste
spanning over 't spel.
Het vertrek had in zijn avonduurlijke beslotenheid iets van een spelonk, waar een
geheim genootschap zijn verboden bedrijf uitoefent.
Zoo gingen de uren voorbij.
Aan naar-huis-gaan werd niet gedacht, hoewel ze allen er hun avond-maaltijd bij
in schoten. Toen Buck er een woord over repte, werd hij van alle kanten
overschreeuwd.
‘Dan eet je morgen maar dubbel’ - besliste Hirschmann.
Onderwijl werd de drank niet vergeten. Menzing had eerst eenige peitjes
gedronken, daarna bier, en ging toen over tot de whiskeysoda. Hoewel hij er niet
aan gewend was, bemerkte hij tot zijn verwondering, dat hij er heel goed tegen kon.
Van eenige beneveling bespeurde hij niets, integendeel: zijn geest was onnatuurlijk
helder en hij speelde met veel overleg en volkomen bewustzijn.
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Alleen nam hij iets als een ongewone strakke leegheid, een verwezenheid waar in
zijn hoofd: als had hij zelf allen stuur over zijn handelingen verloren en werd hij door
een wonderlijke, geheel-onbekende macht voortgedreven. Maar ongelukkig voelde
hij zich niet.
‘Hé Petrus’ - viel Meyling opeens uit - ‘ik dacht, dat jij naar de baas moest?’
‘Kan morgen ook nog wel,’ - grijnsde de sinjo, zich ontdekt wetend, verlegen, en
kneep zenuwachtig zijn lange magere vingers.
Het spel ging door.
Er waren al tamelijk groote bedragen gewonnen en verloren, zoodat men elkaar
met bonnetjes betaalde.
Op eens was er een kleine consternatie. Buck had juist weer een bonnetje moeten
schrijven. Toen hij 't gedaan had, draaide hij vreemd in zijn stoel heen en weer,
wrong benauwd met zijn hoofd en bracht de hand aan zijn keel.
‘Dat.... dat.... is daar toch keen spiel for geëmployierten.... Dat.... is een spiel for
administratòrs! - stiet hij stotterend en verontwaardigd uit.
Hij schoof met veel rumoer zijn stoel achteruit, stond op en ging naar buiten.
't Bleek, dat hij honderd vijftig gulden verloren had.
Toen hij niet terugkwam, ging Hirschmann eens naar hem kijken.
Na eenige seconden kwam hij terug:
‘Buck is naar huis.’
Hij nam weer plaats en keek met half-angstigen, half vorschenden blik den kring
rond. Daarna gaf hij op zijn besliste kortaffe manier even zijn opinie:
‘Ja, als je niet tegen je verlies ken, mot je niet spelen. Vooruit, wie geeft?’
Ze speelden toen verder, zonder Buck.
Menzing onderging bij dit voorval een zonderlinge gewaarwording: 't Was of al
zijn aandacht, al zijn belangstelling zich geconcentreerd had op het kaartspel en of
al het andere langs hem ging.
Hij mocht Buck, den goedhartigen Zwitser, graag lijden en zou onder gewone
omstandigheden erg meêlij met hem gehad hebben. Nu liet het gebeurde hem
vrijwel onverschillig. Hij verwonderde zichzelf erover, maar kon er niets aan
veranderen. Was hij dan dezelfde niet meer? Was ze dan nu eindelijk gekomen,
ook bij
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hem: de hardheid, de onverschilligheid, waardoor al dien anderen het leven in Indië
mogelijk was? 't Had er allen schijn van. En toch voelde hij zich niet ongelukkig.
Nee, hij voelde zich niet ongelukkig! Vreemd, dat hij nu niet ongelukkig was. Vroeger
zou hij onder dezelfde omstandigheden wèl ongelukkig geweest zijn.... Wat gebeurde
er toch in hem?
Hij trachtte zijn aandacht bij zichzelf te bepalen. Maar 't gelukte hem niet. Hij wilde
zich dwingen, keek om zich heen: en hij zag het hel-verlichte naar-geestige vertrek
met zijn kale wit-gekalkte muren, zijn smakelooze meubileering; hij zag die
menschen, opgewonden door het spel en den drank, die elkaar aankeken als wilde
dieren, op het punt elkaar te lijf te gaan en die op niets bedacht waren dan op eigen
belang, op het winnen van geld, dat vieze geld, dat in hoopjes voor hen lag. Hij zag
't, maar 't bleef alles onwezenlijk voor hem als in een zwaren benauwden droom....
Die menschen, wat had hij eigenlijk met die menschen te maken? Hij wist hoe ze
heetten, wist iets van hen, van hun leven, maar overigens waren ze hem vreem,
totaal vreemd. Hij was alleen, heel alleen.... En toch was hij niet ongelukkig.... Maar
gelukkig was hij evenmin. 't Scheen of hij zijn gevoel op dat punt kwijt was.... kwijt
was.... 't Was....
Op eens ontglipten zijn gedachten hem, en hij kon er geen vat meer op krijgen.
't Tolde alles dooréen in zijn hoofd. Het klamme zweet brak hem uit.
‘Menzing, wat doe jij: Ga je mee?’ klonk een stem.
‘Ja’ - zei hij werktuigelijk. Hij had z'n kaarten nauwelijks ingezien.
‘Zeg, d'r staat vijf en zeventig pop in! Weet je dat wel?’ - zei Meyling.
Maar 't was te laat. Het spel was al begonnen. Hij kon z'n woord niet meer
herroepen, wilde 't ook niet.
De spanning was op eens nog toegenomen bij zoo'n hoogen inzet. Meyling, die
naast hem zat en niet mee-ging, keek in zijn kaarten. Hijzelf keek ook, maar begreep
er niet veel van.
‘'t Is verdomd gewaagd’ - fluisterde Meyling.
‘Nou soedah, ieder speelt voor zichzelf’ - riep Hirschmann, die wel mee-ging.
‘Hoeveel nieuwe kaarten mot je hebben, Menzing?’
Hij nam drie nieuwe kaarten, maar verbeterde er niet veel door.
Er werd gespeeld.
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Half bewust wierp Menzing telkens éen zijner kaarten op tafel. Er was trouwens niet
veel verstand bij noodig: 't Was voornamelijk toeval en geluk.
‘Je hangt, Menzing. Je hangt’ - fluisterde Meyling weer, en er klonk waarlijk iets
als deernis in zijn stem.
Menzing speelde zijn laatste kaart, en miste den slag.
‘Wie hangt er?’
‘Menzing.’
Met groote holle oogen bleef hij voor zich uitstaren. De realiteit schoot opeens
met akelige helderheid door zijn brein. Hij ‘hing’, hij moest betalen, een bon schrijven
voor vijf en zeventig gulden. Vijf en zeventig gulden! Dat moest van zijn spaarpot
af, waarmee hij zijn terugreis naar Holland wilde betalen. Vijf en zeventig gulden!
Zooveel had.... had hij nog niet eens.... Dat beteekende: nog zooveel langer in Indië
blijven.... Hij zou hier nooit meer wegkomen, want hij zou weer spelen en weer
verliezen.... O, o....
Een snik welde in hem op.
‘Menzing!’
‘Jezus, kijk Menzing is.’
‘Menzing, wat heb je?’
Hij voelde, dat allen naar hem keken. Hij wilde zich goed houden, wilde lachen
en zeggen, dat 't niets was. Maar hij kon niet, de woorden bleven in zijn keel steken.
Hij wist niet meer, wat hij deed. Hij stond op en wankelde.
‘Ik ben vermoord’ - murmelde hij, met groote spookachtige oogen. ‘Vermoord!’
gilde hij akelig schril. Daarna smakte hij neer op zijn stoel, en over de tafel vallend,
zijn hoofd op zijn armen, begon hij luide te snikken.
Dien nacht sliep hij bij Hirschmann.
Den volgenden morgen stond hij met een hevigen kater op. Als iets tastbaars
bijna viel de realiteit zwaar op hem.
‘Nou weer naar die fabriek. Nou weer naar die fabriek’ - tobde 't in zijn on-klaar
brein.
't Was al laat. Veel te laat voor de ‘rol’. De zon stond al hoog aan den hemel en
schitterde onbarmhartiger dan ooit haar fel licht neer.
Op eens herinnerde hij zich den vorigen avond en zijn speelschuld. ‘Vijf en zeventig
gulden!’ - stamelde hij ontzet.

Groot Nederland. Jaargang 9

53
Maar weinig opgefrischt door het mandi-jen kwam hij bij Hirschmann, die in de
voorgalerij behaaglijk zijn koffie lag te slurpen.
‘Goeie morgen’ - zei Menzing zacht.
‘Zoo, jongeheer, ben je daar eindelijk? Goed geslapen?’
‘O jawel’ - glimlachte hij pijnlijk. Hij had een gevoel of zijn hoofd vanéén zou
bersten.
‘Een kop koffie?’
‘Nee, dank je.’
‘Een brandewijntje met suiker dan. Dat is goed, als je katterig bent. Daar frisch
je heelemaal van op.’
‘Ook niet, merci.’
‘Ga nog even zitten.’
‘Ik moet naar de fabriek.’
‘Kom, ben je bedonderd. Ik neem ook vrij af van morgen. De baas merkt er toch
geen laars van.’
Menzing voelde er weinig voor, bij Hirschmann te blijven plakken. Dan moest je
praten en hij verlangde alleen naar rust, rust, om zijn gedachten te ordenen.
‘Nee, ik zal maar liever gaan. Je kan nooit weten.... de baas komt soms wel eens
onverwacht in de fabriek.’
‘Soedah. Zooals je wilt.’
‘Zeg.... hoeveel... hoeveel heb ik eigenlijk verloren gisteren?’
‘Ik weet niet precies, ja. Een tachtig pop, geloof ik’ - zei Hirschmann onverschillig.
Menzing wreef zich over het voorhoofd:
‘Tachtig pop.... Die heb ik niet!’
‘Nou ja, soedah. Dat komt terecht, zeg. Zoo'n haast is t'r niet bij. 't Is geen
belasting.’
‘Nou nee.... maar je moet 't toch betalen.’
‘Dat spreekt van zelf. Maar je kan elke maand wat aflossen bijvoorbeeld. - Je hadt
'm anders slordig om gisteren, jongmensch’ - vervolgde Hirschmann op een anderen
toon, blij van het vorige onderwerp te kunnen afstappen.
‘Ik.... geloof 't ook. Ik ben 't niet gewend.’
‘Nee, natuurlijk. Maar nou ben je d'r ook doorheen. Nou kan je d'r tegen. Da's net
as met zeeziekte.’
Menzing glimlachte met een scheefgetrokken gezicht. O, wat deed zijn kop 'm
pijn!

Groot Nederland. Jaargang 9

54
‘Kom’ - zei hij - ‘ik zal eens gaan. Bedankt voor je gast-vrijheid.’
‘Tot je dienst.’
Toen stapte hij door de barre zon langzaam naar de fabriek.
Zijn hoofd was loodzwaar en gloeide; 't leek of zijn hersens zweerden. Zijn
gedachten warden wild dooréen.
't Was of hij niet wezenlijk leefde.
Maar door alles heen voelde hij dezen angst: de grootste smart zou komen nog,
làter, als hij weer heelemaal helder was en zich ten volle rekenschap kon geven.
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Verzen
door J.F. van Hees.
Geef mij uw mond!
Geef mij uw mond! Wen d'avond gloeit
in roode wolken, en de nacht
in 't oosten stijgt,
dan bonst mijn hart zoo luid niet, noch ontvloeit
zoo diepe zucht mijn borst, als naar uw purpren mond,
die lacht en zwijgt.
Zie: d'adelaar, die eenzaam woont
op ongenaakbre rotsen, roeit
hoog boven wind en wolken uit,
wanneer de blonde dagebruid
het morgenklare voorhoofd toont,
de witte bergen gouden kroont
en vonkling op de waatren sproeit.
Hij stijgt en drijft in 't diep azuur
tot waar zijn vlucht geen steun meer vindt,
zijn wilde borst geen druk meer voelt,
en wen de dag in 't scheidensuur
ter schuimge kimme d'oogen koelt,
zweeft hij omlaag op d'avondwind
en kreunt nog in zijn rotsspelonk
naar dieper, voller zonnedronk.
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Ik ben de vogel, die zijn duister
om elken nieuwen dag ontvlood;
ik werd door veler lach genood,
ik dronk in veler armen kluister
der liefde zoete vlammendronk;
maar 'k heb altoos, als d'avond zonk,
met ongelaafden dorst gekeerd,
in mijner eenzaamheid spelonk
naar dieper, voller dronk begeerd.
Laat uw borst een woon zijn
voor den wilden
vogel, geef zijn ongestilden
dorst uw mond ten eeuwgen dronk.
Koel mij met uw blanke handen
als mijn slapen bonzend branden,
bind mij, boei mij in uw armen
als mijn borst naar liefde hijgt,
als mijn woorden bevend breken,
en mijn zuchten brekend smeeken,
en mijn hoofd in snikken neigt!
Gansch de wereld zal uw troon zijn,
gansch de nacht uw heldre kroon zijn,
't leven éen verrukte stond!....
Geef mij uw mond!

Herinnering.
Zij was een blonde vrouw, met lief gelaat
en oogen, rustig van de ziel daarbinnen,
bleek-blauwe oogen, waar de vlam van minnen
in wijdschen droom tot matten glans vergaat.
Die nooit der lusten luide lied verstond,
den wilden zang, dien hart en zuchten zongen
van 't bang genot, waarom mijn kussen dwongen
in gloedend woeden op haar koelen mond.
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Mij lokte rijper, voller lippen lach....
Ik heb mijn hoofd aan veler borst geborgen
maar 'k weende om haar, wanneer de prille morgen
blauwoogig, peinzend, op de wolken lag.

Weemoed.
Ik heb gezegd: ‘Mijn hart, wij moeten ons verblijden,
wij zijn te lang, al vèel te lang bedroefd geweest.
Voor 't venster staat de lente en noodt ons op haar feest
in 't licht gelooverd woud en goudgebloemde weiden.
Ze wenkt met witte bloesems. Zie, haar slanke leest
wiegt reeds ten luchtgen dans in 't ongeduldig beiden,
wij moeten gaan, mijn hart, we moeten ons verblijden,
wij zijn te lang, al veel te lang bedroefd geweest.’
De lente ging - alleen. De zomer kwam met rozen,
de rozen dorden.... Thans: de kille maan hangt achter
de takken, waar de wind de laatste blaren leest....
Wij hadden gaarn den weg tot nieuwe vreugd gekozen,
doch weemoed is ter deure een onvermurwbre wachter,
wij zijn te lang, al vèel te lang bedroefd geweest.

Dans.
De blonde Dora danst met vleiende gebaren
in 't midden van de zaal, op zacht tapijt.
't Gedempte licht van hoogen luchter glijdt
heur roze leden langs en glanst heur matte haren.
Zij ziet naar 't minnen niet der half-aandacht'ge paren
in 't rond, op rood-fluweelen banken neergevlijd.
Hàar minnaar zit alleen, en tokkelt van de snaren
de wondre, weeke wijze, die heur dansen leidt.
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De blonde Dora wiegt de roze leden zacht,
heur hoofdje neigt terugge, en, d'oogen half geloken,
heft zij den purpren mond naar 't matte licht - en lacht.
De minnaar werpt het speeltuig aan den wand en wacht.
De snaren snerpen, als een schellen snik, - gebroken -,
maar in zijn armen wiegt de blonde Dora zacht.

In d'avond.
Haar handjes lagen bijeen
in haar schoot.
Heur hoofdje was alleen
wit vòor het avondrood.
Haar fijne voetjes bewogen,
bewogen wreed.
Ik lag benêen met leege oogen,
met een vreemd leed.
Zij wist niet, wat het was,
zij sprak met rust.
Ik rukte aan 't droge gras,
ik brak mijn lust.

Avondregen.
Het regent rustig bij mijn huis,
de regen zinkt met zacht geruisch,
de regen ruischt een even wijs....
De schemerlucht is laag en grijs.
De bleeke hemel heeft een wond
in 't westen, bij den donkren grond;
de wond is wijd en rauw en rood,
daar bloedt de moede dag aan dood.
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Het regent in de schemering
omdat de dag ten einde leeft,
omdat de zon haar luister geeft,
en heengaat zonder worsteling.
De bleeke schemerhemel weent
om weemoed, die hijzelf niet weet....
Ik min, wat stil te treuren meent,
maar mee moet met een vreèmder leed.

Uw oogen.
Uw oogen zijn zoo stil en blank als meren
wen d'avond klaar is, in den laten tijd
van 't loof, met koelte en vage triestigheid:
droef-zoete geur van blaadren, die al teren.
Mijn ziel begeert een woon, waar scheemring zweeft
in open heemlen, aan de donkre boorden
van diep, verlaten water zonder stroom,
waar àl verlangen 't wachten van een droom,
en alle droom een vlúcht is, matbegloorde
gestalten, die de nevel neemt en weeft.
Laat m'avondkalm aan Uwer oogen meren
droomen in tranenlooze triestigheid.
De lucht is stil en koel, en làat de tijd:
gaan niet de blaad'ren in mijn tuin al teren?

Wanneer de tinten....
Wanneer de tinten over d'avond tanen,
wanneer de nacht zijn vale webben spint,
voer ik de sombre, moede karavanen
van mijn begeerten tot uw oogen, kind.
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En 'k wilde dat z'er altoos willig toefden
en niet ontweken, wen mijn wil niet waakt
tot morrend zoeken, met van wrok verstroefde
lippen, wààr 's hemels boog de vlakte raakt.
Maar in de holen hunner oogen branden
der waanzin vlammen, als in stormge nachten
toortsen van roovers langs der waatren rand.
Zij zijn de zwervers over 's levens land,
verbitterd en vervloekt, die koortsend wachten
of niet een schip uit d'eindeloosheid strandt.

Bij 't avond-dalen.
Gelijk de wolken in de late stralen
aan d'overzoom der kalme zee gemeerd,
rust mijn verlangen, nu bij 't avond-dalen
de stiller glimlach op uw lippen keert.
Te noen, toen 't zachte gras uw loome leden
droeg als een bed, onder de zon gespreid
voor U alleen, heb ik uw mond gemeden,
al laagt g'in lach en bloei ten kus bereid.
Ik min de roos niet meer in 't rooder bloeien
en zwoeler geuren op den heeten dag,
noch uwe lippen, wen ze rijper gloeien
en lokkend open zijn in weelgen lach.
Mij wegen zomerzon en zwoele geuren
te zwaar, uw lachen in den noen maakt moe
en droef; ik dùrf de weelge vrucht niet beuren
van uwen rijpen mond, hòe 'k dorsten doe.
Maar mijn verlangen rust bij 't avond-dalen,
nu stiller glimlach op uw lippen keert,
gelijk de wolken-vloot, in late stralen
òver de wijde, kalme zee gemeerd.
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Moede.
Langs alle wegen dool ik moe, hoe zwaar mijn droef begeeren weegt! totdat de nacht ter kimme toe
de vonken van de golven veegt.
Totdat uw armen mij omvangen,
totdat mijn mond uw kussen drinkt,
totdat de last van mijn verlangen
in d'afgrond van uw oogen zinkt.
En als mijn droefnis is geslonken
omdat ik toch weer tot U kwam,
en wèer den beker heb gedronken
dien 'k al zoo vaak ten afscheid nam,
roep ik den slaap, in 't zoet beseffen:
Mijn hoofd is loom en zwaar geschreid,
maar morgen zal ik 't heerlijk heffen
van aller lusten last bevrijd.
Maar morgen dool ik even moe hoe zwaar mijn droef begeeren weegt! totdat de nacht ter kimme toe
de vonken van de golven veegt.
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Feest
door Albertine de Haas.
In het gore licht zooals dat langs de matglazene ramen - blinde oogen gelijk - in de
groote zetzaal binnenvloeide, stonden ze weeraan als alle dag te werken.
Hetzelfde van iedren dag, de eigene wereld, omknepen door de vier lange wanden,
die vier muren, eens wit, doch grauwgrijs geworden, als vuil getreden sneeuw, als
vuile dichte regenlucht.
Jonkers, de bleeke Jonkers, tusschen door het nerveuse grijpen van zijn blanke
zenuwhanden, die naar de lettervakjes tastten, deed zijn oogen oploeren telkens,
schichtig en snel, iedere maal naar een anderen hoek van de groote zaal....
...zouden ze nu nòg niet rondgaan met de lijst....?
Het zweet perelde den bleeken man weer ineens op de dunbeenige, waswitte
neus en onder de vale gelaatskleur van den lood-aangetaste gleed een vluchtig
rose en wit verschieten....
En de argwanende vraag van zijn vrouw, zóó vaak vernomen, hoorde hij, als nu
nieuw uit hèm oprijzen ‘zou-den ze jou feest dan weer vergeten....?’
Hij trilde op zijn knieën.
.... God.... God.... die zenuwen.... die zenuwen....
Dat duurde nu al veertien daag, die angst dat ze zijn jubileum.... zijn jubileum....
.... vijf-en-twintig jaren toch.... zoo goed als een ander....; en overslaan.... bij zijn
weten nog maar éenmaal gebeurd.... nog maar éenmaal een jubileum niet gevierd....
het jubileum van van der Veer.... dien ergen sociaal.... die allang op éen been had
gestaan in de zaak....
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.... dat jubileum overgeslagen en kort erna 't ontslàg.... Maar anders.... neen....
neen....; wèl eens gemompel van afschaffen.... dat 't te druk liep met al de
jubilarissen.... telkens een dubbeltje, een kwartje.... Zou dan nou misschien de
patroon een stokje ervoor hebben gestoken, net vóór zijn feest....?
De bleeke Jonkers zuchtte genepen in het even sluiten der oogen.
Mismoedig heropende hij ze dan: een zwaren en loomen blik waarin hij de gansche
zaal vatte, in de bekwame omgrijping op bekend terrein....
.... neen hij zag nog niets.... kon niets bespeuren van een lijst....
En in zijn dompe mismoediging dook tartend een herinnering, welke, tevoren
gehaald door zijn teleurstelling, diep in zijn leven weggescholen, doch nog altijd
knagend was: de herinnering aan zijn eerste jaren hier, hoe hij huilen ging bij elk
boos woord dat men hem er tusschen nam, haast iedren dag: de speelbal, het
mikpunt van al de anderen: hem juist.... hèm.... en onder deze gevoelens mengde
zich de stem van zijn vrouw die orakelde 't heele getrouwde leven door dezelfde
zet:.... ‘ze zouden jou wijs kunnen maken dat een koe vijf pooten hèt.’
.... En nu het afschaffen van de jubileums ook met hèm? Net weer hèm als den
éersten genomen.... Omdat ze wel wisten dat er niets sociaals aan hem was....
.... dat er van hem nooit een groote mond zou komen.
God.... God.... met zijn mouw veegde hij het vocht van zijn voorhoofd af, dat
telkens weer opnieuw uit hem opperelde en vliegensvlug gingen zijn handen in
wedijver met het dieper boren zijner verongelijkte gedachten.
En zoo stond hij dan daar weer een tijdje, een van de velen: een bleeke zetter
die daar stond te werken: een lichaam niets nut, waaraan de twee vliegensvlugge
behekste handen die rond zich grepen....
Stemmen krielden dooreen in de groote zaal, geluiden botsten rondom van stooten
en vallen, van voeten die schuifelden, geluiden die rondzwierven en die elkaar
vonden en groeiden tot een dichten nevel, even grauw en mat en onzeker als het
licht in de gore ramen.
Er was niets stelligs in het gansche lokaal dan de vele hevig doende handen die
stoven over de letterbakken als dolzinnig uitschietende spoelen over een reusachtig
weefgetouw.
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En in Jonkers, was het denken als een loome logge stroom, die zich taai voortzette
onder de afleiding van het telkens aandachtroepende werk....
Vijf-en-twintig jaar.... het leven was aan die jaren voorbij geschoven. Elken dag
eender en toch weer anders.... Er werd er een ziek die niet genas.... een ander
vertrok, en weer een ander, een nieuw gezicht, nam zijn plaatsje in.
Het was éen lange werkdag, al die jaren die terug lagen, waarvan het eene, het
andere geleek, waarin alleen de gebeurtenissen van 't huwelijksleven lagen
verschraald tot datums, tot feitelijkheid die hem geen ontroering meer kon doen
voelen....
Doch het leek hem de laatste weken, alsof al die jaren hun doel vonden in de
gebeurtenis die hem te wachten stond.... Nu.
.... Vijf-en-twintig jaren; h i j o o k , vijf-en-twintig jaren in de zaak....!
In zijn gevoelen werd er een dikke streep gezet, ergens waar men de rekening
van zijn leven vasthield....; daarnà scheen het een nieuw leven, herbegonnen. Doch
eigenlijk rekenden zijn gedachten niet zeer, met wat er zou komen àchter dien
datum, dien gevreesden en gehoopten, dien beangstigenden Januaridag; er klom
beurtelings een vreugdige angst in hem op of er kwam als een bedwelming over
hem een wijd gevoel van plechtigheid die beklemde....
.... Had zijn vrouw hem maar niet bang gemaakt met haar zeggen dat ze hem
vergeten zouden....
Hij raakte er 's avonds niet van in slaap als zij mak'lijk en breed-uit te slaapkreunen
lag naast hem.... Onverzettelijk redeneeren kon ze er over, tegen vreemden zelfs,
hèm stokte de spraak. De geweldigheid van zoo'n jubileum neep hem de keel dicht,
bond hem een pak op de borst....
Vergat men hem niet, was het feèst, dan nog joeg er een angst door zijn bloed
daar hij het spiegelbeeld van zich zelf zag staan.... de schuwe, voor 't front gedreven:
vóór de makkers waarvan éen hem toesprak.
Doch 't ergste toch, als een tandpijn die een pijnlijke scheut afzond: 't vergeten
worden....
.... Jonkers keek weer op, ter sluiks, met sluwe als boosloerenden oogblik, toen
vrijer, liet hij zijn kijkers gaan in de
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heele beweeglijkheid rond hem om erin te speuren wat hij zocht.
Hij neep zijn oogen samen en een siddering rilde zijn lichaam door.... zijn witte
handen waarop de blauwe aadren als koorden lagen, stokten....
‘O, Jezus,’ murmelde hij.
Daar ginder, verdoken, hanteerden ze de lijst, hielden hem, nu hij keek,
neerwaarts.
De corrector van Buren vooraf, dezen keer volgde Broers met de lijst.
.... net als toen hij rond was gegaan dien eenen keer - met z'n tweeën.... van
Buren voorop die de lui bepraatte.... de onwilligen aanspoorde en de ander die dan
de lijst onder hun neus hield, 't potloodje dat zweepte aan een touwtje, in de handen
duwde, als ijzer dat snel diende gesmeed.
Jonkers zuchtte en de opperste persing van zijn doorstane angst vluchtte in dien
zucht weg en in éenen langen ademtocht die zijn mond uitsuisde viel er een woord:....
Goddank.
Hij zei het woord hoorbaar en het klonk neer op zijn zetsel........ ja, als van Buren
er zijn schouders onder zette.
Er kwam de tóegeeflijkheid van een lach op Jonkers gezicht........ hij hoorde in
zich van Buren's stem zooals die, de eene maal dat hij zelf meeging, te keer had
gegaan tegen den langen Jansen, wiens zwager jubileerde.... ‘dat's een verdories
klamme uitwaseming van jou vrindschap.... een heel dubbeltje.... een heel dubbeltje,
mannen!’
Die woorden waren Jonkers in 't hoofd blijven hangen, de altijd komieke woorden
van den corrector....
Hij loerde weer op, mijmerde met een blik vol werkzaam instinct daarover; dan
terug, vol schaamte in 't werk gedreven.
Want in dien greep van zijn oogen had hij alles gezien, de gezichten van de lui
daarginds; de gezichten die nijdig zeiden:.... ‘alweer spie?’.... die mekaar narekenden
naar de verhouding van 't weekloon.... en de handen die ten slotte een onwillig
krabbeltje zetten op de lijst.
Al de ervaringen, dien eenen keer opgedaan, de heele bedelpartij om het cadeau
bij elkaar te krijgen kwam in zijn gedachten.
En den heelen middag volgde hij ze in een gemengd gevoel van tegenzin en van
sympathie. Broers met zijn zware gang, de gang van zetters alsof 't lood hen in de
beenen zit en de huppelende
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corrector tusschen door al die loome lijven, direct te onderkennen.
Ondertusschen leek het niet te vlotten met de lijst.
Hij was ook geen voorman, hij was een stille; die zijn niet getapt.
't Was tegen tienen op den feestochtend, dat Jonkers naar de drukkerij ging.
Om die vreemde gewaarwording van gewichtigheid doch die hem tegelijkertijd
zich zoo onveilig deed gevoelen: een schaamte om zijn belangrijkheid, liep hij dicht
langs de huizen - sluike figuur in de zwarte feestjas.
Het was fijn koud; de lucht hing ijl en bleek en zonder meeleven, boven de stad
die verlangde naar de zon.
Zijn passen klonken hardop in de stille straten, doch hij trachtte ze te dempen,
tot stilheid te manen.
Alle geluid werd gesplitst door de kou.
Een meid klopte een kleedje en 't klonk ovèr de gracht met stooten gelijk een
echo.
Een ijzerkar kwam aangerommeld en 't was het gegrom van een onweer; een
blaffende hond, een gillend kind - hij moest het nu alles opmerken in de wijde
tijdruimte welke hij om langzaam dezen keer te kunnen loopen, zich gegeven had
en al die geluiden welke hij voorbij ging, deden hem sidderen in de gevoelige
spanning van zijn zenuwen.
Het daverde in hem, het trilde in hem bij vlagen; dan weer zonk er een weldoend
gevoel in zijn lichaam, een zinnelijk geneugt van zijn feestend gemoed.
Al wat hem wachtte, de toespraak van den patroon, de toespraak van den
kameraad; ze waren al honderd keeren in zijn verbeelding geschied in dezen korten
ochtend en ontelbre keeren was door hem heen geschokt de beklemmende
stoutmoedigheid van zijn naar voren treden wanneer hij met een paar woorden zooals dat past - bedanken zou met steeds dezelfde woorden welke hij iedren keer
vol hartelijkheid in zich voelde borrelen, waarbij hij dan telkens een glimlachje niet
bedwingen kon....
Doch nu in 't dichter naderen van 't gebouw week ook dat.
En was er niets dan een dompe benauwing als iemand voelt vlak voor een
operatie.
Het stikte in zijn keel, er kroop een onrust in zijn lichaam op
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en neer als een knagend beest dat hem van binnen wegvrat.
Hij stapte de stoep op - stond een oogenblik later in 't spreekkamertje wachtend.
Er hing een oud portret van de koningin, een kinderportret met loshangend haar
en een sjerp om het middel. Daaraan haakte zich zijn blik vast. Hij bekeek het portret
niet, alleen zag hij vaste lijnen, stellige lijnen die zich prentten in zijn geest, waarin
niets zekers was, alles wegdreef, wegvlotte in golven van angst.
En plots drong een heimwee in hem naar de gewoonheid der druilige dagen, naar
al het dagelijksche gedoe rondom hem op de zetterij en een schrijning van
verlatenheid en verlangen naar zijn bok, zijn letterkast, gelijk hem, als kind op school,
een dringende begeerte naar zijn moeder plots bekruipen kon.
En zóó moe voelde zijn lichaam, een zware last van ongewoonheid, daar hij mee
wachtend stond in 't spreekkamertje, zijn pet, stil in de twee handen saam, neer.
Zijn aangezicht waaraan het kleurloos baardje als slordig onkruid zat gegroeid, had
hij wat opgeheven in spits en pijnlijk toeluisteren naar 't geluid, daar buiten de deur,
in de gang.
Als een aangeschoten wild rees hij recht....
.... de stem van den patroon....
.... doch het ging voorbij.
Toen ineens gedruisch van vele passen, gedrukt wanordelijk gejoel van maats
die elkaar in den rug stompten, op de teenen trapten, even uit het werk weg en
dáárom vroolijk.
Het zweet perelde plots weer op Jonkers kaken, naar alle kant gedreven, geperst
uit de waswitte huid.
En thans was hij verdoofd, knikte hij plechtig het hoofd naar van Buren die hem
roepen kwam, volgde hij langzaam als eén die zich gansch heeft geschikt naar een
gruwzaam lot, blauw-wit, meer dood dan levend, als overwinnend het vleesch voor
de geest die gehoorzamen wilde, een beeld wel gelijkend zooals hij daar ging,
langzaam door de donkere lage gang, welke verlaten en stil leek door het veraf
druischen van stemmen; een ter dood veroordeelde die zijn laatste eindje loopt doch
moedig sterven wil.
En nu ging alles zoo snel en wonderlijk.
Hij, temidden staand van de kring der kameraden, op een
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schoon geschrobde plek van de vloer waar ook nog naast hem een nieuwe vulkachel
stond met vinnig blinkenden nikkelkop en de patroon die hem toesprak, naar hem
en de kachel wijzend in éen breeden armzwaai en sprekend als had het vreemde
ding dat naast hem stond, iets met die vijf en twintig jaren die achter hem lagen,
dien langen levenstijd, doorgemaakt.
En hoog bovenuit de verwarde waarneming van den feestenden jubilaris, ging
de stem van den patroon in een toepasselijke lofspraak en alleen klanken dreven
zonder zin tot hem in - ‘den bloei van de zaak’.... ‘een sieraad van de zaak’....
Handgeklap rondom, plotseling, waarvan hij schrok en toen begon Broers:....
‘jubileum.... geachte makker.... cadeau waar vooral ook moeder de vrouw, die dan
toch thuis maar de baas was’.... Er werd gelachen en Jonkers zag een flikkeren van
oogen rondom; hij lachtte argeloos eventjes mede doch dan giste 't in hem: want
dat lachen was toespeling dat hij er ònder zat thuis....
Toen was hij in eens omringd en werden zijn handen gegrepen, de jongens
maakten er een lolletje van, één greep er aan zijn jas, zei: ‘'k filtreer je’....; alles
verward en druk en tusschendoor de gezichten zag hij 't gezicht van den
meesterknecht en Jonkers begreep aan den nijdigen rimpel, waarmee de
meesterknecht gewoonlijk aanzette tot 't werk, dat 't alles al te lang geduurd had....
Hij keek rond zich; de patroon was al weg. De corrector ook, een paar jongens
vochtten in een hoek, doch de anderen trokken af.... waren verdwenen.
En ineens stond hij alleen.... besefte hij dat hij niets had teruggezegd.... alleen
maar bedankt met zijn oogen die toch nog vochtig waren geworden, hij kon het nooit
bedwingen....
Doch toen brandde 't hem ineens: van de recepsie had hij ook niets gezegd....
dat zijn vrouw 's middags met wat klaar zou zitten, als een van de heeren van 't
kantoor soms....
Overweldigd door deze pijndoende schrik staarden zijn oogen dolend rond. Doode
oogen waren het van afgetobd zenuwleven.
'n Geheel armzalige figuur, werd hij in zijn angstschrik, kleiner geknepen in de
sluike zwarte feestjas, nietig tusschen de geweldige stille gevaarten der persen.
.... jee.... jee.... kermde 't in hem.... niets gezegd tegen den patroon, ook niet tegen
den jongeheer....
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't Zweet brak hem uit toen hij dacht aan den plechtigen ernst van 't kantoor.
.... hij zag de in zijn verbeelding afwachtende gezichten naar hem heen gekeerd....
mijnheer.... de jonge mijnheer....
.... en dan zijn zeggen:.... ‘wil u ook bij mijn vrouw.... of compliment van mijn vrouw’
of kortaf:
‘'t is recepsie van middag, heeren.’ Doch aldoor was het of de eene juiste formule
hem ontbrak en als een stevigte van vormelijkheid dacht hij aan zijn vrouw, maar
die zat ver....
.... Of zou hij wachten tot er een kameraad van de zetterij aankwam die de
boodschap wilde doen?....
Hij wachtte.
Stil en schuw in de vreemd-open ruimte waar de kring op de vloer wat bleeker
was geschrobd. De vulkachel stond daarvan te midden. Het was of over den kop
van de kachel het vloeiende nikkel was uitgestroomd; hier en daar was het wat
verder gedropen, andere plekken waren stroef.
In het vale licht dat uit het gore bovenraam neerdruilde, stond de kachel te laaien
als een wit vuur.... aandacht roepend.... rumoerig.... onbescheiden....
De jubilaris keek een anderen kant uit....
.... In zijn fijn zenuwleven walgde die aanblik.
Broers kwam daar haastig aan.
‘Broers’ riep Jonkers.
.... ‘ja.... ja, dâlik’ siste Broers met zijn strak vooruitziende oogen, een jongen
achterna zittend.
Hij wachtte weer of Broers terugkwam.
't Gonzige lawaai uit de drukkerij werd steeds meer hoorbaar in de stilte van zijn
alleen-zijn.
Jongens liepen heen en weer met copie; éen keer kwam een redacteur van de
krant, die vreemd opzij uitkeek met een blik: ben-jij-daar-nog?
Toen werd zijn langer vertoeven in zijn gevoel als een onbescheidenheid....
begreep hij dat het rantsoen feestelijkheid, 't welk men een jubilaris stelt, voorbij
was.
.... dat hij nu gaan moest....
.... ja, doch de recepsie....
En hij zag - zooals verlegen menschen die waan zoo gaarne koesteren - zich zelf
heel los doen, heel vrij.... kloppen op de
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kantoordeur en met een mak'lijk joviaal lachje zeggen tegen de heeren in 't even
opsteken van twee vingers: ‘3e dwarsstraat, negen en tachtig heeren.’
Meer niet.
Er sloop een durvend lachje om den bleeken mond van den jubilaris.
Dat weer wegkwijnde....
Want hij begreep dat hij dat tòch immers niet durfde....
En - ongezien van ieder sloop hij de achterpoort uit.
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Over Jacob van Lennep
door F. Buitenrust Hettema.
Het Leven van Mr. Jacob van Lennep, door JHR. DR. M.F. VAN LENNEP.
Amsterdam, P.N. van Kampen & Zn.

I.
Indien van iemand kan gezegd, ‘dat hij met een gouden lepel in de mond geboren
1)
was’, dan voorzeker van Jacob van Lennep .
Afstammeling van ‘een van de patriciese geslachten inde hoofdstad, opende hem
dit de toegang tot alle kringen, en deed hem terstond bij zijn optreden, reeds in zijn
jeugd, een positie innemen, die anderen zich nooit of eerst na jaren arbeids kunnen
verwerven’.... Met en door zijn vader, zelf dichter en geleerde, verkeerde hij in een
kring van vele fijn beschaafde vrienden en kennissen. Hij had een moeder, die
hoewel ziekelik, man en kind verzorgde, zoveel en zolang ze enigsins kon, tot haar
vroegtijdig sterven. 't Geheel een degelik ouwerwets en eenvoudig gezin; de
2)
dienstbaren zelfs werden er goed zo ze niet goed al waren : een gezin zoals v.L.
tekent is dat van hoofdschout Huyck.
Een famielie waar, meer als tachtig jaren lang, ‘de onderlinge liefde, vrede en
eensgezindheid heerste’. Levend onder elkaar in

1)

2)

Voor de gelijkvormigheid heb ik ook de spelling van V.L. vereenvoudigd: men kan dan zien
hoe weinig verschil tussen de zijne en de vereenvoudigde bestaat; uit alles blijkt ook dat hij
nu in principe, voorstander er van zou geweest zijn. In 't algemeen ben ik er anders voor, dat
elk zijn eigen pakje houdt.
Vgl. Levens IV, 294.
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een grote kolonie van van Loon's, Vollenhoven's, de Winter's, van de Poll's, Orsoy's,
Roëll's, en vooral van Van Lennep'en, in rustige kalmte, - zomers buiten aan 't
Manpad en de ombuurten van Haarlem en Amsterdam.
Hoe bevoorrecht was Jacob van Lennep, in zijn jeugd, en voor later, op te groeien
in zulk een omgeving.
Na 'n vijfjarige studie, aan het Athenaeum Illustre, promoveert hij te Leiden in de
Rechten, op 22-jarige leeftijd. ‘Cherchez la femme’. Even later toch trouwde met
hem Henriëtte Roëll: hun kennismaking, hun vrijage dateerde al van zijn
gymnasiastetijd, van 1819, af. Al werkte de famielies van beiden de vrijerij tegen Henriëtte was tien jaar ouder als Ko - de liefde bleef voortduren.
Klinkt evenwel hierbij niet enigsins wonderlik de woorden van de vader, ‘dat hij
zich niet langer verzetten zou indien zijn zoon het zijn plicht oordeelde H.R. te
huwen’?
Over hun huweliks-, hun famielie-, hun huiselik leven is nog weinig bekend. Veel is
er over gesproken, niet altijd in gunstige zin voor Jacob van Lennep. Om iets te
kunnen vaststellen, moet men met zekerheid veel meer weten. Maar waartoe eigelik?
Was 't niet van zo grote invloed op 't openbaar leven van de man, op zijn werk, ook
litterair, wat zou men zich om 't biezonder leven van een schrijver bekommeren?
Een letterkundige is geen asmodée die de ‘chronique intime de famille’ napluist.
Enkele opmerkingen, aanwijzingen geeft met veel piëteit, de biograaf in v. L's
Leven.
Eenvoudig ging 't er aan huis toe. Mevrouw, die de franse tijd had mee gemaakt
- dit zegt genoeg voor die bij grootouders-overlevering er van weten - had geleerd
zuinig te wezen. Middags bestond ‘het menu uit koud vlees, groenten die in een
grote vleesschotel, en aardappelen die in een soepterrine werden opgediend, daarna
rijst met appelen, en karnemelksaus, ketelkoek, spekpannekoeken, rijst met krenten
en dergelijke.’ Om 12 uur kwam er alleen ‘koffie, brood en wat koud vlees op tafel.’
Zeker was 't gezonde kost; en mischien had zonder die van Lennep niet zo lang
geleefd, en kunnen volhouden te doen al wat hij deed.
's Middags dronk hij ‘een afschuwelik merk zure rode wijn...;’
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men vraagt waarom, daar hij niet ‘ongevoelig’ was voor een ‘fijne’, noch ‘afkerig van
een goed glas wijn’. Staat er mee in verband dat als mevrouw v.L. vraagt: hoe
kunnen we bezuinigen, toen bij 't faillisement van 'n soliede firma in Amsterdam de
famielie van L. er niet zonder kleerscheuren is afgekomen, - haar man antwoordt,
dat hij er al over gedacht en er wat op gevonden had: me dunkt, we moesten de kat
maar afschaffen, die drinkt nog al veel melk.
Hij rookte een zeer goedkoop en slecht merk sigaren, ‘Jacobjes’ genaamd.... Zijn
zomerreisjes betaalde hij met 't verdiende bij 't potspel in De Munt; of met 't geld
van z'n vertalingen. Tekent ook dit? Gierig was v.L. niet; waarom ontzei hij zich
zoveel, vrijwillig?
V.L. was huiselik van aanleg, wat bij zijn vele werken niet verwonderlik is. Van
de zogenoemde fatsoenlike societeit, ‘de uitgaande wereld’ hield hij niet, en zijn
vrouw was dit geheel met hem eens: gelukkig. Wel mocht hij graag ontspanning;
na drieën wandelde hij, in de regel, en speelde in de societeit een partijtje domino.
's Avonds ging hij ‘zeer dikwels uit naar vergaderingen of naar de schouwburg’;
voelde hij dit als een van zijn maatschappelike plichten? En éens in de week trok
hij geregeld, maar op z'n eentje, naar de Amersfoorten; jaren lang was dit voor hem
een behoefte. Vóor hij naar bed ging, meestal om 12 uur, ‘speelde hij gewoonlik
nog een partij schaak tegen zich zelf, onder 't genot van een glas wijn en een paar
droge keukenbeschuiten’.
Overhoopt lag zijn studeerkamer er heen: gevolg van zijn vele werk; waarom
ruimde niemand die op? Of mocht niemand aan z'n papieren raken? De schrijftafel
die mevrouw hem gaf op de zilveren bruiloft, kwam blijkbaar te laat: die diende alleen
‘tot stapelplaats van boeken, papieren en brieven’, - kwade tongen beweerden dat
er ook een stuk of wat snuifdozen op gevonden werden....
Voor zijn kleding was hij bij een kleermaker geabonneerd; deze bediende hem
blijkbaar slecht; wat hij leverde was ordinair en slecht passend.... - moet evenwel
niet ontkennend de vraag beantwoord of hier toepasselik is: ‘Aan de kleren van de
man leert men de vrouw kennen’?
Oud zag hij er uit op z'n vijftigste, erg oud voor z'n jaren. Hij spaarde zich trouwens
nooit, zijn lichaam moest mee kunnen met wat zijn geest wilde. Waarom verzorgde
hij zich niet? Ongetwijfeld
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maakte zijn omgeving hem er op attent, mischien beknorde men hem; maar kreeg
hij, die zoveel deed, zoveel werkte, zoveel presteerde, daarmee de verzorging die
hij nodig had, die hem toekwam?
Hoe dacht v.L. nu zelf over dit alles?
't Zou 'n aardige studie wezen hoe de vrouwen niet geschilderd, maar geschetst
worden in de werken van Van Lennep, in tegenstelling met die van de ongetrouwde
Potgieter; de verschillende vrouwen die hij laat voor-komen: mischien levert Klaasje
wel de best getekende.
Maar zou hij zich uitspreken in zijn geschriften, zelfs in vage aanduidingen? Of
voor 't eigen leven er iets uit zou blijken? ‘Vorsicht empfohlen’: bij deze man zal men
er meer in vinden wat hij waarnam, als wat hij oordeelde. Immers, v.L. geeft zich
niet gemakkelik. Ook niet tegenover de zijnen. In later dagen vooral, zwijgt hij van
zijn eigen binnenleven, wat in hem omgaat, bijna geheel. Te veel? In elk geval
hinderde 't vaak Henriëtte.
Kan bij 't meegedeelde niet een en ander gevoegd dat mischien nog meer en ander
licht ook geeft?
Zo ‘werkte hij 's avonds beneden in de huiskamer bij zijn vrouw’; - gevraagd mag
worden, tot welk jaar hij dit deed.
Toch, hij ging veel uit. Wat hij geschreven had, ‘las hij gewoonlijk eerst aan zijn
vrouw, en daarna aan zijn vader voor; deze laatste vond dan nog menigmaal iets
te veranderen’; vader van Lennep stierf in 1853; hij verloor veel aan deze. En toen?
Mischien is opvallend, dat wel over Klaasje Zevenster 'n oordeel van zijn zuster en
z'n schoondochter wordt aangehaald, maar niet van zijn vrouw.
‘Zij was een verstandige lieve vrouw en moeder en J.v.L. heeft herhaaldelik betuigd
ontzaglijk veel aan haar verschuldigd te zijn’. Een hoogst loffelike getuigenis, maar
klinkt in 't laatste er niet van de kleinzoon een verdedigende verontschuldiging onder
door? Schuilt er een verklaring in, van veel wat de biograaf verzwijgt over de
verhouding van man en vrouw?
Een andere vraag is: waarom vroeg v.L. voor zijn laatste werk honorarium?
Prikkelde 't hem, dat velen, ook vrouwen, hun ‘tricoter’-werk van belang vinden, en
menen dat auteursarbeid moet betaald, omdat geen betaling, geen waarde
veronderstelt?
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Had v.L. zijn moeder maar behouden. Hij zelf noemt 't ‘een onherstelbaar verlies’,
in 't biezonder voor iemand als Ko. Al had hij een beste vader.... ‘er zijn fouten die
men slechts aan zijn moeder belijdt’.... Een zegen voor die een goeie moeder hebben
en mochten houden. Wie kent ze niet, die óm hun moeder braaf bleven, ondanks
alle aanvechting en verleiding. Die dank hun moeder, kunnen presteren wat ze van
zich zelf eisen.
Onwillekeurig komt bij 't nagaan van een en ander toch de vraag op, of in zijn
omgeving 't Leven aan v.L. wel voldoende heeft gegeven en geschonken waarop
hij zeker, met zijn energie, aanleg, talent, zijn praestaties, aanspraak mocht maken;
1)
al deed hij 't zelf niet. ‘Hij was voldaan over 't geen hij had genoten’, toen hij ging
sterven.
Maar was 't anders geweest, had 't Leven hem vertroeteld, verwend, - hádden
we dan wel een v.L.?
Evenmin als onze voorouders Cats, in zijn volle kracht, wanneer hij voor de tweede
keer getrouwd was, naar Potgieter wenste! Ja, evenmin wel hadden we Potgieter
als vaderlands criticus, schrijver van zoveel nationaal opwekkends gehad, zo hij in
zijn jonge tijd geen blauwtje had gelopen.
2)
Wie geeft de studie hier, van: ‘cherchez la femme’ .

II.
Iemand als v.L. heeft gauw te veel vrienden, altans kennissen.
Maar wie zijn de intimi geweest? De veel oudere J. Amersfoort blijft het tot zijn
3)
dood . Men ziet het vaker; hij zelf, de begaafde voelt zich thuis bij rijker-ervarenen,
intuïtief; ontgroeit zijn eigen leeftijd; de jongeren worden kennissen, zo niet de
verwijdering nog groter wordt, zo niet de kennis ook afslijt.

1)
2)
3)

Biografie II, 300.
Voor Potgieter is men in de ‘Beweging’ er mee begonnen.
Verder nog inzonderheid de oudere J. van 's-Gravenzande (1790); J.M. de Kempenaer (1793)
(vgl. Levensber. Mij. Letterk. 1870, blz. 681 en 559); Alewijn, e.a.
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Bij hem sluiten zich aan gelijk-genatuurden, jongeren. De beide Veders zijn - na
1831 - weldra de ‘amici’; vooral Aart: een brief aan v.L., die bij een lezing in Leiden
z'n ridderorde had verloren, van 1832, tekent hem: ‘Dat ik waarde vriend, u niet
dadelik p.o. geantwoord heb, zult ge wel doen toe te schrijven aan de ongestoorde
nasporingen en gestrenge huiszoeking die ik als een tweede Vidocq, naar de
schitterende deserteur heb laten bewerkstelligen. Een zonderling verschijnsel in
deze eeuw, een ridderorde die zich verbergt! Ik verzeker u dat ofschoon de laatste
benoemingen, vooral de militaire, mij overtuigd hebben, dat de ordetekenen niet
kostbaar zijn, ik echter met buitengewone vlijt naar uw groen doosje heb laten
zoeken. Maar gij weet, het is vergeefs gefloten, als het paard enz. Ut desint vires,
tamen etc. Mijn kamers zijn zo groot niet, of, zo hetzelve bij mij gebleven ware, het
zou waarschijnlik wel gevonden zijn. Ik zoude u ernstig aanraden eens onder het
hakhout, in welks lommer gij mij schrijft, aangenaam uitgerust te zijn, naar hetzelve
te zoeken. Uitklinken zoude vruchteloos zijn: want, is het met alle mobiele zaken
waar, que possession vaut titre, de eventueele bezitters van ridderorden passen
deze rechtspreuk wel het meeste toe. Uw lezing alhier heeft sensatie gemaakt en
is iedereen wel bevallen. Men hoopt op een reprise....’
Verder de vermakelike Gerrit van de Linde, alias De Schoolmeester, wel bekend.
Dan Hasebroek, en Beets (1836), Mej. Toussaint ('41), Schimmel ('48), M. de
Vries ('50) en Ter Gouw ('57), de Bull. En zo velen nog meer: de beide van Hall's,
Crommelin, W. Vrolik, op den Hooff, waarmee hij in 1832 een ‘Saturdagsch
Gezelschap’ vormde.
Achtienhonderd acht en veertig
En de band der Staten sprong
En de band ook, waar tot nog toe
Onze Saturdag in hong....
't Waren de oude leden
De oude Saturdag niet meer....
Enkel aan verval van krachten
Stierf die goede Saturdag.

Daar is ook Tollens nog, Helvetius van den Bergh, Bosboom, en.... Heye, die met
hem redakteur was van de Muzen Almanak na 1842; en die met 'n vilein schrijven,
zonder naam, in 't Handels-

Groot Nederland. Jaargang 9

77
1)

blad zijn kandidatuur voor de Tweede Kamer in '59 nekte .
En Multatuli. Deze vrind gaf hem bij veel last weinig genoegen. 't Was naar
aanleiding voornamelik van de Max Havelaar. 't Bezorgde v.L. ten slotte een proces,
waarin v.L. in 't gelijk werd gesteld. En terecht. Van 't begin af kon Multatuli weten
dat J.v.L. niet anders zou handelen als hij gedaan heeft. 't Best wordt het bestand
van zaken weergegeven in de Brief aan E.D.D. van Van Lennep, die Jan. 1862
uitkwam; deze 12 bladzijden, met de toelichtingen van de biograaf nu, zijn afdoende.
De insinuaties die M. deed en later niet heeft teruggenomen, maar telkens weer
heeft laten drukken, niettegenstaande hij en J.v.L. in '67 de verzoeningshand elkaar
toestaken - 't was in de voorportaal van de Schouwburg in Gent tijdens 't Taal- en
Letterkundig Kongres - dat alles wijst alleen op de onberekenbaarheid van Eduard
Douwes Dekker. Zijn fantazie verdrong z'n heugenis bij tijden; de opwelling van 't
ogenblik prikkelde hem tot uiting van wat hij op 'n moment voor juist en waar hield;
van de eerste keer dat hij in Holland terugkomt, en zijn zoon geboren wordt, beginnen
hem de zenuwen de baas te worden.
Schitterend schrijver, eigen-aardig componist, is hij onbetrouwbaar berichtgever.
Maar van Multatuli is nog 'n hele ziekte-geschiedenis niet alleen, maar ook 'n
2)
kunstenaars-geschiedenis te schrijven. Als eerst nog veel meer gepubliceerd is .
Van van Lennep's kennissen woonden er ook ‘over de grenzen’: in Frankrijk, Marmier,
de schrijver van ‘Lettres sur la Hollande’, en de uitgever Hachette, bij wie hij enige
keren op zijn buiten logeerde, en Brunton, van wie hij de ‘Préceptes du Jeu de
Whist’, in tweeregelige rijmpjes later vertaalde. En Victor Hugo, en met wie hij verder
in kennis was, of briefwisselde.
In 1861 kreeg v.L. een brief uit Engeland over zijn Werken,

1)

2)

De biograaf van J. van L. geeft de uitleg en reden: Heye zou gekrenkt zijn geweest in z'n
ijdelheid. We weten nog weinig van Heye.... maar weigerde v.L. z'n hand vóor of nà dat stuk
van Heye? al wist v.L. niet wie de auteur was.
Zie nu W.H.W. de Koek in de Nieuwe Gids 1910, II 21: Multatuli's Afschuw van Leugen en
Bedrog, de Man van Lebak, en de Strijd van de Max Havelaar. En dezelfde in Tijdspiegel,
Mei 1911.
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al gauw gevolgd door 'n uitnodiging, om enige dagen te komen doorbrengen op 't
landgoed van Shaw Lefevre.
Waar had hij geen bekenden?
Ook aan 't hof waardeerde men hem: hij was de gast van koning en koningin,
meer als éens; de koningin had veel met hem op; prins Frederik rekende hem tot
zijn jarenlange vrienden.
Zal iemand zeggen: wat komt 't er op aan, wie z'n vrienden waren?

III.
Voor iemand als v.L. is 't niet verwonderlik het kiese in zijn werken; vooral komt dit
uit in zijn Reisgenoten, waarin hij 't ‘cruë’ van de M.E. vertelsels maskeert; de man
van smaak waren ze ‘te gril, te naakt, te ruw’. Maar ook in Klaasje Zevenster is dit
merkbaar, al viel men hem toen 't uitkwam, hard er over. Men moet maar gelijktijdige
buitenlanders lezen; en nederlandse litteratuur van later; of van Klikspaan; en van
- zelfs in de Gids, uit de zelfde tijd.
Sterk blijkt zijn billikheidsgevoel; telkens weer, en al heel vroeg. Schreef hij niet
‘Het Dorp over de Grenzen’, om de ‘Belges’ in evenwicht te brengen met de eigen
landgenoten? 't Was de tegenhanger van ‘Het Dorp aan de Grenzen’, dat zoveel
vaderlands enthousiasme wekte, waaruit de liedjes populair werden in '31. Erkende
hij ook niet, ongetwijfeld na lange overweging, en niet zonder strijd, een
‘Jugend-Sunde’, openlik in later tijd, om goed te maken wat onbillik kon schijnen,
zo niet in veel opzichten was; al kon hij voorzien dat 't hem, en zijn naastbestaanden,
veel verdriet zou geven.
En naast dit grote billikheidsgevoel is een merkwaardige trek, hoe hij bij zoveel
voorrechten, bij zoveel begaafdheid, nederig was en nederig bleef bij zo grote
waardering en hulde. Hij maakt geen ophef van al de arbeid die in z'n werk schuilt,
‘vandaar dat menige stumper op hoge toon z'n studie en inspanning miskende’; hij
pozeert niet; is geen blagueur, als in schijn nu en dan, wanneer hij spot met de
1)
‘wichtig-tuerei’ van middelbarigheden, als hij van zichzelf zegt:

1)

Eigen grafschrift ‘gedurende een ongesteldheid, en in aanmerking nemende de zekerheid
des doods (notaris-stijl)’, op zich zelf gemaakt.
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De man is Secretaris,
Inspector, Commissaris,
En Ridder ook geweest
Van 't Nederlandse beest.
Rijks-Advocaat daarneven
En ook tot Lid verheven
Van meen'ge maatschappij,
Van 't Instituut daarbij.
Hij heeft ook veel geschreven,
Zodat hij bij zijn leven
De persen zwoegen liet.
.... Professor werd hij niet! 1)

Evenals z'n vader was hij belangeloos: die stond voor de Amsterdamse waterleiding
op de meest edelmoedige en onbekrompen wijze een groot deel van zijn buiten af;
de Mariënduin was beter als elke andere, door zijn menigvuldige ‘vleien’, en
voortkronkelende sprengen, in staat voortdurend goed water te leveren.
Mischien heeft nòch de een nòch de ander zijn famielie een groter vermogen
bezorgd; maar gesteund en geholpen door de moeders, de naam van de Van
Lenneps als gentlemen, als voorbeeld van burgerdeugd, hooggehouden.
Dat zo iemand werd geëxploiteerd, spreekt van zelf. Door wie niet. Dat is zo
gebruikelik. De minderwaardigen zijn overtuigd dat daarvoor de meerderwaardige
in de wereld is. En als gentleman liet v.L. 't zich doen; zelfs door die 't hun plicht
was geweest hem te helpen. Natuurlik zweeg hij, al liet hij 't merken, nu en dan.
Dat hij z'n boeken uitgaf zonder honorarium, was mogelik meer deftig als
onbaatzuchtig. Ofschoon mevrouw nu en dan opmerkt, als zij de uitgever, die met
de romans goeie zaken maakte, in zijn rijtuig voorbij zag gaan: ‘daar rijdt de Roos’.
In '62 deed hij 't verzoek in zeventien verschillende bladen ‘om van de ongevraagde
toezending van boeken, tijdschriften en prentwerken, en van aanzoeken tot het
leveren van dicht- en prozawerk of tot het nazien en beoordelen van rijm en onrijm
verschoond te blijven.... 't aanvullen van zijn boekekas zag hij graag aan hemzelf
overgelaten....
Zo schertste hij met zijn geëxploiteerd worden. Of 't hem nooit hinderde, inwendig
ergerde?

1)

Leven van D.J.v.L. IV, 340.
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Schijnbaar open, in werkelikheid gesloten karakters - waar is de scheur, de voeg,
waardoor men in hun ziel ziet? Nu en dan is er gelegenheid, dan geven ze, vrijwillig
1)
of gedwongen, kijk van wat hun bezielt. V.L. begroef zijn gevoelens zo diep mogelik ,
hij, man van zelfbeheersing.
Hoe bleef hij ook anders jaren lang lid van 't college De Munt, de societeit van de
chic, maar vaak van 't gehalte, in van Bassen getekend. Dertig jaar lang ‘at hij zoet
de knapkoek die zijn vrouw voor hem op de boterham klaar maakte, tot hij ten laatste
op 'n ochend uit barst: ‘Lieve Henriet, geef me asjeblieft die knapkoek niet meer, ik
kan ze niet meer zien’. Sterke kern-mensen verdragen veel van zulke dagelikse
dingsigheden; ze velen allerlei van hun medemensen waarmee ze meelij hebben.
‘De stumpers kunnen 't niet helpen, mits dezen geen pretensies hebben.’ En zolang
't geen anderen schaadt, zijn ze toegevend; voor hun zelf geven zij er weinig of niet
om. Anders, kunnen ze, zo nodig, zelfs bruusk wezen. Tegenover aanmatigende
mensen retireren ze zich, bij ongepaste familiariteit, stommigheid of filisterdom. Ze
encanaljeren zich nu eenmaal niet.
't Leven leert hun zelfbeheersing. Niet altijd, maar voor die 't kunnen horen, klinkt
die grondtoon van het leven door alles heen. Nachten lang hebben ze wakker
gelegen, gepeinsd, geworsteld; ze kennen dat:
Wer nie sein brot mit tränen ass,
Wer nie die kummervollen nächte
Auf seinem bette weinend sass,

die voelt niet zijn eigen inwendig, zijn sterkte en grootte. Maar zullen ze dit aan de
buitenstaanden kenbaar maken? Hautain stellen ze zich tegenover de oppervlakkige
klinkklank van praatjes-makers. Vaak ‘achter een masker van scherts en
2)
luchthartigheid verbergen’ ze wat in hun omgaat. Wat raakt hun de naam van
oppervlakkigheid, die ze bij sommigen krijgen?
Van Lennep een zelfbeheerst man? Maar men spreekt vaak van zijn excessen.
Houdt die dit woord gebruikt de persoon in kwestie niet voor iemand vol
zelfbeheersing in de regel?

1)
2)

Zegt de kleinzoon.
Zegt de kleinzoon, ook van J.v.L.
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En die van v.L.
Heye, die in 1859 z'n vriend niet bleek, zou hierop zeker gezinspeeld hebben.
Maar wat noemt men excessen? Niemand minder als oude David Jacob noemde
1)
het een exces 't aanhangen van Bilderdijk . Of 't schrijven van de ‘Genade’, naar
Louis Racine, ook geen exces was?
Maar tegenover vrouwen, noemt de biograaf-kleinzoon onze van Lennep ‘licht
ontvlambaar’. Vat ook hij nog niet àl te woordelik op wat schertsend en spottend
v.L. zelf zei?
Men kan zich hiervan maar zo niet afmaken met: men spot niet met zulke zaken,
allerminst past dit de man zelf wie 't geldt!
Veel verhalen zijn over zijn ‘avonturen’ in omloop: iemand uit een geziene
Amsterdamse famielie wist me te verzekeren dat volgens z'n bekenden v.L. zich in
Galjart, bekend uit Klaasje Zevenster, zou getekend hebben. Zo hiervan iets waar
is, heeft Ko zich zelf gepersifleerd, nam de mensen er mee beet; hij was zo: merkte
hij dat over hem ‘gepraat’ werd, hij lachte ze uit, stak de gek met z'n bepraters, en
met zichzelf.
Zal men dit ongepast noemen? Dat hij aanleiding gaf en oorzaak was van
misverstand en verkeerd begrijpen?
v. Lennep was 'n leerling van Bilderdijk. Had hij met deze niet gemeen zijn blijkbaar
genoegen van overdrijven? was hij vaak niet vol ironie, ‘die aan alle grote geesten
eigen is’? en waarvan vele kleinen gelukkig niet misdeeld zijn!
Of is dit niet gepermitteerd, om te meesmuilen, als ‘zwakhoofdigen paradoxale
uitspraken als ware orakeltaal opnemen’?
‘Waar moet het heen, wanneer aan ironie het zwijgen wordt opgelegd; wanneer
men niet mag verheffen wat de menigte vernedert, niet mag vernederen wat een
dwaze openbare mening verheft? Waar moet het heen wanneer als de geest van
de schrijver vaardig over hem wordt, die geest telkens zal worden gekortwiekt, door
de overweging dat hij zich aan misverstand blootstelt! Zijn de grote geesten dan in
de wereld gezonden om door de kleinen begrepen te worden, om populair onderwijs
2)
te geven?
Toch, ondanks zijn ironie, zijn spot, moet er niet iets waar wezen in de vele
geruchten, die omtrent van Lennep lopen?

1)
2)

Levens IV, 212.
Ik citeer hier een en ander uit de geestige bladzijden van Allard Pierson, over Bilderdijk.

Groot Nederland. Jaargang 9

82
Velen verkneukelen zich in de “chronique scandaleuse” die verteld wordt, vooral
van een bekend man. De veronderstelling, een grap zelfs van de een, wordt voor
een ander al gauw een feit. En meidegepraat geldt voor waarheid; 't verzinsel van
enkele- en dubbele-Mie-soort voor gebeurde zaken.
En waren ze veelal au fond niet vrij onschuldig, mits voor desingewijden, die Ko
kenden, zoals mevr. v. Lennep? Meer schertsend geflirt als af te keuren daad.
In elk geval zijn deze dissonanten niet onoplosbaar geweest, dat de huiselike
harmonie er blijkbaar door werd verstoord.
1)

Zelfs niet door een “zekere flirtation” Velen noemden 't een dichterlike vrijheid; v.L.
zelf zegt dat 't niet verder kwam als een “geestelik adulterium”.
Nu ga ik twijfelen aan 't verhaal. V.L. spotte graag, ook met zichzelf. Was hij in
later jaren ook niet “tout épris” van een Rotterdamse jonge dame; zo schreef hij aan
haar vader! en voegde er aan toe: “bij zo'n oude grijskop die al grootvader is, is er
niets geen gevaar bij”. “Ça n'empêche pas le sentiment” kan men zeggen....
Zouen ze wel waarheid kunnen wezen, al die praatjes, omtrent iemand, van wie
Martha Amersfoort veertig jaar lang de vriendin was? En welk 'n vriendin? “Ik geloof
niet, dat er tussen twee lieden van verschillende sexe een inniger en tevens reiner
genegenheid kon bestaan als tussen ons”. Mama plaagde haar altijd dat v.L. in hare
ogen geen kwaad kon doen....’
Zijn liefde voor Henriette zat diep, de biograaf is er van overtuigd. Ze was de
eerste anders niet: ‘op Miss C.M.’, zegt v.L. zelf, ‘was ik dodelik verliefd (zoals de
16-jarige jongeling verliefd is)’. 't Heeft er alle blijk van, dat hij Henriette ‘meende’,
maar toch, in z'n volle verliefdheid schrijft hij, als hij een jaar na hun kennismaking,
in België met Cootje Elout, de Staatsministers dochter samen is: ‘'s middags deed
ik 'n liefdesverklaring aan C. en werd aangenomen, en ging des avonds met haar
o

naar de comedie’. In Leeuwarden ontmoet hij A . 1823 plotseling Mevr. H.R.... v.A.
‘vroeger een tedere hartsvriend’; hij schrijft een

1)

In de zomer van 1833.
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gloeiend gedicht op haar schoon en haar deugden, met een noot onder de bladzij:
‘De geliefde mijner ziel zal niet jaloers zijn om de hulde aan een ware vriendin
toegebracht’.
De mannen van die tijd waren anders als tegenwoordig. Altans - of zijn er nog
zo? - de meesten zijn nu biezonder ernstig op dit stuk van zaken. Om niet te zeggen:
deftig. 't Is dan ook geen zaak om te gekken met liefde en huwelik, in onze tijd van
kinder- en vrouwen-ophemeling.
Maar in die tijd, bij de upper ten, is bij van Lennep al die scherts iets anders dan
wat hij in Zwolle doet op diezelfde reis, als hij aan tafel zit tussen dominee
Metelerkamp en mejuffrouw Walker, ‘een bevallige française’? Met de een heeft hij
een ‘genoeglik gesprek over orthodoxie’ - zo schrijft hij in zijn dagboek -, en ‘met de
bevallige buurvrouw over.... hetgeen men aan fraaie vrouwen vertelt’.
't Zat diep bij hem, z'n liefde voor Henriette. Of 't zo bleef? Uit het ‘Oudelamplied’
van 1857 blijkt 't niet, al zegt hij van haar ‘mij beschikt tot levensgezellinne; mij
dierbaar toen, maar heden eindloos meer’. Dit laatste kon hij van zijn moeder, zijn
vader, zonder meer ook gezegd hebben. Maar al blijkt het tegendeel, daarom hoeft
men hem nog niet te verdenken van allerlei ontrouwigheden.
Laat men niet overdrijven; noch minder ‘alle geesten geloven’.
Schuilt evenwel onder dit alles wel een ‘onbedachtzaam en lichtzinnig karakter’? Is
dat gekheid maken met zulke ernstige zaken niet veel eerder zijn gemis aan
hollandse deftigheid - die Martellus Emants zo goed tekende en hekelde, die
quasi-degelikheid waar de niet-hollander geen raad mee weet.
Men noemt 't franse zin. Of 't niet in veel nederlanders, vooral van de oude tijd,
ook schuilt, en nog voorkomt, mischien wel als atavisme!
Zeker is 't, men ergerde zich aan van Lennep. Voorzichtig trouwens was hij ook
niet, in zijn publiek optreden; maar stoort zich zo iemand ooit aan 't publiek?
Wat ‘fatsoenlik’ heer, - en van Lennep was 'n patriciër, - kwam, toen vooral, met
‘actrices’ aan de hand om de ovaties aan te nemen, op het toneel? - ‘actrices’ in die
tijd vaak een
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1)

euphemisme voor 'n andere damesnaam. Zelfs z'n vrouw was bang dat hij zelf de
een of andere tijd zou gaan meespelen! Geweldig gebrek aan deftigheid, - wat toch
nog iets anders is als onsoliditeit.
Men maakte er gebruik van om zijn carrière te verhinderen. Waarvan kan de handige
intrigant geen stok maken om de bonte hond mee te raken? Zo iemand kan men
toch niet tot professor benoemen: wie neemt die verantwoordelikheid op zich?
Wat de eigenlike redenen geweest zijn? Men zou moeten weten wat er besproken
is tussen curatoren, tussen machthebbers.
Professor werd v.L. niet. Waarom ook had hij niet gelaten wat hij z'n kleinzoon
2)
afried:
‘Wacht u bovenal zorgvuldig
Ooit aan Neerlands roem te knagen,
Neerlands mannen, Neerlands vrouwen,
Neerlands boter niet te aanbidden.
Schilder steeds in uw gedachten
Ieder Spanjaard als een Alva:
Ieder Fransman zij een smeerlap,
Ieder Brit een warsche stijfkop.
Maar steek onze landgenoten
(En met handgeklap en bravoos
Zal u ons publiek belonen)
Altijd dapper in de hoogte.
Maal hun steeds als wijzer, knapper,
Mooier, braver, vlugger, vromer,
Bovenal, als muzykaler
Dan elk ander ras van mensen....

Van Lennep, die liet blijken: Jacobus Scheltema en Arend zijn geen historici, ‘in
weerwil van hun belezenheid en zwarte rok, omslachtigheid en witte das’. Om
historicus te wezen is 't niet genoeg ‘dat men bronnen heeft en verzamelt.... bij de
historicus behoort vooral de intuïtie....’
Dan, hij schreef boeken: ‘een professor moest collegie houden en als hij boeken
3)
schreef , kon hij het werk waar hij voor “betaald” werd, niet naar vereiste doen’.

1)
2)
3)

Klaasje II, blz. 35.
In 1858.
Van prof. den Tex, en anderen, door velen kwalik genomen, Biogr. II, 273.
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Een man, die nieuwigheden in plaats van 't al-oude eenmaal beweerde verkondigde,
toen hij zijn Twee Admiralen (1849) schreef. Die in zijn vroegere - en latere - romans
aan de geschiedenis ‘geen recht doet’. Die 't bekende plan had ‘in stede van
vaderlandse deugden en perfecties eeuwig op te hemelen en de jonge lieden wijs
te maken dat niets goed en fraai was als bij ons, hen te waarschuwen tegen de
lafheid van onze natie, tegen dat flikflooien van grote heren, tegen dat gemis van
alle zelfstandigheid, hetwelk, God beter 't, ons pygmeën zozeer doet verschillen
van onze voorvaderen.’ En die, erger nog en onvergeeflik, een Vermakelike
Geschiedenis des Vaderlands schreef; en grappige kronieken achter bij z'n Almanak
‘Holland’ voegde....
Een man als deze wie alle piëteit jegens knappe en verdienstelike geleerden, wie
alle ernst ontbrak, - al wou hij de waarheid, - zo iemand professor!
Heye, de bekende kinderversjesdichter, brandmerkt hem in 'n ingezonden stuk:
‘als dichter en letterkundige anderer eigendom plunderend of rovend; als
geschiedschrijver met kinder-baldadigheid uitjouwend, wat hij zelf als de glorie van
Nederland op het voetstuk had gesteld; als staatsman tevens de chronykberijmer
die, zelfs voor de heiligste roerselen en de pijnlijkste worstelingen des openbaren
levens, niets dan een grijnslach heeft - is Van Lennep altoos geweest “der geist der
stets verneint”, en zal dit - wijl het geworteld is in zijne natuur - altijd blijven’.
Zo iemand hoorde ook op de duur niet onder de deftigheden van de societeit De
Munt, waar de ouderen hem met 'n ‘air de protection’ behandelden en als ‘lieve
jongen’ aanspraken, toen hij al beroemd was, in en buiten Nederland als
romanschrijver. Reden te over om daar weg te gaan.
Wat hem te beurt viel, - en te klagen heeft hij niet gehad, - 't professoraat in Utrecht
(1834), als in Amsterdam (1839) ging hem voorbij. Gelukkig.
Voor de akademiese jongelingschap is 't een verlies geweest. En de Wetenschap,
in zonderheid de Taal en Letteren, was met de man van de Vermakelike Spraakkunst,
en zijn nuchterder oordeel over veel en velen, beter dan nu gediend geworden,
terwijl hij

Groot Nederland. Jaargang 9

86
zijn studenten zeker ‘met warme liefde voor Nederlands geschiedenis en letterkunde
had weten te bezielen’....
Gelukkig: voor zijn ‘letterkundig karakter zou die betrekking niet verkieslik’ geweest
zijn, ‘z'n Muze is te veel gewoon zich in de vrije lucht te bewegen, heeft daar behoefte
1)
toe’ .
En door z'n romans heeft hij 't Nederlandse volk leeslust doen krijgen, vooral om
van zijn eigen geschiedenis veel te weten: wat nog nawerkt; geschiedenislektuur
gaat nog altijd.
‘Professor werd hij niet’. In Utrecht werd de plaats niet vervuld; in Amsterdam
benoemde men de ‘vervelende’ Hugo Beyerman; iemand van wie de studenten
2)
weldra wegliepen, en tegenover wie zij zich allerlei ongepastheden veroorloofden.
Zo had men gekregen ‘een dooie Huug voor een levende Ko’.
Trok v.L. zich 't aan? Hij dacht er van ‘in die betrekking nuttiger voor anderen’ en
zich zelf te wezen als in zijn eerste; wist evenwel dat er ‘rechtschapen, brave, vrome
lieden’ in 't raadscollege van Amsterdam waren, ‘die er wel wat gevaar in zien, de
opleiding van de onbezonnen jeugd toe te vertrouwen aan een onbezonnen leraar!’
3)
Was hij ontmoedigd? Nee, wel ‘groteliks verdeemoedigd’ , maar hij zal zijn ‘haters
en benijders met boeken over de geschiedenis dood gooien’.
Men weet hoe men 't op moet nemen bij v.L.
Kleingeestig is hij nooit, in geen enkel punt: dit is zijn fort; eerder groot-moedig.
Hij mocht spotten, soms een grap er van maken, maar bitterheid of wrevel toonde
hij niet. Animositeit was hem vreemd ‘zelfs tegen zijn bitterste miskenners of tegen
hun die weldaden, door hem bewezen, met de snoodste ondank hadden vergolden’.
Hoe ook teleurgesteld, zijn wrok liet hij niet merken, zo hij die al had; wanneer hij
in de gelegenheid was, wraak nam hij niet; was zelfs bereid te helpen: bood

1)
2)
3)

Zegt z'n vriend Veder.
Mij. Letterkunde, Levensberichten 1871, blz. 152/3.
Brief aan Veder.
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hij dr. Hecker niet aan, als hij hem de volgende uitgave van zijn strafdicht - op
v.L.-zelf - wou zenden, deze een kleine verandering voor te dragen, waardoor een
paar regels nog in ronding en kracht zullen winnen? Hij volgt graag 't royale voorbeeld
van de oude Tromp bij Duins.
Een beminlik man. ‘Die hem leerden kennen, geraakten spoedig onder de invloed
van de bekoring die van zijn persoonlikheid uitging’.
Zijn innerlike eigenschappen kwamen uit, weerspiegelden zich in zijn uiterlik, zijn
aangenaam voorkomen, hoofse manieren, geestige conversatie, jovialiteit tegen
ieder. In alles ‘blonk een aangeboren welwillendheid’.
Hij is gentleman, vol losheid en ongedwongenheid, maar zonder gemeenzaamheid.
Hij valt niet uit, maar was in staat aan mensen als Dr. Heye een hand te weigeren.
Hij lacht en schertst. Maar ontziet geen kamerleden, noch akademisten of
aanmatigende bourgeois.
Toch onverschilligt hij zijn patriciër-wezen naar de geboorte; blijft een
geestes-aristokraat.

IV.
Zelf beheerst, gematigd, is ook van Lennep in zijn godsdienstige opvatting; hij is
niet fanatiek aangelegd.
Zelf een krachtige natuur, werd hij in zijn jeugd bekoord door Da Costa; deze
bedwelmde, verplette de hoorders, met z'n welsprekendheid; van Lennep was geheel
‘ingepakt’, hij gaf zelfs in 1827 uit De Genade, een vertaling van Louis Racine's La
Grace. Da Costa zelf wantrouwde evenwel deze proseliet: ‘de voorrede van De
Genade, hoe schoon ook in zijn ogen, had hem toegeschenen al te hevig en te sterk
te zijn voor iemand, wie hij nog geen bevindingen noch licht genoeg toeschreef om
zo iets te kunnen denken’....
Zo worden jonge sterke persoonlikheden wel 'is vaker verlokt door heftige,
strijdhaftige en enthousiaste voorvechters. Maar 't evenwicht herstelt zich. Hij dankt
er God, in 't zelfde jaar, voor ‘een beter inzicht in de zaken van de leer’ te hebben
ontvangen, dan hij ‘tot nog toe door dweperij en hoogmoed vervoerd, gekend’ had.
't Drijven van Da Costa c.s. vond hij voor zich al gauw eenzijdig. Bij hun werd ‘alles
zo verketterd en veroordeeld, en de mensen maar zo in bekeerden en niet-bekeerden
onder-
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scheiden’;.... zijn grootmoeder, vader, vrouw, en zuster en vele vrienden waren
verdoemd, indien ze niet bekeerd werden op hun manier.... Hij wilde in plaats van
naprater zijn, liever zelf onderzoeken en zijn eigen resultaten opmaken. ‘Ik las de
schrift, biezonderlik die plaatsen welke ik meest door henlieden had horen aanvoeren,
ten betoge van hun principes. Ik zag nu in dat zij, altans sommigen, de boel deerlik
uit alle verband gerukt hadden’....
Zijn geest was te algemeen voor dweperij. Hij weegt kalm 't voor, maar ook het
tegen. Juist daarom ook blijft hij tegenover Da Costa en de zijnen onpartijdig,
vriendschappelik, niet dwars en vijandelik; blijft deze nog van hem hopen in 1840:
‘Staat gij daar.... gij zult nog eenmaal discipel zijn en bekeerling’....
1)
Zijn godsdienstige overtuiging blijkt uit zijn schrijven: ‘de Heer dwingt u op te
zien naar de woonplaats waar Hij uw zalige vrouw en onschuldige liefdepanden
voor u bewaart.... om eenmaal de eeuwige zaligheid met u te smaken’....; - uit zijn
antwoord op 't sterfbed...; in die volle overtuiging ging hij gerust de dood tegen: ‘ik
ben bereid te sterven, alleen wenste ik dat dit niet hier en pension (in Oosterbeek)
2)
gebeurde....’
Hij had 't vriendelike, gulle geloof, dat niet verkettert, maar toepast in 't leven:
oordeelt niet opdat ge niet geoordeeld wordt.....
‘De Heidelbergse Catechismus, het Formulier van Enigheid, voldeden in hun tijd
aan de behoefte; onze eeuw heeft een nieuwe vorm, een nieuwe band nodig, waar
met verwerping van schoolse bespiegelingen, de geest van liefde en vrijheid in
heerst. (Ik weet niet of ik mij duidelik genoeg uitdruk maar ik vertrouw dat gij mij
verstaan zult). En ik wanhoop niet, wanneer ik zie, dat mannen als Broes en Da
Costa, die te voren moeilik in een gareel te spannen geweest waren, nu over de
algemene strekking des Christendoms volkomen eenstemmig denken en spreken.
Het ontbreekt ons slechts aan een Luther....’
Hij vond de ‘Goddelike Openbaring in de Bijbel vervat, en onderscheidt dus die
openbaring van de overige inhoud’; hij acht 't nodig ‘in te dringen in de geest van
de toenmalige tijden,’ - daarvoor is hij historicus, - ‘in de voordracht van Jezus
Christus en zijn Apostelen het toenmaals alleen geldende af te scheiden van

1)
2)

Brief aan W. Veder (1843).
Zie ook Klaasje XX hfdst. IX (dl. V blz. 284).
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't geen voor alle tijden en omstandigheden verbindend is.’ Erkent wel de kracht van
't wonderbewijs, maar kent ook de menselike Rede als geschenk van God enig
gezag toe, ‘ter bepaling der waarde der leerstukken, zonder haar echter tot
verwerping van het onbegrijpelike te wettigen; (wel van het tegenstrijdige)’. Zo hecht
hij ‘het grootste belang aan de zodanige leerstukken en beginselen, die niet uit
enkele plaatsen en bij afleiding, maar door het ganse N.T. doorstralen, en waardeert
ze hoofdzakelik naar derzelver practicale invloed en strekking....’
Reveillist is hij niet, nòch wat later Neo-Calvinist heet. Maar evenmin een van
tegenovergestelde richting, een rationalisties en ‘krities’ man; ook hier ‘gematigd’,
maar niet ‘onverschillig’.
Schijnbaar, in 't uiterlik tot uitersten overgaand en overslaand, in zaken, waar 't
op aankomt, - principieel, is van Lennep zich zelf gelijk, evenredig.
Naar zijn kern een kalm neutralist.

V.
‘Man van 't gezond verstand, van ‘le juste milieu’, was hij evenmin vurig partijganger
‘in politicis’.
Leerling van Bilderdijk, die hij z'n leven lang hoog acht, hoog waardeert; is hij zijn
volgeling maar in zekere zin.
Monarchaal is hij, al wordt hij minder absoluut, na jaren. Hij oordeelt als zijn
leermeester Van Assen, die zelfs schreef: liever een republiek als zulk een
onmachtige macht van een ontkonigde koning.
Hij is geen tegenstander van uitgebreid kiesrecht, wenst 't van harte. Hoogstaande
mensen zijn in de regel niet bang voor democratie. Alleen, ziet hij niet in ‘dat 't ons
gelukkiger of beter zal maken.’ In geen geval bevalt hem kiesrecht, - 't was in 1848
- dat de ‘geldaristocratie hulde brengt.’
Met zuivere volkssoevereiniteit heeft hij evenmin op. Is hij daarom een aristokraat?
Zo had hij de naam van konservatief, in de zin van ‘vijand van vooruitgang’; een
vooruitgang-streven, dat v.L. qualificeerde als ‘veel praten over wat men zàl doen,
doch per slot níets doen.’
Hij was anti-liberaal zeker. En een tegenstander van Thorbecke; wat 't best blijkt
uit zijn versje op ‘Thor's Reis’, en uit een
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opmerking in een brief, waar hij schrijft: betrekkingen krijgt men niet, ‘tenzij men een
heiden wordt, en offeranden brengt aan de grote Thor.’
V.L. bleef zijn principes trouw. En in '48 ging hij, terwijl anderen wegkropen, niet
uit de weg voor rumoerig volksmennersgedoe en opstootjes, zoals hij de heren
leden van de Munt liet zingen:
‘Je hebt nooit gedraaid in je politiek;
En, maakte Acht-en-Veertig ons angstig en ziek,
Jij durfde wel schrijven en hand'len:
Ja zelfs, bij de oploop van 't Maarts gespuis,
Toen ging jij - wij bleven voorzichtig thuis 1)
Met je vrouw en dochter uit wand'len....

In de buitenlandse politiek wilde hij ‘neutraliteit’ bij alle gelegenheid; en geen
dubbelzinnige connecties, als o.a. de tweeslachtige toestand van Limburg in zijn
tijd. Of hij nu stemmen zou voor de kustverdediging?
Zo keurt hij in de indiese politiek af 't onmacht-stelsel dat door de toenmalige
politici gevoerd werd. Nederland kan nog veel doen, als 't maar wil.
In de binnenlandse politiek is hij niet voor afschaffing van indirekte belastingen
en aksijnzen. Daarentegen is hij tegenstander van de concriptie: hij wil òf als in
Engeland allen vrijwilligers, of 't Duitse stelsel.
Maar van meer belang voor de ééndrachtigheid en samenwerking van
Nederlanders onderling is 't, dat hij een voorstel van Groen van Prinsterer steunt
over christelike scholen: geen wonder trouwens, met zijn godsdienstige overtuiging.
Zijn mening formuleert hij zo: ‘men vreest voor sektescholen, maar daar, waar elke
gezindheid vrijheid heeft om een eigen kerk te stichten, waarom zou men die dan
ontzeggen 't recht om eigen school te hebben? Er is toch geen zaak die in nauwer
2)
verband staat met de godsdienst als 't onderwijs...
In Engeland zijn alle scholen secte-scholen. Ik kan nog niet

1)

2)

Trouwens Van der Hoop had ‘alleen op zijn gehele gracht zijn luiken niet laten sluiten; maar
is op zijn stoep gaan staan, heeft daarna laten inspannen en is met zijn koets naar de beurs
gegaan.’
Verhandel. II Kamer 1854, 15 Julie (blz. 1083).
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inzien dat juist daardoor een meerdere geest van onverdraagzaamheid is
voortgesproten. Men moet dus ook in ons land voor secte-scholen niet zo bevreesd
zijn. Ik geloof dat men veel meer onverdraagzaamheid aankweekt wanneer men
kinderen van geheel verschillende leren dwingt om op dezelfde scholen bij elkaar
te blijven.’
Mogen dit twintigste of achttiende eeuwse begrippen zijn bij V.L.: - hij was anders
een groot vereerder van de achttiende eeuw - doorzicht en voor-inzicht was hem
genoeg ten deel gevallen om niet te veel aan ‘graue theorie’ te hechten. Zo erkende
hij: ‘de omwenteling van 1795 waarvan ik mij anders niet als lofredenaar wens op
1
te werpen, heeft voor 't onderwijs altans wel een en ander goeds aangebracht’.
Zelfstandig, onafhankelik, bleef hij in de Kamer positie nemen, toen hij na de val
van Thorbecke in '53 voor 't distrikt Steenwijk volksvertegenwoordiger was.
Onder stoelen en banken stak hij z'n mening niet. Hij hoorde niet tot de oppositie,
maar toch interpelleerde hij de regering, waar hij de houding van deze zonderling
vond.
Verschillende malen was hij rapporteur; over de begroting van Marine, of over
die van binnenlandse zaken; over de wet tot regeling van 't recht van vereniging en
vergadering; of tot afschaffing van de gemaal-belasting; de wet op binnenlands
gedistilleerd en bieren en azijnen; of over de wet tot inkoop en amortisatie van
schuld. Hij was ook herhaaldelik lid van onderzoekkommissies, o.m. over de staat
van 't onderwijs, en de wees- en momboir-kamers. In de zittingen sprak hij een
2
zeventig keer, o.a. over de wet in zake de tucht op de koopvaardijschepen. Dat hij
meer als éénmaal 't antwoord-adres op de Troonrede mee opstelde, ligt voor de
hand.
Uit dit alles, en nog meer, kende men algemeen zijn overtuiging, zijn mening. Hij
had die geuit in de Open Brieven die hij schreef; in wat hij als trouw medewerker
aan de Amsterdamsche Courant, van '51 af, publiceerde.

1
2

II Kamerverslag 1854, 15 Julie (blz. 1082).
De daaromtrent vertelde aardigheid schijnt niet geheel juist zo gebeurd te wezen.
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In alle principiële zaken toont hij zich dezelfde; hij vroeg niet naar partij-inzichten,
om de waarheid te vinden. Ofschoon neutralist, was hij ‘van de leer om altijd de
beste zijde van de zaak te beschouwen.’
‘In omnibus idem’, neemt hij dan ook ‘aequo animo komplimenten en berispingen.’
En houdt zijn leven lang streek.

VI.
Sedert 1826 nam J.v. Lennep de belangrijke betrekking waar van Rijks-Advokaat
1)
in de hoofdstad, en bleef dit doen tot zijn dood , met de ijver en nauwkeurigheid,
waarmee hij al zijn arbeid deed. Daarnaast kreeg hij nog tal van bedieningen en
amten; werden hem allerlei eer- en last-posten opgedragen. Na 1828 was hij
sekretaris van de Kommissie van Landbouw in Noord Holland; bij de ontbinding er
van in 1851 zong hij de ‘Lijkzang’ bij het laatste dinee.
Pleitte hij nooit voor partikulieren, zoveel te meer deed hij 't voor grote en openbare
belangen. Scherpzinnig en grondig jurist, gaf hij rapporten, de een voor, d' ander
na; korrespondeerde over grondwet en herziening, over kiesrecht; over
reorganisatie-plannen van administratieve aard; gaf raad bij ministeriële krizis: ‘omdat
men mij beschouwt als iemand die zelf toch geen minister wil worden....’
Verschillende ministers vragen zijn oordeel en mening, de koning overweegt zijn
adviezen.
En hij had tijd voor alles, voor allen.
Hoe velen waren er nog die hem kwamen raad vragen, niet in rechten, maar over
alles en nog wat; ‘akteurs over hun rollen, jeugdige schrijvers - als Schimmel en de
Bull - die hem over hun auteurswerk kwamen spreken; vreemdelingen en
landgenoten van naam, van de eersten hadden er op de barrikaden gevochten;
eens wou een duits frenoloog zijn schedel meten; er kwamen hem opzoeken
vrijmetselaars en politici, kunstenaars en dichters, sollicitanten en dankbetuigers....
Open hof - zou men kunnen zeggen, hield hij; zo druk had hij 't niet, of “zijn “binnen”
klonk altijd, als een welkom,” - op de studeerkamer.
Materiële zaken behartigde hij vele, wenselik voor stad en land,

1)

Hij stierf in 1868, 25 Aug.; werd geboren in 1802, 24 Maart.
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voor maatschappij. En vaak van geen gering belang. Hij wist doortedrijven dat de
Amsterdamse waterleiding tot stand en in werking kwam, ondanks de tegenwerking
van velen, die zo'n plan “onzinnig” vonden, dat “alleen in 't brein van een dichter
kon opkomen.” Het buitenland steunde hem met aanzienlike bedragen, een engels
ingenieur was de sjef, prof. van Lennep stond zeer genereus zijn buiten met duinen
aan de maatschappij af; de kleine prins van Oranje stak de eerste spade in de grond,
en Junie 1853 spoot 't eerste duinwater uit een fontein bij de Willemspoort!
Zo ijverde hij voor Hollands doorgraving op z'n smalst, waarvoor de koning hem
met z'n schoonzoon Hartsen, de Commissaris des Konings, een Gedeputeerde,
een Wethouder, en de Hoofdingenieur van de Waterstaat in een kommissie had
benoemd, om de concessie die hij aangevraagd had, nader te regelen. De zaak
sleepte; men vond ten slotte dat 't minder zich eigende voor de partikuliere
onderneming.
Naast zulke zakelike belangen, werkte hij voor kunst en wetenschap. Op zijn
initiatief en handig ijverig meewerken bracht men een tentoonstelling bijeen, waaruit
het Kon. Oudheidkundig Genootschap ontstond: van Lennep koos men van 't begin
af (1858), tot zijn dood, geregeld weer, tot voorzitter. Dit was hij ook van de Kon.
Akademie voor Beeldende Kunsten.
Pleitte hij niet voor uniform brieftarief, en de stuiverspostzegel? Men weifelde
soms of men zou frankeren of niet: “in 't eerste geval beledigde men mischien de
geadresseerde die denken kon dat men hem te arm rekende om het port te betalen,
in 't tweede was men hem hoogstwaarschijnlik onaangenaam door hem op kosten
te jagen die de brief wellicht in zijn ogen niet eens waard was”? Een verplichte
frankering nam veel moeilikheid en onaangenaamheid voor schrijver en ontvanger
weg; en bespaarde enorm veel tijd aan de boden die niet aan de deur, soms lang,
op de porto hoefden te wachten.’
Maar vooral sprak hij - 't erelid van ‘Arti et Amicitiae’ - vóor 't verbeteren van 't
Schilderijen-Trippenhuis: dat voor brand alles behalve was beveiligd. Een nieuw
groot en groots museum moest er komen. En 't is gekomen, maar - na dat ‘Kunst
wel regering-zaak’ was geworden.
De man die zoveel hield en deed voor het toneel, die zoveel toneelstukken en
-stukjes schreef, en in elkaar zette, was een van
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de eersten die in en met de rederijkerskamer ‘Achilles’ 't nationaal toneel poogde
te verbeteren. En de kansen waren groot voor hem, van wie 't woord in Amsterdam
een absoluut gezag had over toneelzaken. Voor deze eerste toneelschool wist hij
1)
de later zo krachtig gebleken steun van de koning te winnen.
Van hem ging ook 't plan uit aan M. de Vries om de geschiedenis en 't nederlands,
in Leiden niet langer ‘door een halve professor,’ maar door meer als éen hoogleraar
te laten doceren, waardoor beide omvangrijke en voor 't Vaderland zo gewichtige
vakken tot hun recht zouden komen.
Hij stond telkens weer, op verbetering ook van 't lager onderwijs. Klaagt hoe 't
enige wat de ouders verlangen, bevordering is naar hoger klasse; ontwikkeling zelf
is van minder belang. Hij kon 't weten daar hij van '26 af sekretaris was van 't
Gymnasium- en Athenaeum-Curatorium.
Hij was 't geheel éens met de klacht die in de Gids was gedaan, over de ellendige
staat - 't was in '64 - waarin lager en ook middelbaar onderwijs verkeerde.
Of er veel veranderd en verbeterd is?
(Wordt vervolgd.)

1)

Vgl. al 't Verslag van 't T. en L. kundig Congres in Brussel (1851) blz. 223.
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Kerkhofwandeling
door Anna van Gogh - Kaulbach.
Het was een eerste zoele dag in de lente, en zoo warme weelde vervulde de
atmosfeer, zoo vele beloften van milden bloei en overvloed, dat het vreemde van
dat onverwachte geluk drukkend werd als eene zware, duistere droefheid.
Dat droefheidsgevoel ondergingen jonge menschen, voor wie het leven omsluierd
lag, en wat ouderen, die er den weemoed van geproefd hadden; voor de oudjes,
pas geleden nog zuchtend onder ijzige winterkou, bracht de lentezoelheid stille,
blijde verwondering en eene gerustheid, dat zij den winter weer door waren gekomen.
De kinderen werden dol-vroolijk en stoeiden en buitelden uitgelaten in het
jong-geurige gras, en zij, die op den grens stonden van jongelingschap, ontdekten
in zich vreemde, wilde verlangens en vermoedens van een nieuw geluk, die hen
verbijsterden, en later, ook in hunne herinnering, den dag onderscheidden tusschen
al de vroegere en al de latere dagen.
Onder de bottende heggen scholen blauwe viooltjes, en langs de wegen, zoo
maar toevallig tusschen het schrale gras, bloeiden de gouden sterretjes van
speenkruid, en de madeliefjes als blanke rozetjes.
Ik dwaalde het kerkhof op, dat ik kende in de vale, lichtlooze winterdagen, en ook
hier verraste de nieuwe lente.
Primula's en narcissen bloeiden, en de weldoende klimop, die de vervallenheid
van gebarsten steenen bedekte, droeg lichtgroene, bottende bladkoppen.
Verzakkende zerken waren zegenend overgroend door fluweelig
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mos, dat de half verwischte letters vulde, sommige geheel deed verdwijnen en
anderen relief gaf, waardoor vreemde, niet uit te spreken opschriften ontstonden,
die uitlokten tot raden wàt mocht zijn uitgewischt.
Zoo werden, om het mos, al vergeten namen, die geen klank van herinnering
meer wekten, uitgevorscht en nagepreveld door toevallige voorbijgangers.
In de hooge kerkhofboomen, populieren en olmen, repten zich de vogels; ze
zochten elke lente deze plekjes weer op, waar 't rustig broeden was, zonder stoornis
van roofzuchtige jongens.
Op het nieuwere deel van het kerkhof, waar dagelijks dooden geborgen worden,
was de lente kleuriger, met bloei van gloeiroode tulpen en gekweekte violen, die
nog kouwelijk stonden en schraal, nu de winter lang was gebleven.
Langs de paden, zorgvuldig geharkt en geschoffeld als in een wandelpark, bloeiden
de eerste heesters: ribus en wilde pruim en in de groote perken botten de rozen.
Hier leken de graven minder vergeten: geen fluweelig mos had de zerken
overgroend en namen uitgewischt, of weldadig leelijkheid bedekt van hooge, zwarte
hekken en vormlooze monumenten. Elke naam kwam hier tot zijn recht, elke titel
ook, die den denkenden voorbijganger glimlachen doet, zooals een wijzere lacht
om het gewichtige doen van kinderen.
Ieder graf droeg in zijn tooi en zijne opschriften als eenspiegel van den geest der
nabestaanden, die het gesierd hadden: zucht tot navolging, trots, die de pompeuze
afzondering zoekt van gemetselde kelders, stille droefheid, die bloemen plant en
sober den naam schrijft.
En als bespotting van de natuur en de lente, die levende bloemen deed ontbloeien,
lagen, in ijzeren doozen besloten, hard koralen of ijzeren bloemvormen, met
portretten, die huivergedachten wekten aan wat daar, vlak bij, over was van den
uitgebeelde.
Langs de paden slopen enkele stille figuren van menschen, die bloemen brachten
of even kwamen toeven bij het gráf van hunne lieven. De meesten van die bezoekers
lazen in het voorbijgaan vele opschriften, en zochten naar wat hun van het allerergste
leed scheen te spreken, omdat ze ook wel graag wat medelijden wilden geven aan
hun onbekenden, of omdat eigen leed wat lichter scheen naast het zwaardere.
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Op het kindergrafje, dat ik zocht, botten de rozen en er spriette wat groen van al
uitgebloeide sneeuwklokjes; roode madeliefjes kwamen er open in de koesterende
lentezon.
En onbegrijpelijk scheen het, tegen de natuur zelve, dat het kindje niet mede
blijde was in de zoele lente, dat 't niet stoeierig huppelde langs de zonnige paden,
dat het daar stil lag in de koele, donkere aarde, alsof het niet goed genoeg meer
ware voor het leven in de lichte lente.
't Gaf nijpende smart, terug te denken aan vroegere lentes, toen de voetjes zich
repten, en de haren zwierden om het stoei-warme gezichtje, toen het stemmetje
kwetterde, en het ranke lijfje niet wist van vermoeienis....
In een hoogen populier begon een lijster zijn zang: zacht zette hij aan, als de
zuivere, trillende, langaanhoudende toon van eene stemvork; toen rees zijn zang
en als kristallen druppels vielen de tonen, stegen dan weer als goudgepunte pijlen.
Het was een jubel, en tegelijk een liefderoep: nooding aan het wijtje tot de
liefdedaad, nu de lente eenzaamheid ondragelijk maakte.
En het scheen, of de stille dooden stem kregen in dien lijsterzang, of de natuur
in die kristallijnen liefdetonen uitzong, tot welke hoogte van leven zij weet te scheppen
uit den dood, zij, de nooit rustende, de eeuwige werker, die hare donkere arbeiders
heeft tot in de stilte en duisternis van het graf.
Voor ons, hare schepsels van het licht, bloeien de bloemen en rijpen de vruchten,
en hare zangers putten hun liefdebestaan uit wat ons gestorven schijnt.
Lang nog toevend bij het grafje, voelde ik mij één met wat daarin geborgen was,
en met den jubelenden vogelzang en met de heesters, ontbloeiend in de lente; de
nijpende smart verstilde tot berusting, tot den weemoed, die het onvermijdelijke
aanvaardt en vreugde put uit zoet herdenken van wat geweest is.
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Indische reisimpressies
door J.E. Jasper.
I.
Tusschen Singapore en Poeloe Sambo.
Rustig vaart de boot, trillend alleen door schroefwerking, over 't kabbelende water
der zee.
'n Lichte, wolkelooze lucht boven de wijde watervlakte, waaruit overal verspreid
eilandjes, dicht begroeid, droomstil opduiken. De golfjes weerspiegelen in rossige,
flitsende plekken 't laatste licht van de neerdalende zon; 'n briesje brengt wat
verkoeling na de drukkende warmte van overdag.
Schemering duistert aan; de gezichteinder vervaalt; 'n donkere vlek spreidt zich
over de verre zee....
Rechts duidt Singapore zich aan door den verijlenden rook der stoomschepen,
de silhouetten van de gebouwen der stad, de witte stippen tegen de groene
begroeiïng van heuvelachtige terreinen. 'n Ranke vuurtoren van witte staafjes draagt
in z'n top 'n flikkerend lichtje, waarlangs 'n smokige sliert uit den schoorsteen van
'n stoomboot wegzweeft. Links Poeloe Sambo met z'n petroleumtanks, gelijk vreemde
geheimzinnige klompen, lichtgrijs afstekend tegen 't groen. Er zijn bootjes in de
nabijheid, schepen, die rook uit-walmen.
De lucht, donkerder wordend, krijgt 'n onbestemde kleur; 't water blankend in de
verte, streept 'n duidelijke lijn af tegen den horizont.
Weemoedig is 't, te weten, hoe de groote stad voor 't oog verdwijnen gaat....
Waar 't donkergroen van 'n landtong 'n gaping vertoont, is alleen nog de kartellijn
van gebouwen en scheepsmasten zichbaar en twinkelen enkele lichtjes.
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Boven Poeloe Sambo brandt 'n bloedroode plek tegen de donkerblauwgrijze lucht.
Dat is de maan, die daar opkomt over 't eiland, over de tanks, over 't stille strand,
waar de boomgroepen duistere plekken omsloten houden.
Dan wordt 't strookje kust inktzwart en gaat 't water metaalachtig glimmen.
En terwijl daar ver 't woelige leven is van die groote, druk bevolkte stad, 't leven,
dat we ons in verbeelding even voor oogen hebben gebracht, vaart de boot rustig
voort, als kluizenaarsachtig opzettelijk de eenzame, rustende natuur in, die 't blanke
maanlicht alom in zich heeft opgenomen.
Heel in de verte nog, aan 't eind van 'n schitterwitte strook met zilverglanzende
waterkabbeling, verheldert zich in plotse, regelmatige ontbrandingen 't vuurtorenlicht
van de voorbijgegane stad....

II.
Vóór Si Bolga.
Aan boord van de Maetsuijcker, liggende ter reede van Si Bolga. Voor me zie ik 't
smalle strookje zee, met de elkaar naloopende golvenrijen, die de dobberende
bakens omspoelen en met witschuimige koppen zich verliezen in de proestende
branding.
Tegen groenen achtergrond plekken zich aan 't strand even boven 't kruivend
geboomte de zinken daken der huizen. En de massa gebouwtjes van 't stadje, dat
zich in z'n gansche lengte voordoet, gedeeltelijk in schemerschaduw van
regenboomen, gedeeltelijk schuchter verscholen achter de stil opspietsende, jonge
tjemara's, die hun toppen windbewogen neigen, strekt zich uit langs de kust tot waar
in de verte klapperbosschen donkeren.
't Is alles heel klein en simpelkens bij 't stoere gebergte, dat dadelijk achter 't, aan
de wijde baai verloren stadje zichtbaar is. Links vooraan staat 'n massieve,
woudbedekte heuvel, welke in breede bocht omlaag glooit en in rotsachtigen knobbel
in het water neergeplompt ligt. Er achter rijzen de terreinen tot bergen op, en
tusschen die gansche stoeten van ruige, kartelige ruggen en toppen zweven de
wolken in dampige flortjes voort.
Dwars over de groene glooiïngen kerft zich de slingerlijn van 'n smal voetpad in
den bodem. Zoo is de weg, die leidt naar de
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Battaklanden en van waar ik nu hierheen gekomen ben na 'n twintigdaagsche reis.
Ik herinner me weer, hoe ik van uit de hoogste hoogten bij 't einde van den tocht
't panorama van de droomig-stille zee heb zien gloeien in 't heldere zonnelicht.
't Is, of ik nu herken de donkergroene, grootsche oerwouden, die daarboven van
uit de ravijnen opstaan, waar de bergstroom ruischt. En genietend van 't lang gemiste
comfort, zie ik ze weer duidelijk en klaar voor me: de mooie, maagdelijke bosschen,
in de droeve stilte waarvan ik gegaan ben....
Verder en verder wijken de glooiïngen terug naar de hooge verschieten van de
Toba-vlakte.
'n Wolkige hemel boven 't ruwe landschap....
Witte rook hangt als fijn poeder tusschen Si Bolga's geboomte.
De menschenwriemeling op 't gele zand der kust nabij de pakhuizen wordt wat
ijler.
Golfjesbranding blijft spelend witte schuimlijnen trekken over de krinkelende vlakte
der blauwglanzende zee. Alleen bij 't strand vlekt zich 't water spiegelglad en
teekenen er zich de bevende reflexen van daakjes en boomestammen.
Regen wazigt in ijle sluiers over de verre hoogvlakte.
En 't omringende hooge groen der oerwouden, die grilligen over de massieve
bergkolossen; de eilandjes, die gelijk groote bouquetten ter versiering drijvende zijn
op de reede; de wijde baai, rondgaande in kartelige cirkellijn laten stil den
avondschemer over zich heen komen....
Vlerkprauw met bolle zeiltjes glijdt rustig voorbij, den steven gericht naar de open
zee, waar 'n matwitte streep den laatsten, zwakken schijn van dageraad aanduidt....
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De oude tuin
door Anna Buma.
Het water in de breede donkre gracht
Lag roerloos. En gehuld in eindloos zwijgen
Lieten de knoestge boomen hunne twijgen
In 't stille water glijden, zacht, heel zacht.
De forsche roode beuk deed hare kracht
Van sterke takken naar den hemel stijgen
En dan geruischloos heel de zware vracht
Van koperkleurge blaren neder zijgen.
Heel teer en innig was de groote rust
Waarin de oude tuin ons langzaam hulde,
En in gedachten heb ik je gekust
Omdat zoo eindloos heil me toen vervulde.
Heel teer en innig klonk de zachte wijs:
‘Eens leefde ik zalig in een paradijs’.
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Literatuur
Poëzie-overzicht over de tweede helft van 1910.
IV.
Van J. Philip van Goethem is ‘Uit eenzame Uren’ de eerste bundel, voor zoover mij
bekend. De verzen in dezen bundel, bericht ons de dichter, zijn naar tijdsorde
geplaatst en in drie afdeelingen verdeeld. De eerste afdeeling geeft een keuze uit
des dichters vroegste poëzie; de verzen der tweede afdeeling hooren bijéén, en zijn
uit één periode - een periode van lang ziek liggen, buiten, en van opbloeiende liefde,
zal ons blijken; de derde afdeeling, die een keuze uit de latere verzen bevat, is vol
van leed om verloren liefde; een gevoel van gemis waaruit dan zacht oprankt de
weemoed.
De indruk van dit bundeltje poezie is: jeugdig; én echt. O, het is rijk aan
misluktheden-door-onbeholpenheid, maar.... het brengt ook iets heel beminnelijks.
Wat de eerste afdeeling betreft, dat is oefen-arbeid; de poëtische thema's - toch,
met welk een blijde ontroering worden die thema's geschreven! Maar in het tweede
stuk: in de verzen van ziek-zijn, daar vind ik bijvoorbeeld dit
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Mijn handen liggen
Mijn handen liggen zoo bleek
en hebben de doodskleur al,
en mijn hart, mijn hart is week
en 'k luister of 't stil zijn zal;
en mijn oogen, mijn oogen zijn wijd
en bewegen durf ik mij niet:
ik schijn nu tot sterven bereid
en geloof dat de Dood mij ziet.

Zoo ge wilt opmerken, dat dat ‘week’ wel mee onder den invloed van rijmdwang
geschreven schijnt, - het kan waar zijn; maar lees dit gedicht eens overluid, en ge
zult iets-van-waarde voelen; ge zult voelen: de nerveuze spanning van den zieken
jongen die het schreef, de gewaarwording van broos zijn, die scheen te
waarschuwen: beweeg je niet, of dat flauw-gaande hart houdt stil-stroef op met
tikken. Wijdoogend ligt hij daar - ‘en gelooft dat de Dood hem ziet’....
Er zijn ook verzen, die spreken - ‘spreken’ inderdaad - van woeligjonger gevoelens
bij den zieke; met woelig-jonger stem:
Het is er weer, dat zwaar en dof gevoel,
van diep-ellendige verlatenheid;
het klimt mij naar mijn keel, mijn hoofd,
het drukt en weegt mij op mijn borst,
het brandt mij in mijn hart en handen:
het is er weer, dat zwaar en dof gevoel
van diep-ellendige verlatenheid!
Het is er weer, dat vreeselijk verlangen,
naar licht en vreugd en ook ons zorg'loos leven,
naar ook eens storten in den wilden stroom,
die enkel krachtigen trotseeren kunnen!
.................
Ik kàn niet meer, ik kàn niet rustig wezen,
ik kan niet liggen als een levend-doode
terwijl het leven lokkend langs mij danst,
ik kan niet meer, o laat mij gaan en breken,
o breken uit mijn kluisters en dan vrij zijn,
o vrij zijn, god, wat moet dàt heerlijk wezen!
Al ware het ééne dag, ach ééne dag,
dat ik mij onbedachtzaam kon vermeien,
dat ik eens krachtig zijn kon, blij en krachtig
en hollen als een jong dier in de weide,
of zwoegen als een stoer-gezonde mensch:
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of als het enkel maar om, uren, uren,
te dwalen langs de eenzaam-schoone wegen.
Dit kan ik wel, maar nimmer zonder denken,
aan zwaar te dragen moeheid d'andren dag,
maar nimmer zonder weten dat deez' ééne
deez ééne dag opnieuw mij verder bracht
van 't doel, waarvoor het plicht werd om te rusten
en àl te goed voel ik de wreede waarheid,
dat ik geen enkel uur mijzelf kan zijn.
Altijd maar liggen, liggen, liggen,
terwijl de zon mij gek maakt van verlangen,
.................

Is dit nu eigenlijk: poëzie? Ik weet het niet - ik wacht nog steeds op de grens-definitie
tusschen poëzie en proza. Het is een sprekende stem meer dan een zingende, dat
is zeker; een sprekende jongensstem.... denk aan dat ‘Altijd maar liggen, liggen,
liggen’ en aan dat kinderlijk, redeneerachtig ‘Dit kan ik wel’, waarvoor alleen ‘Nu ja’
ontbreekt - Maar proza of poëzie, het is heel echt; het doet ons mee-voelen.
Ik zou uit dezen bundel véél kunnen aanhalen, dat den hier gegeven indruk, den
indruk van gevoeldheid én van eenvoud en van onbeholpenheid versterken zou;
onbeholpenheid ook wat de maat der verzen aangaat. Doch men heeft nu wel een
denkbeeld van deze poëzie; een beeld dat ik nog slechts wat vollediger heb te
maken, door ook iets te geven uit de laatste periode. Het best meen ik den gang
van zijn geest naar bewustheid, welken gang de derde afdeeling van het boekje
ons doet zien, voelbaar te maken met dit gedicht:

Avond
1)

Wat is dit eenzaam stille leven schoon,
als ik een avond van veel volle uren
in eigen diep-vertrouwde kamer woon
en denkend, droomend de uren laat verduren;
met niemand dan mijn sprakelooze muren
en veilge vrede als mijn eenig loon
en niets dan schoonheid om in weg te turen:
wat is dit stille avondleven schoon.

1)

De combinatie van ‘eenzaam’ en schoon (die ook in de vorige aanhaling voorkomt) is
karakteristiek voor den jongen dichter, die om klaar genietend waar te nemen, de veelheid
van levensbewegen vlucht.
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Wat nood al komen droevige gedachten,
al komen veel verlangens van ons harte,
die ons het leven wellicht nooit zal gunnen!
Wij voelen ons hier sterk en kunnen wachten:
de schoonheid maakt weer vreugd van alle smarten
en zalig zìj die dit begrijpen kunnen.

Zalig zij.... want zij hebben het leven overwonnen door de kunst. Zij zijn nooit zonder
den troost, die troosten kan over alles.... Zij, die dit begrepen hebben, zooals een
visionair oogenblik het van Goethem begrijpen deed, zullen, als zij waarachtig, als
zij diep-in dichters zijn, leven op de àl schooner uitbeelding van dat levensgevoel.
Daar is van Goethem met zijn eersten bundel nu aan-toe gekomen; zijn bundel
die het aarzelend spreken beduidt van één die langzaam-aan het Begrip met
tastenden geest gaat vatten.... Zal dit Begrip hem zoo dierbaar zijn, dat heel zijn
verder leven ervan zal zingen? Of....
‘De tijd zal 't leeren’ zeiden onze vaderen, die nuchter waren, maar wijs. De tijd
zal 't leeren. Spreek niet van boekjes die ‘beloften’ zijn - er zijn geen vlotter belovers
en geen slechter woordhouders dan jonge poëten! En het lijkt mij nog zeer mogelijk,
dat zijn droef kunst-begrip den heer van Goethem weldra een minder belangrijk
bezit gaat toeschijnen dan een hecht en blij levensgeluk.... Intusschen, zonder goede
of kwade voorspellingen - hier hebt ge een indruk van zijn eenzame jongelingsuren!
‘Ten schaamlen Disch’ is de titel van een klein en keurig boekje met verzen van
Wilhelm Loeb. De uitnoodiging herinnert aan de bekende oud-vaderlandsche invitatie
‘het eenvoudige voor lief te willen nemen’ - even vaak echter een woord van
voorgewende als van echte nederigheid. En aan die voorgewende moeten we
denken, als we zien, hoe keurig hier gedekt is....
Wat zijn kunnen betreft, staat Loeb hier, dadelijk na van Goethem, op de rechte
plaats. Zijn richting echter doet hem zien in de buurt van Greshoff. Ik heb u van
dezen laatstgenoemde daareven een ‘Opdracht’ aangehaald - Herinnert daaraan
niet deze introductie?

Ten schaamlen disch....
Ten schaamsen disch van wat gekozen woorden,
Sober bekleed met bloesem van den zang,
Nood ik U schromend éénen avond lang
Ter blijde heugenis voor wie mij hoorden.
Mijn jeugd gaf ik in overwogen wijzen,
Soms droomend stil, dàn wild van liefde en lust,
Den schaarschen lippen, die ik heb gekust,
Als lichte luchten na den noen vergrijzen,
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Wat lieve handen, die ik stil mocht vatten
Bij 't vroom-blij talmen in den avond, zacht
Aanvleiend, wijl de wijde en vale nacht
Haar zwaren sluier wuift rondom daags schatten,
Aan wétende oogen wijd ik deze zangen.
In hooge handen houd ik levensschaal
En reik hem, vrienden, U dit eerste maal:
Wilt gij den dronk der dwaze jeugd ontvangen?

Nietwaar, dat is het héél-jeugdige mèt een hang naar verfijnd-doen; een neiging die
niet bang is voor wat vaagheid. - Onbegrepen zijnde immers is men in goed
gezelschap.
Het dunkt mij wat onevenredig over de weinige bladzijden weinig belangrijke
verzen van den heer Loeb uitvoeriger te zijn. We wachten het vervolg. Nu is hij nog
in de levensperiode, die midden op een keurigomrande bladzijde drie regels laat
drukken, met erboven, als een mijlsteen op zijn levensweg, een Romeinsche IV.
Drie regels! Maar wat kan er niet in drie regels niet worden gezegd!? Bijvoorbeeld
dit:
Neem dien zwaren glimlach nog
Dien ik uit geliefde dagen
Spaarde om plechtig mee te dragen....

Daar moeten we het ‘ten schaamlen disch’ dan maar mee doen, met zoo'n
uitgespaarden, plechtig meegedragen - zij het ‘zwaren’ - glimlach.... Nu, er is nog
wel iets beters ook! Zoo het dialoogje, dat den bundel sluit; zoo een gedichtje ‘Doode
Jeugd’; waarin althans regels van taalgevoel en versgevoel getuigen. Bijvoorbeeld
deze:
............
'k Wist wel dat zij sterven ging
Op een kouden dag.
In haar open oogen hing
Wat Ik mèt haar kus ontving:
1)
Troost-doorzonde lach.
............
Komt, de zon zinkt in de zee,
Neemt haar teeder op;
Draagt wat brooze rozen mee,
Langzaam, plechtig, treê voor treê
Tot den grijzen top.

1)

Cursiveeringen van mij.
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Vaal-zwaar daalt de nacht omlaag
Over 't verre veld;
Als een angstig-vreemde vraag
Rilt het maanlicht, bleek en traag
Op de baar, die helt.
Roerloos ligt zij op de baar
In den stillen nacht
Wij, gebogen, dragen haar
Tot de witte graven, waar
Ons de winter wacht....

Ziehier iets, al is 't niet veel - ‘Ten schaam'len Disch’ is een zeer juiste titel.
Noch schameler is het echter gesteld met den heer - of juffrouw - A. Pelgrym, die
ons ‘Zestien Liedjes’ aanbiedt; een boekje dat in omvang den ‘Stellingen’ van den
tegen verminderden intellectueelen prijs promoveerenden jurist gelijk is.
Men moet oppassen, dat men òver deze ‘liedjes’ niet meer woorden schrijft, dan
de liedjes zelf bevatten - 't Is waar, er zijn over kleine pracht-poëempjes bóéken
geschreven -.... Maar deze liedjes zijn géén pracht-poëempjes. De twee eenige die
iets beteekenen, geef ik hier:

X
De milde maan
is opgegaan,
is opgegaan,
en alle golven,
Zijn in licht bedolven,
alle golven....
ik-weet-niet-wat
gaat stil zijn pad....

En

I
Zoo eenvoudig
is alles;
Spiegel U stil
in alles.
Wijs niets van U;
Wees blijde,
Liefde komt vol,
nà strijden.
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De rest van 't boekje is niets waard.
Nu heb ik hier nog een half-Hollandschen bundel; een boek met Afrikaansch - dat
den criticus in 'n lastig parket brengt. Het Afrikaansch toch heeft machtig veel van
kinderachtig-onbeholpen Hollandsch, van neger-Hollandsch meest nog, zooals dat
in onze jongensboeken, tot ons vermaak, was ingevoegd. Dan mochten we er om
lachen; dat was zelfs de bedoeling - En nu, nu moeten we er serieus bij kijken, ja 't
liefst nog mooi vinden! Och arme, 't mag ‘skoon’ zijn, ‘baje skoon’ - maar, maar
móói, voor ons Hollanders, móói??
Het Afrikaansch is een aparte taal, en de Afrikaansche literatuur mag door de
Afrikaners genoten worden. Achter in het boekje dat ik ter aankondiging ontving,
staan eenige recensie-fragmenten, die van ware Afrikaansche waardeering getuigen.
Zoo over ‘Eenvoudige Mense’ van den heer J. Lub, dit uit ‘Ons Taal’: ‘Dis veertien
Hollans-Afrikaanse sketse uit ons volkslewe. Di boek sal ongetwijfeld leeslus opwek,
daar dit di skrijwer goed geluk is om di alledaagse lewe en moeilikhede onder
Afrikaners te skets....’ De heer Jan F.E. Celliers, naar ik verneem een Afrikaansch
dichter van naam, zegt van dit boek: ‘Onze Afrikaanse lewe is so rijk en mijnheer
Lub het 'n ope oog v'r die rijkdom.’ Van een ander Afrikaansch proza-werk lees ik
een getuigenis van Ds. N.J. Brummer, die verklaart: ‘Ik het die boek met veel
genoege gelees, soms het dit mij hart geroer, en dan weer laat uitskater van die
lag. Vir ons landelike bevolking het u bepaald 'n grote diens bewijs, want hulle het
so iets broodnodig....’ En Mnr. T.B. Muller zegt: ‘Die boek gee die woorde,.... van
ons volk zo getrouw terug as 'n gramafoon.... 'n Mens kan dis lees net om jou eië
taal beter te leer ken.’
Enzoovoorts.
Ik heb er de voorkeur aan gegeven, de proefjes van het Afrikaansch, waarmee ik
mijn qualificatie van daareven wou rechtvaardigen, te nemen van elders dan uit
F.W. Reitz' gedichten. Want hoe grappig die klanken óns mogen aandoen, ze zeggen
soms de heiligste en teederste aandoeningen. En nu is er iets wat mij doet
vermoeden, dat dit laatste gelden kàn van F.W. Reitz' poëzie. Immers, hij heeft een fortuintje voor wie professioneel iets moeten zeggen van zijn dichtertalent! ook eenige Hollandsche en eenige Engelsche gedichten in zijn bundel ‘Oorlogs en
andere Gedichten’ uitgegeven; en daaronder vinden we er, waar de ‘souffle’ in
voelbaar is. Bij voorbeeld dit:
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Vaarwel aan die vierkleur
(Vereniging 31 Mei 1902)
Niet langer mag de vierkleur wapperen,
Met tranen gaven wij haar af.
Zij is met onze dode dapperen
Verdwenen in een eervol graf.
Gelukkiger zijn zij die vielen,
Toen nog die vlag werd opgebeurd,
Dan wij die met bedroefde zielen
Haar zagen in het stof gesleurd.
Voor haar is daar geen blijde morgen,
Wij scheiden van haar voor altijd
In 't hart der Natie opgeborgen,
En aan 't verleden toegewijd.
Gewijd aan die haar dapper droegen
Den trotsen vijand te weerstaan
Wier slappe armen haar omsloegen
Toen zij den dood zijn ingegaan.
Laat 't nageslacht hen nooit vergeten,
Zolang het menschdom duren zal,
Tot zelfs de hemelen zijn versleten
En d' Aarde wankelt tot haar val.

Vergeet die ‘versleten hemelen’, en let liever eens op den regel dien ik cursiveerde.
Zoo'n regel kan alleen een dichter schrijven.
En dat toont zich dan ook de heer Reitz. Want blijkt hij nog vaak, veelvuldiger dan
het hier aangehaalde gedicht (dat één der beste is) zou doen vermoeden, bedenkelijk
vast te zitten in de versleten hemelen van de conventioneele beeldspraak, de aandrift
die hem schrijven deed, is hoog-lyrisch-klagend, of bitter-spottend telkens voelbaar
in zijn taal; en dat is het schibboleth van den poëet. Ondanks veel onbeholpens en
door veel onbeholpens heen klinkt dat waarachtige ons telkens tegen, en verernstigt
onze spotgereede lippen. Lees bijvoorbeeld eens dit slotcouplet, maar.... lees het
ten einde!
............................
Wie waren de oôrwinnaars? Historie! ontrol uwe bladen en zeg
Waren zij het die 't menschdom vereerde, en wierp na een tijdje weer weg?
Was het Nero of die hij vermoordde? en wie zijn in hoger tel
De driehonderd dapp're Spartanen - of de Perzen en Xerxes wel?
Van Socrates en zijne Rechters wie houdt men het meeste in eer?
En aanbidden wij Pontius Pilatus - of Jezus Christus den Heer?
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Ten slotte nog een kort woord over enkele bloemlezingen. Eerst éen van oude
poëzie. In de serie ‘Van alle Tijden’ gaf Dr. D.C. Tinbergen een kleine verzameling
‘Middelnederlandse Lyriese Gedichten’ uit. Het boekske heeft zijn uiterlijk niet mee;
en als van een lief meisje dat in een dergelijk geval verkeert, mogen we 't ook hier
spijtig vinden; want weinigen zijn de zieners, die door het uiterlijk heen en ondanks
het uiterlijk, alleen het innerlijk waarnemen. Dit boek ziet er dan geweldig schoolsch
uit; zóó, dat men reeds zoo'n eigenaardige paedagogische stem meent te hooren,
als ons op zomertochten wel uit openstaande dorpsschoolramen tegemoet zaagt....
Laten we onze fantasie wat inhalen, want ze is hier mal à propos. De stem in dit
boekje is allerminst meesterachtig! Ze is die van een man van smaak en wijs oordeel.
Dr. Tinbergen wist wèi te kiezen. Een volledig beeld te geven van de
Middelnederlandsche lyriek was zijn doel niet; ‘een keuze te geven uit datgene, dat
bij allen afstand in tijd toch nog dicht genoeg bij ons staat om ook zonder opzettelike
studie van de Middeleeuwen te worden gevoeld en genoten’, ziedáár zijn voornemen.
En zoo gaf hij dan wat strofen van Maerlant; éen en ander van Hadewych; hoofsche
de

lyriek van de 11 eeuw; Hildegaersberch; ten slotte nog wat wereldlijke en geestelijke
volksliederen. Hij deed voorafgaan een Inleiding, die het publiek waarvoor hij
bloemen-las het noodigste van zijn auteurs en hun tijd bijbrengt. Er kan ongetwijfeld
met meer bezieling en ook nog wel met meer besef over de Middeleeuwen worden
geschreven; echter, waar dit alles niet wil zijn dan een in-leiding, kan het een
eenvoudig woord op zijn pas heeten. De Inleiding wordt gevolgd door ‘enkele
opmerkingen over de taal en de spelling’. Er is over een enkele dezer opmerkingen
de

nog wel eens een opmerking te maken. ‘Het onderwerp staat soms in de 4 naamval’
bijvoorbeeld is een zéér verkeerde formuleering; men kan zeggen, dat het onderwerp
den

soms denzelfden vorm vertoont als die het woord in den 4 naamval eigen is. ‘So’
(soe) wordt, naar Leidsche leer, betiteld als ‘aankondiger van het onderwerp’ wanneer
dit laatste niet vooraanstaat. En als voorbeeld gegeven: ‘seker soe dadic sonde
groet’. Het is waar, dat dit ‘so’ vóór het onderwerp staat, maar hoe men er in dit
geval, en in vele andere waarin dit pleegt te geschieden, de functie van het
onderwerp aan te kondigen aan kan toekennen, is me steeds een raadsel gebleven.
In 't gegeven voorbeeld is het dunkt mij al heel duidelijk dat ‘soe’ een voorafgaanden
onderstellenden zin recapituleert.
Dan volgen de gekozen, ik zeide reeds, met smaak en inzicht gekozen,
fragmenten. Alleen had ik sommige wel wat langer gewild. De aanhaling bijvoorbeeld
van de ééne strofe uit ‘Disputatie van onser Vrouwen enden heiligen Cruce’ is meer
als bewijsplaats in een betoog voor Maerlants
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practisch Christendom op haar plaats dan in deze bloemlezing. Daarentegen was
het goed gezien, den krachtigen kreet, dien de oproep ‘Van den Lande van Oversee’
bediedt, in zijn geheel op te nemen. Overigens, de keuze is te prijzen; vooral uit de
geestelijke liederen. Alleen uit die van Hadewych had ik zéker een andere gedaan.
Er blijven enkele tekstquaesties over en enkele verklaringen die correctie
behoeven. Het is voor dergelijke filologische vertoogen hier echter de plaats niet.
Maar dat ‘Scumt tbecken’ op blz. 63, een raadselachtige uitdrukking, die verklaard
1)
wordt door ‘slaat de hersens in (?)’ natúúrlijk, als ieder die op 't verband let zal
inzien, ‘scuwt becken’ moet wezen, wil ik toch even opmerken.
Er zijn, vier maanden na elkaar, twee bloemlezingen van hedendaagsche poëzie
verschenen, met bijna gelijken titel en zeer uiteenloopenden inhoud. ‘Bloemlezing
uit de nieuwste Nederlandsche Dichtkunst’ (1905-1910) is de titel van den eenen,
waarvan Alex. Gutteling en Manrits Uyldert de samenstellers waren; Laurens van
der Waals maakte den anderen, die ‘Nieuwste Nederlandsche Lyriek’ heet.
In dit overzichtelijk artikel zou ik bijna kunnen volstaan met ze alleen te noemen;
prijzend; want heel veel moois staat er in beide boekjes. Dat van Gutteling en Uyldert
ziet er ook heel aardig, zij 't een klein beetje opgemaakte-taartachtig uit - Doch het
is noodig, toch een enkel woordje te zeggen over den bitteren smaak van ergerlijk
aanmatigenden secte-geest die aan die taart eigen is. De Bloemlezing uit de
Nieuwste Nederlandsche Dichtkunst, welke dichtkunst in 1905 blijkt te zijn begonnen,
is namelijk niets anders dan een bloemlezing uit het tijdschrift ‘De Beweging’, dat
in 1905 werd opgericht. ‘Der Beweging’ wordt alzoo de schijn toegedacht alle
nieuwste Nederlandsche poëzie, althans die waaruit bloemen te lezen zijn, in zich
te hebben opgenomen. En de samenstellers redeneeren dan ook in hun Voorwoord
genoeglijk over de poëzie van hun kringetje als over de letterkundige beweging van
onzen tijd.
Een verbluffend staaltje van de welbekende, ultra-democratische zelfoverschatting;
gelijk terstond van verschillende kanten is opgemerkt. De heer Verwey, wiens stem
de Beweging met Noordwijksche encyclieken steunt, heeft de protestanten in dezen
in een Boekenmenschenstroominkje willen verdrinken, - doch heeft met vele groote
woorden den indruk der zich ergerenden als juist bevestigd. De samenstellers
kònden, uit de afleveringen der Beweging, naar hunne overtuiging, een volledig
beeld van de hedendaagsche poëzie samenstellen, zegt hij. En deze mededeeling
geeft een volkomen juisten indruk van de methode der samenstellers.

1)

Het zeer begrijpelijke vraagteeken is van dr. Tinbergen.
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Dezen toch hebben eenvoudig iederen dichter in hun bloemlezing vertegenwoordigd
naar verhouding van de plaats die zijn verzen in ‘De Beweging’ hebben ingenomen
- hetgeen tot een allereigenaardigste soort van vertegenwoordiging met meervoudige
stemmen leidde. Boutens krijgt, volgens dit systeem, drie, van Eeden zes,.... van
Eyck elf bladzijden. Kortom, het is een beeld van de poëzie uit ‘De Beweging’
geworden, nìèt van de hedendaagsche literatuur. Immers in een overzicht van deze
laatste mochten bijvoorbeeld een Adama van Scheltema, een Volker, een Jacqueline
van der Waals niet ontbreken, en behoorde van vele andere vertegenwoordigden
de verhouding der ingeruimde plaatsen anders te zijn. Het verdient in dit verband
nog even opmerking, dat verreweg de meeste der dichters die in de Bewegingsbundel
zijn opgenomen, het alleen-zaligmakende van die Beweging absoluut niet voelen;
van bijna allen vindt men oòk verzen in andere tijdschriften.
In het begin van dit overzicht sprak ik, naar aanleiding van Penning's werk, over de
oude Muzen-almanakken. Ik kan eindigen met de vermelding hunner reïncarnatie.
De jonge dichter J. Greshoff heeft een ‘Muzenalmanak voor 1911’ uitgegeven, met
den boventitel ‘Het Jaar der Dichters.’ Het gewaad is natuurlijk - wie zou het na
vijftig jaar anders verwachten? - zeer vermodernd; en vereenvoudigd. Het is een
aardig boekje, dat tot titelprent een portret van den op 9 October 1910 overleden
Adriaan van Oordt bevat - een beminnelijke uiting van piëteit, maar in een
dichterjaarboek niet zeer eigenaardig. Dan een kalender, veel verzen van jonge
dichters, veel móóie verzen daaronder; en nog eenige aardige illustraties. Dat de
verzen deels reeds in tijdschriften verschenen, is natuurlijk geen bezwaar. Het is
beter dat we dan nu een mooi vers twee maal onder de oogen krijgen, dan dat men
iets minder moois had gegeven, omdat dat nieuw was.
WALCH

Naschrift. - Nadat dit overzicht was voltooid en reeds gedeeltelijk gepubliceerd,
bereikte mij een 2e druk van Enkele Verzen door Herman Poort, waarvan de eerste
uitgave door een toeval in dit tijdschrift onbesproken is gebleven.
De heer Poort is criticus ook; met zijn vriend David Moolenaar samen gaf hij een
bundel critische studiën uit, die de lectuur nog wel waard zijn, en.... die ik hooger
stel dan deze enkele, - zeer enkele - aan dien vriend opgedragen verzen.
Hij heeft zijn bundeltje zoo klein de barre wereld ingezonden, gedachtig aan den
wensch des ‘oprecht vereerden’ vriends (wiens naam hij, zelfs
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in een tweeden druk verkeerd spelt!) dat ‘men moest breken met de gewoonte om
bij publicatie het weinige goede, dat men schreef, met minder werk aan te vullen
tot een “bundel”’. Dat men zich ook van die gewoonte zou kunnen onthouden, door
de uitgave van ‘het weinige goede’ te laten wachten tot het wat minder weinig was,
schijnt een door den heer Poort niet in overweging genomen mogelijkheid.
En toch, wij hadden op dit werk nog uitstekend wat kunnen wachten. Het is jong,
onbeholpen al doet het érg gewichtig.... Laten we er niet te lang over spreken. Ik
vraag u alleen: verdient onderstaand gedicht, dat den bundel opent en zeer goed
de gemiddelde waarde van dit werk vertegenwoordigt, het etiket ‘goed’, dat de
jeugdige poëet, er à la Van Houten, zelf opzette? Of voelt ge er met mij voor, er een
ander overheen te plakken?
Hier is het vers. De cursiveeringen zijn van mij. Alleen mijn afkeer tegen de
vergelijking in de slotstrofe kon ik niet op deze wijze aangeven; die zij dus even
afzonderlijk vermeld.

Voor Moeder
Dit, Moeder, is geen vreugd, van vroeger tijden
Toen 'k nog een kind was, en 'k te schreien poogde,
Tot àl wat blonk mijn enkle traan weer droogde,
En elk mooi ding mijn oogen weer verblijdde.
Dit, Moeder, is geen vreugd van toen ik oogde
Naar elk lief kind, dat blonde haren spreidde,
1)
Toen elk blauw oog mij in een hemel leidde,
En ik, arm dwaas, mij dacht de Godverhoogde.
Maar, Moeder, dit 's de vreugd van 't menschlijk lijden,
2)
Het groot geluk van 't leedgefolterd hart....
Kwam niet om Christus' mond een glimlach glijden,
Waarmee Hij àl des levens lijden tartt'
In 't licht van d'aureool, die breeder breidde
Om Zijn moe hoofd dan doornenkroon van smart?

1)
2)

!
??

Groot Nederland. Jaargang 9

114

J.E. Jasper, De diepe Stroomingen.
P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam.
De stof van dit werk had gelegenheid kunnen geven tot het schrijven van een zeer
belangwekkend boek, on-alledaagsch van psychologie en bijzonder door het exotisch
milieu dat er te teekenen viel. Dat de schrijver dit gevoeld en.... bedoeld heeft, kan
de titelkeuze bewijzen; en het is inderdaad heel jammer, dat de heer Jasper door
een tekort aan indringingsvermogen in de zìel van zijn onderwerp, door een te
vluchtige en dikwijls ergerlijk-nonchalante wijze van arbeiden er niet meer van heeft
weten te maken.
Een boek over Indië, en ditmaal eens niet in hoofdzaak de meestal vlakke levens
van diverse ambtenaren en geëmployeerden spiegelend; een boek, dat de wondre
en grillig-vreemde zin van het Oostersch raadsel duiden wilde.... wat weelderige
aanleg en oogst-belofte lag er niet in zoo'n gegeven! Maar de geestelijke zon die
dezen arbeid deed gedijen was niet levenwekkend als de tropische, waarvan in 's
heeren Jasper's roman gesproken wordt.
De figuur van Oemar, een Islamietisch geest-drijver, beheerscht en leidt het
gebeuren in dit verhaal; al is er menig hoofdstuk, waarin hij zelf niet verschijnt, toch
valt er weinig voor dat niet onder den invloed van zijn optreden of als reactie
daartegen geschiedt. Zoon van een ‘goeroe’, heeft hij zich vervolmaakt in de
ascetische oefening van gebed en versterving der zinnen, droomt van het komend
Rijk eener vernieuwde en verreinde religie en voelt zich Allah's geroepene tot het
voorbereiden en scheppen van dien nieuwen heilstaat. Hij gaat als ‘gezant’ tot den
eenvoudigen dessa-bewoner en den adellijken regent, en beiden weet hij door zijn
persoonlijkheid en kennis der heilige schrifturen te bekoren en te imponeeren, velen
der eersten in nachtelijke bede-stonden tot volkomen overgegeven volgers
verwervend, de laatsten dwingend hem te dulden. Men gelooft in de wonderlijke
legende zijner geboorte: niet uit het moederlijf, uit de nageboorte van een zijner
broers is hij ter wereld gekomen; men vereert hem als een heilige en een wetende;
zijn invloed is zoo mystiek-vervoerend en dringend-overtuigend, dat zelfs
Europeesch-gezinde, vooruitstrevende regenten er voor zwichten. Hij heeft felle
lusten, die hij op de dochters van dessa-aanhangers uitviert en het schaadt hem
niet in zijn prestige. En als ten slotte de opstand uìtvlamt en alle door hem
opgezweepte geloovigen in hun extase neergeschoten worden, verdwijnt hij en
ied're na-sporing van zijn heengaan blijft ijdle moeite.
Men ziet het: vele mooie gegevens ter teekening van een veelszins
belangwekkende persoonlijkheid; doch de auteur heeft die - helaas! - niet tot leven
en stevig-omlijnde verschijning weten te brengen. De
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hoofd-fout is wel, dat er te veel ‘van-buiten-af’ verteld, te veel als zuivre kennisgeving
meegedeeld wordt, en daardoor onverklaard blijft. Wij lezen op blz. 68 en 69 van
het tweede deel, hoe Oemar verwonderlijkvaardig den Europeesch-gezinden regent
van Sepantoe voor zich weet in te nemen, op blz. 170 van een dergelijk succes in
deze woorden: ‘De regent van Pajangan sprak 't Hollandsch vloeiend, had goede
scholen bezocht, het onderricht van goede leermeesters genoten.... Een als
vooruitstrevend bekend staand man!.... Iemand met 'n helderen kop, met Westersche
beschavingsideeën!
De regent van Pajangan had Oemar eerst uit zijn kaboepatèn laten jagen, zonder
vorm van proces. Hij had Oemar gedreigd, een onrustzaaier genoemd dien hij niet
uit het oog zou verliezen.... maar hij was geëindigd met onder diens invloed te
komen.... hem als zijn gelijke te behandelen,.... hem een stoel aan te bieden, als hij
in de kaboepatèn kwam....
De controleur was verbluft over het bericht dat hem gebracht werd.... Niets meer
begrijpend van het karakter van den welopgevoeden Javaan, een zoo hoog
geplaatsten en ontwikkelden ambtenaar als de regent van Pajangan, maakte hij
zich (!) de stille gevolgtrekking, hoe ook in dien regent, immer Oosterling gebleven,
de vrees voor den godsdienst, de eerbied voor het vreemde, het mysterieuze weer
waren opengebloeid, terwijl de kracht om logisch en zuiver te denken, te niet waren
gegaan....’
Hoe interessant zou het geweest zijn. ware 't niet bij deze meédeeling gebleven,
en had de auteur den inhoud van die ‘stille gevolgtrekking’ tot een
psychologisch-bewerkt en levend beeld weten om te scheppen.
Hoe veel beter hadden we in zoo'n geval gezien, wat nu door algemeene termen
- in den vorm eener ontledende verhandeling - gepoogd wordt ons bij te brengen!
En zoo is het al eveneens gesteld met de vermelding der sensueele driften, die zich
naast het ijverig-betrachte streven naar inkeer en verreining zoo fel doen gelden in
het leven van den leeraar zelf en van een zijner discipelen, den regent van Dileman.
Mogelijk is het, dat de ervaring het samengaan dier beide neigingen in veel
gevallen leert, maar voor een wezenlijk-kunnen-inleven van een roman-milieu baat
ons die zekerheid al bitter weinig. De heer Jasper heeft zijn figuur te zeer
‘verstandelijk’ bekeken, te weinig erin gelééfd. Een zin als deze, die hoofdstuk XI
besluit: ‘Hij sloot zijn oogen, verpuurde zijn gedachten, verdwaasd als hij was door
zijn godsdienstfanatisme, zijn ‘gevaarlijken hartstocht’ -, waarin de kijk van een
Hollandsch gouvernements-ambtenaar schijnt neergelegd, zou niet in het verband,
waarin hij voorkomt, geschreven zijn, als de auteur zuiver-artistiek het gemoedsleven
zijner personen bezien had.
Ook als men den roman in zijn volledig samenstel van onderdeelen,
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episoden, beschrijvingen beschouwt, valt er weinig op dat zich onderscheidt door
plastisch vermogen. Zoo luttel zijn de bladzijden waar men zich waarlijk ‘erin’ voelt!
Wat viel er niet te maken van een dessabeschrijving, zooals die in het vijfde hoofdstuk
wordt getracht te geven; maar de heer Jasper - men kan er het verhaal op nalezen
- scheeptu af met wat schrale bijzonderheden en curiositeiten, die de eerste de
beste reisvertelling in ‘De Aarde en haar Volkeren’ ook kan bieden.
In een fragment als het volgende, uit den tocht van Oemar en Pak Ali, is behoudens een paar min-gelukkige woordkeuzen - iets van het
spaarzaam-voorkomend goede gegeven, dat er te vinden is: ‘Zij waren voorbij de
veekralen gegaan, hoorend het zachte geblaat van het jonge vee en het geschuifel
van de logge lichamen der karbauwen.... Soms stoorde alleen het wondere gekraak
der bamboestoelen de stilte....
‘Er was geen wind en toch deed een geheime beweging de lange, bijeengegroepte
bamboestokken, in de duistere hoogte gelijkend op schrale vederpluimen, zachtjes
geluiden.
‘Een haan kraaide in de verte, en dra namen ze vlak bij zich vleugelgeklepper
waar en kort daarop een schorren, moeilijken roep, zóó stootend en rauw, dat de
reizigers beiden even lachten....
‘- Een oude kemphaan -, merkte Oemar op.
‘Goed voor het slachtmes! - vulde Pak Ali aan....’
Maar talrijk zouden de voorbeelden kunnen zijn, waarin nonchalance vaak meer
nog dan onvermogen de zuiverheid van visie en weergave vertroebelt. Op blz. (122):
‘Stemmengegons, gelach, geroep van verkoopers, gehuil van kinderen drensden
op uit de menigte.’ ‘Uit het publiek kwam de bewondering voort van hetgeen op
dezen middag vertoond werd’ (blz. 142, II). ‘'t Was of hij een schok in het hart kreeg,
alsof hij gekleefd zat aan de mat en zich niet verroeren kon’ (blz. 188, II). ‘We
hoorden den patih en den schrijver wijzen naar iemand, die in het midden zat’ (blz.
203, II). Op blz. 107 van deel I: ‘hij vond veel aan de landbouwers veranderd, maar
wist niet wat. Ze hadden zich gesloten gelijk de blaadjes van de djohar zich 's avonds
opeen knepen.’ Op blz. 213 (I): ‘De middag was warm geworden, de zon gloeide
over het veld en het gansche landschap scheen op te lichten in den alommen hellen
schijn van den dageraad.’ ‘Kon hem dikwijls de ware, oprechte vriendschap worden
betoond, zonder dat hij er om vroeg!.... 't Zou hem heerlijke warmte geven in zijn
hart en hij zou zich diep in zijn lichaam verruimd voelen’ (blz. 49, II). Enz., enz.,
enz....!
Om de hoofdfiguur groepeeren zich nog vele meer en min belangrijke personages:
de voornaamste onder hen zijn de reeds genoemde regent van Dileman, zijn bijzit
Timah en de sinjo Theo Westkamp; doch zij blijven u vreemd, want ook hun
ontbreken de typisch-individueele trekken,
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die alleen in staat zijn personen uit de sfeer der Fantasie het onvergetelijkunieke te
verleenen.
Het zij den heer Jasper in gemoede aanbevolen aan een volgend boek meer tijd
en vooral toewijding, die geene moeiten schuwt, te geven. Misschien zal hij dan,
met bescheidenheid en zorg te werk gaand, erin slagen zijn stof zóó uit te diepen,
dat er waarlijk ‘diepe stroomingen’ door heen te leiden zijn.
***

Albertine de Haas, Engagementen.
Van Holkema en Warendorf, Amsterdam.
Mevrouw Albertine de Haas heeft ‘esprit’, een neiging tot dartelen, tot speelsche
zetten met het woord; vaak luchtig-spottend met de maatschappelijkheid en het
conventioneele, soms wrang als b.v. in het cynisme van haar eerste vertelling:
‘Perspectief.’ Zij schuwt tamheid en cultiveert in haar voordracht, in haar wijze van
uitdrukking, het ongewone, het raak-verrassende. Zij cúltiveert het; d.w.z. op
bladzijden waar zij niet op dreef was speurt men haar verlángen zoo te zijn. In goede
momenten van beur schrijfluim - als zij het juiste weet te treffen en maat te houden
- geeft het levendigheid en frischheid aan haar schrijven; en als de geest eens traag
is en minder goedgeefsch.... nu, dan ontkomt ze niet aan de gevaren, die in een
zoo stâeg verlangen liggen: dan wordt het doorzichtig, ópzichtig.... ‘man merkt die
Absicht, und man ist verstimmt.’ Is het in de schets ‘Late Liefde’ niet aardig gezegd
van ontvanger Quint's aanstaande schoonmoeder, die met haar liberalen echtgenoot
braaf mee politiseert over de komende verkiezingen, zoo terloops-weg, dat zij ‘Kuyper
als een bagatel neergooide, zoo handig, of ze een vies slablaadje uit den bak
neerkwekte?’ Maar wáar is het bedoeld-teekenende in: ‘ze sloot de oogen voor den
fellen duw van den dag?’ Of in: ‘zijn oogen als altijd wanneer ze met hem alleen
was duwden zich op hare, aandringend om intimiteit?’ En zou: ‘met zijn eene oor
bleef hij hangen op de bel, of 't kind niet kwam’ niet juister en eenvoudiger te zeggen
zijn zonder die behoefte naar directe teekenachtigheid, die hier parten speelde?
Het is of ge voortdurend gedwongen wordt tusschen de regels te lezen: ‘let toch op,
s.v. pl.; ik, auteur, ben in actie - merk je niet, dat ik op mijn post ben?’ - en zeer
tegen uw zin zijt ge afgeleid van het éigenlijke.
Mevrouw de Haas is niet de eenige in onze literatuur, die zulke neiging toont;
enkele maanden geleden vond ik gelegenheid bij de bespreking van een ander
literair werk (De Vervulling van Sara Bouterse)

Groot Nederland. Jaargang 9

118
1)

hierover een woord van Lessing ) te citeeren - ditmaal wil ik verwijzen naar Flaubert's
oeuvre, naar het werk van dien zeer beeldenden, maar klassiek-ingetogenen, nimmer
de geestelijke sfeer door woord-effecten brekenden prozaist. Hoe minder men aan
den pianist bemerkt, dat hij piano-speler is, des te zekerder zal hij uw ziel doen
opgaan tot het zuiver-muzikale; de toepassing voor de kunst van den schrijver ligt
voor de hand.
De schrijfster van ‘Engagementen’ (zes verlovings-gevallen van meestal niet
bijstere opgewektheid staan er beschreven in haar bundel) heeft nog een eigenschap,
die velen in dezen tijd gemeen is, doch bij haar bijzonder opvalt: ik meen, het sterk
naar voren treden van haar zielkundigontledende gaven, een zorgelijk en liefdevol
uitspinnen der stemmingsen gepeinzen-reeksen, een schrielheid van het
zuiver-plastisch vermogen. Komt het daarom misschien, dat ‘De Levenskeus’ mij
als geheel het meest bevredigde? En trof mij in ‘Zelfmartelaar’ en ‘Een Engagement’,
ondanks op zich zelf beslist waardevoller détails die in deze schetsen voorkomen,
te zeer wat een typisch Duitsch zeggen ‘ausgeklügelt’ noemt?
Er is in de laatstgenoemde vertelling - tevens de laatste van het boek - een
uitmuntende passage, die na het voorafgaande van een zwoele en stil-tragische
werking is. Ik wil even vaststellen, dat de hoofdpersoon der novelle (een meisje dat
tweemaal verloofd is geweest en nu, een paar dagen voor het huwelijk, zich haar
absolute onmacht tot beminnen, op een wijze als beschreven wordt, bewust is)
alleen als ziekte-geval begrijpelijk schijnt - wat mij in dit verhaal een tekort aan
algemeen-menschelijks deed ondervinden; maar het ontneemt aan het détail, dat
ik u wil citeeren, ‘als détail’ de waarde niet. Dora heeft in dien regenmiddag, kort
voor het trouwen, haar eigen liefde-loosheid sterk gevoeld; een zeggen van haar
moeder, dat een kind eenmaal eerst volkomen geluk zal geven, geeft aan beur triest
gepeins een keer en nieuwe hoop. Hugo komt en zij gaat in een overmoedig vleugje
van willen met hem terzijde; doch als zijn stem en oogen haar om wat warmte vragen,
voelt zij definitief dit nooit te kunnen geven; er is dan een oogenblik van verkilling
en stilte tusschen hen beiden. Maar de tafel, de vroolijk-versierde middag-tafel, waar
zij met haar ouders nog eens intiem zullen samen zijn, wacht. Daar wordt het haar
dan bewust, dat vader zich dagelijks bedrinkt omdat heur moeder.... juist is als zij;
een onzeggelijke angst voor de toekomst en ‘een onbedwingbare bedroefdheid om
haar vader, om de onafwenbare mislukking waarin ze

1)

‘In jedem Worte höre ich den arbeitenden Dichter, aber das Ding bin ich weit entfernt zu
sehen.’
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haar leven zag’ doet haar in snikken uitbreken. ‘Overgegeven aan haar verdriet zat
ze, de ellebogen op de tafel en snikte, snikte het uit.’ De fragmenten, die volgen,
gaan hieraan vooraf:
‘Dichter en dichter trok Dora den troost van haar begrijpen rond de vaderfiguur....
dichter schimde het wrange begrijpen....
‘Voelde moeder dit dan niet.... die nu zoo moederlijk te praten zat.... dat dit niet
mocht, dat zij op haar beurt Hugo niet opofferen mocht zooals vader was ongelukkig
geworden.... ze wachtte in den drang van haar denken, alsof ze het uitroepen moest
aan deze feestelijke tafel.... ze voelde een beklemmend wachten in haar borst....
een stilte die is voor men het woord neemt. Er was als een ruimte rond haar, waarin
ze nu spreken moèst.’
‘Toen zagen haar starende oogen dat Hugo voor 't eerst zijn wijnglas dat hij, als
zwijgend protest, nog niet had aangeroerd opnam.... dit reëele gebeuren zag zij;
het was of dit tegen de broosheid van het gedroomde voornemen botste, of dit
gebaar, de stilte waarin ze haar woorden had voelen dringen, verbrak.... Het praten
kwam weer om haar heen, de bouquet met al zijn vonken vangende kleurvlakjes
stond weer voor haar neer, de vorken en messen tikten scherp, hard, als brak er
telkens wat. En met smart wist ze dat dit korte moment van moed weer voorbij was
gegaan....’
‘Het lauwig lachje van haar vaders vooruitgestoken hoofd drong naar haar toe....
er was de beweeglijkheid van een gedachte op zijn gezicht.’
‘Met een tik tegen zijn glas, dat luid en te hard optinkte, hief hij moeilijk zijn lichaam
overeind. Zwijgend stond hij rechtop; zijn glas had hij voor zich uitgeheven en hij
lachte daarop neer.’
..........................
‘Het huwelijksgeluk kinderen, is een groot geluk.’.......
..........................
‘En in de stilheid van de gedachten die niet kwamen, streek hij met zijn vlakke
hand in langzaam gebaar over zijn hoofd.’
‘Toen zag hij onder het wegkijken van zijn blik de neergewende gezichten die
waren stil geworden in een onvermijdelijk afwachten tot 't uit zou zijn.’
‘ En het leek of hij bewust werd nu, dat hij rechtop stond, of hij nu eerst zijn eigen
hand zag met het glas erin dat schuin gehouden drupte.’
‘In zijn keel mompelde hij een onverstaanbaar gekreun en neergeknakt zat hij
ineens.’
‘Voorovergebogen weer over zijn leeg bord, de armen erlangs gelegd, verloren
in zichzelf als in een groote geheimzinnigheid, in die duistere
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eenzelvig heid die het gelaat van een dronken mensch zoo diepzinnig kan doen
lijken.’
Tot zoover dit uitnemend-geziene.
Kent mevrouw de Haas het hoofdstukje ‘De Ernst van het Handwerk’ in Nietzsche's
‘Menschliches Allzumenschliches’? Hij spreekt daarin van den novellist en houdt
staande, dat de niet met specifiek talent begaafde op dit gebied, wanneer hij
jarenlang ijverig en onvermoeid notities zamelt, zich de onderdeelen en vereischten
van het het genre duidelijk maakt en met geoefend begrip doordringt, arbeidsproeven
zal leveren, die in het daglicht mogen gezien worden. De schrijfster, waarvan hier
gesproken werd, heeft talent; zal het zoo dan niet aangenamer en meer
vruchtdragend zijn Nietzsche's maxime te volgen? En van ‘de ernst van het handwerk’
gesproken: dwong Flaubert zich niet de eenzijdigheden van zijn aanleg meester te
worden, en was hij niet vaak na zes weken arbeids aan een tiental bladzijden proza
zoo ontvreden, dat hij van voren-af begon?
***

Theo de Veer, Mexico. Scheltema en Holkema's Boekhandel, Amsterdam.
Een mooi-uitgegeven boekwerk, groot formaat en versierd met een heele reeks
photographische opnamen van Mexico's natuur, ras-typen en kunstvoorwerpen.
Geen diepzinnige of wetenschappelijk-historische beschouwingen over land en
luiden, maar ‘Reisschetsen van een Journalist’, zooals de ondertitel het zegt. Van
een modernen, cosmopolitischen reporter; een die van en óp alle markten thuis is;
een Hollander, die in Noord-Amerika schijnt te wonen en een ‘trip’ maakte door het
uitgestrekt gebied van den Zuidelijken nabuurstaat, zooals een Rotterdammer met
vacantie b.v. de bezienswaardigheden van Brussel en Brugge afdoet. Journalistiek
in grooten stijl, van alles wat, en alles wat haastig; die ge het best geniet door ze u
als afgedrukt in de kolommen van uw dagelijksche courant voor te stellen.
‘Een oude tanige peon was het dezen keer die, met een stel lawaaiigspartelende
kippen bij de pooten omhoog in zijn hand, met alle geweld mij de beesten wilde
verkoopen.’
‘Hoe of ik ook redeneerde, hij wilde ze nu eenmaal aan mij kwijt. Estan muy
Buenos, Señor!.... muy buenos!.... en dan hield hij de fladderende vogels haast wel
boven m'n eenig ontbijt.... muy buenos!’....
‘Toen, misschien was het niet heel mooi, moest ik toch wel even vloeken.’
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‘Hetgeen hielp en mij vrede bracht.’
‘Tot weer een vruchtenman mijn attentie vroeg.’
‘O, een schilderij, een Mancini, deze lachende bruine kerel daar in
blauw-ingeschoten omslagdeken, op zijn hoofd de wijde houten schaal met
sinaasappelen, ananassen, schijven bloedroode watermeloen, groen van tropische
vruchten, roomwit van zachtvleezige noten.’
‘Eén lust van kleur, hel, brutaal, gloeiend, éen lijnenweelde.’
‘Dat was Mexico!’....
Soms wat héel vluchtig als b.v. het stellen van dat ‘gladde kerel’ in den volgenden
volzin:
‘Ik was meegegaan naar de woning van éen dier opaalverkoopers, naar een klein
laag huisje aan het eind van de stad. Ik behoefde niet te koopen, gladde kerel, alleen
maar eens rustig aan zijn tafel genieten van al het mooie dat hij in zijn
opalen-verzameling had.’
Maar ge krijgt van alles te hooren en dat vergoedt veel in zulk werk! Een enkel
voorbeeld nog:
‘Ik was buiten.’
‘In de vruchtbare vallei om Querétaro.’
‘Daar had ik gewandeld onder de ooftboomen, had ik de magueyvelden bedwaald,
zoekend naar planten waar, in de daartoe uitgesneden holte, zich het honingzoete
sap, de aqua miel verzamelen zou, ik had niet genoeg kunnen kijken naar den
landman, die met een span roodbruine ossen zijn akker liep te beploegen, ik was
in verrukking geweest over fragmenten die er nog stonden van een zeer oud
capuchinaklooster.’
‘En ik had moeten bewonderen ook, wat er door markies de Villar del Aguila was
tot stand gebracht in een geweldig aquaduct. Hoe van de bergen het water over
dien bouw, in 1720 begonnen, eerst in 1735 voltooid, naar stad toe wordt gebracht,
vijf mijlen ver en soms honderd voet hoog boven den grond.’
Ge ziet het, botanie, landbouw, kunst, historie, weg-en-werken: alles vindt er zijn
plaats! In het kort: een boek dat velen een bezwaarlijke en dure reis kan besparen
en in onze dagen, waarin men gaarne van alles iets - mits niet teveel! - te hooren
krijgt, zijn afzet wel zal vinden.
***

Fenna de Meyier, Onder de Indische Zon.
P.M. van Kampen en Zoon, Amsterdam.
We raken er zoo gaande-weg aan gewend in werken van de Indische literatuur maar
altijd weer hetzelfde soort mensch-typen en levens-situaties te ontmoeten, waarmee
lectuur en dagelijksche gesprekken ons reeds zoo
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vertrouwd maakten. Men behoeft er zich eigentlijk niet over te verbazen: ondanks
de uitgestrektheid van het Indisch eilanden-rijk en de veelsoortigheid der Oostersche
en Westersche rassen, die van straat Sunda tot het Nieuw-Guineesche
sneeuwgebergte onder Oud-Holland's driekleur leven, is de samenleving er zeer
weinig gecompliceerd, zijn de levensverhoudingen - speciaal voor den Europeaan
- er vrijwel conform. En: brengt zelfs een zoo sterk geconcentreerd en uiterst
saêmgesteld milieu als b.v. Parijs is, in zijn tooneel-literatuur niet, sinds jaar en dag
en elk-nieuw-jaar-maar-onverdroten-voort, immer bijna zelfde variaties van een
zelfde oer-motief? Met de uitzondering van het zeldzaam geval - en hier mag de
ware reden schuilen voor een verbazing-looze beschouwing -, dat een zeer
oorspronkelijk individu de oude wereld eens op zijn wijze beziet en, dat inzicht
spieglend in een kunstwerk, met een enkle forsche daad aandacht vraagt voor zijn
persoonlijkheid; wat, terloops vastgesteld doch zeer opmerkelijk, gewoonlijk tot
aanvankelijk-hevige verbolgenheid van zijne ongaarne-dankbare tijdgenooten
geschiedt. Doch - 't zij nogmaals gezegd - dit is een zéldzaam geval; want het leven
heeft, ook op plaatsen waar het in zijn verscheidenste verschijningsvormen
uitschittert, au fond maar een beperkt stel wezens-factoren; en voor de geestelijke
dispositie der waarnemers en verbeelders van dat leven geldt natuurlijk dezelfde
wet.
Om van het algemeene tot het voor de hand liggend onderwerp dezer bespreking
te geraken: de bekende ‘gevallen’ der samenleving rond-om den equator houden
weer eens rendez-vous in mej. Fenna de Meyier's schetsenbundel: ‘Onder de
Indische Zon’, en het rustig rijtje hunner vertrouwde verschijningen geeft u een
huiselijk gevoel, dat ge oneerbiediglijk parodieerend op een vaderlandsch gezegde,
zoudt kunnen verwoorden met: ‘Oost, West - net precies als de rest.’
Van den ‘man’, die vol illusies te Tandjong Priok aan land stapt, maar in den strijd
om het bestaan.... van rijsttafel en sociëteits-bittertje zoetjes-aan maar stellig vergroft
en afstompt, wordt eronder verschillende voor- en achternamen gewag gemaakt;
de ‘vrouw’, gevoeliger en meer ideeel, lijdt in velerlei gedaante op vele bladzijden
van het boek onder dezen noodlottigen en vrijwel algemeenen gang van zaken; en
de inlander met zijn sterotyp ‘zachte ziel’, ook al is hij misdadiger, ontbreekt niet.
Als afwisseling op deze meer modern geziene typen en toestanden (vroeger nam
men zulke dingen vooral niet tragisch) geeft de schrijfster enkele gevallen van
ouderwetsche levenskijk en verhaal-snit: ‘Moeder Delbo’, ‘Pa-Djoemat's illusie’, ‘De
eenige die hem liefhad’ en ‘Baboe’ culmineeren alle in dat wreedaardig soort
aandoenlijkheid, dat toen ge vijftien jaar oud waart u het vrije gebruik van uw oogen
en keel placht te benemen. De gegevens en het verloop dezer vier schetsen kan ik
u
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natuurlijk hier niet in onderdeelen vertellen; om het echter niet bij mijn woorden
alleen te laten, zal ik het einde der vertelling ‘Baboe’ getrouw volgens den
authentieken tekst weergeven. Baboe is met een Hollandsche familie meegekomen,
wordt door ‘mevrouw’ beslist gruwelijk geëxploiteerd en ondanks haar ziek-zijn
verhinderd naar beur geboorteland terug te keer en. Zij doet een vergeefsche poging
den dokter te spreken, die haar behandeld heeft en vriendelijk voor haar was.
- ‘De dokter thuis?’ vroeg Baboe, moeilijk het Hollandsch articuleerend.’
- ‘Neen de dokter is op reis voor vier maanden.’
‘De deur sloeg dicht. En Baboe stond weer alleen. Werktuigelijk slofte zij voort,
den rug gebogen als een die een pak slaag gehad heeft.’
‘Een straatjongen kwam voorbij en gilde haar plaagachtig iets in 't oor. Zij schrikte
op als van een kanonschot.’ (hola!)
‘Toen voelde zij in haar hand het beetje geld, dat ze had meegenomen om 't den
dokter te geven voor de groote boot. O, ze wist wel, dat kon niet genoeg zijn, maar
hij, zoo goed, had haar misschien kunnen helpen.’
‘Vier maanden.... nog vier maanden!’
‘Neen, dat zou ze niet uithouden, onmogelijk. Stil, was daar geen politie-agent
die op haar afkwam? Misschien was mevrouw wel thuis gekomen en liet haar nu
zoeken, zooals ze gedreigd had....’
Allah, li Allah, waar kon ze gaan, zich verbergen....?’
‘Maar de man ging voorbij en nu slofte zij weer trager voort. Die laatste schrik had
haar krachten gebroken.’
‘Zonder te willen, zonder te denken liep zij door. Alles in haar gleed weg. Er was
nu een wijde, wezenlooze stilte....’
‘Opeens stond zij voor 't water.’
‘In den mist had zij de brug niet herkend en was er naast naar beneden geloopen.
(Hoe alles hier de auteur in de hand werkt!) Het water glom en bewoog in de
duisternis.’
‘In de verte verhief zich dreigend iets zwarts: de romp van een schuit. Maar het
water was vriendelijk, zacht kabbelend.’
‘En nu kwam de gedachte in haar arm, gemarteld hoofd: - Dood zijn, geen pijn
meer hebben.’
‘Die gedachte zoog zich vast aan haar hersens. Haar voeten gingen, onbewust....’
‘Een doffe plons.’
‘En Baboe leed niet meer.’
Als ik hier nu aan toevoeg, dat woordkeus en zinsbouw van deze schrijfster
doorloopend als onpersoonlijk, oppervlakkig en geenszins verzorgd gequalificeerd
dient, dat haar beeldspraak gewoonlijk een vrij
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dubieus effect maakt (voor ditmaal moet ge mij op mijn woord alleen gelooven), dan zult ge den indruk krijgen, dat ik in de tweehonderd vijf en twintig pagina's van
de uitgave letterlijk niets te loven vond. Wat toch niet mijn ervaring was; en door het
noemen van enkele dingen die ik te waardeeren wist wil ik trachten dien indruk te
corrigeeren.
B.v. het eerste (en langste) stukje van den bundel zou als geheel een
verdienstelijke schets te noemen zijn, wanneer het slot ons niet als te (geforceerd)
idyllisch voorkwam. In het schetsje ‘Kinderziel’ leek mij het kinderleed van 't ziekelijke
meisje, dat van haar vader scheiden moet, welbegrepen en in ‘Eerste Indrukken’
trof mij een aanvoeling der zware en wondere mystiek in het tropisch natuurleven
ondanks de niet zeer gave verwoording daarvan; wat verhindert er iets van aan te
halen. Maar niettemin heb ik 't - zij het ook vaak tusschen de regels - erin bespeurd,
en het zou mij aangenaam zijn, als de schrijfster een volgend maal slaagde ons dit
directer en meer ter passende plaatse te doen gevoelen.
H. VAN DER WAL.
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Verzen
door Hélène Swarth.
Lenteliederen.
I.
De blonde boomen wachtten, bang en blij,
Als meisjes op haar blanke bruidskleedij.
Zij hieven smeekend de armen naar omhoog,
Waar 't blinkend blauw van lente en liefde loog;
Tot ze eindlijk prijkte' in sneeuwen bloesempraal
En dankten God in zoete aromentaal.
Toen daalde stil, in blauwen sterrennacht,
De booze vorst, die dood den bloesem bracht.
Zoo bloeiden blank de droomen van mijn ziel,
Tot ijs van hoon in 't hart der bloemen viel.
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II.
Al onder de knoppende boomen,
Daar speelden wij met onzen hond.
En elk sloeg een ander pad in En dan rende hij, tot hij ons vond.
Hij bracht ons weer trouw bij elkander
En wuifstaartte blij om ons rond.
Wij behoorden niet ver van elkander,
Zoo vond er mijn wijze hond.
Al onder de knoppende boomen,
Verliet mij de liefste, o mijn hond!
Jij kon het niet meer voorkomen,
Jij sliep er al onder den grond.
Al onder de knoppende boomen,
Al onder den donkeren grond,
Zal je dát wel zeker niet droomen,
Mijn wijze, mijn trouwe hond!
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III.
Nu rijzen, rondom den vijver,
De boomen in sluieren groen.
En de vogelen vliegen, vol ijver,
En juublen om 't liefde-seizoen.
In elleken boom zit een engel,
In loofgroen en luchtblauw en wit,
Zóo éen met het bladergemengel
Dat ik alleen zie wie daar zit.
Zij kweelen en spelen en leeren,
Met vedel en fluit en schalmei,
De vogelen mooi kwinkeleeren,
Ter eere van Koning Mei.
Een ander kan niet onderscheien
Hun haren van 't zonnegestraal,
Hun kleedren van 't groen van de meien
En het blauw van den hemelpraal.
Dat kan er alleen maar een dichter,
Die wandelt alleen in het woud. Maar zij maken mijn lijden niet lichter
Met hun zang en hun lokkengoud.
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IV.
Nu rijze' uit vergeet-mij-niet-bedden,
Die lijken voor englen gespreid,
De tulpen van goud en scharlaken,
Als vlammen van toorn en van nijd.
Uit het hemeleblauw van mijn liefde
Deed verrijzen je donker verraad
Die hoogmoedige laaiende tulpen,
Die vlammen van toorn en van haat.
Maar je lacht om die machtlooze vlammen.
Laat ze branden, ze deren je niet.
je wéet wel, ik zal mij niet wreken
Omdat je mij valsch verriedt.
O zie hoe de vlammen nijgen
Naar het bloembed van hemeleblauw.
Zij verbranden alleen maar mijn eigen
Verleden van liefde en van trouw.
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V.
O spelende kweelende Meiewind!
En kom je nu met mij praten?
Ik voel mij een bang en schreiend kind,
In het donker alleen gelaten.
O vleiïge zijïge Meiewind!
Wat kom je mij nu vertellen?
- Dat alle de vogels zijn blijgezind,
De bloesemen, niet te tellen?
O geurende neurende Meiewind!
Waar kom je mij nu van zingen?
- Van de laantjes, door hem en door mij bemind,
Die nu wit zijn van wilde seringen?
O vliegende wiegende Meiewind!
Wat kan mij dat allemaal schelen?
Zoek liever maar of je in de weien vindt
Een bloem, die mijn hart kan heelen.
O streelende veelende Meiewind!
En wil je mij wezenlijk helpen,
Zoek of je in de Doodsvalleie vindt
De bloem, die mijn tranen kan stelpen.
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VI.
Nu dropplen de vallende sterren,
Als goudenen tranen van God.
Mijn God, dien ik waande zoo verre,
O weent gij nu over mijn lot?
Hoe kan u mijn noodlot nu deren?
- 't Is ál toch geschied naar uw wil.
Mijn lief moet zich áf van mij keeren,
Terwijl ik mijn tranen verspil.
Ik móet nu alleen zijn en derven
De liefde, voor eeuwig beloofd.
De hoop, in zijn armen te sterven,
Is die mij door u niet geroofd?
Ik had zoo deemoedig gebeden
En liefde was ál wat ik vroeg.
Ik had zoo lankmoedig geleden
En 't leek u geen lijden genoeg.
O God! en nu moet gij toch schreien,
Nu vindt gij uzelven toch wreed,
Wijl onder de bloeiende meien
Ik eenzaam moet gaan met mijn leed.
Wel wilt gij me uw hemel beloven,
Wen eindlijk mijn leve' is volbracht,
Doch blijf ik zoo eenzaam Daarboven
Als hier, in den blauwenden nacht.
Nu dropplen de vallende sterren,
Als goudenen tranen van God. O God! en ik voel u te verre
Om mij te verlossen van 't Lot.
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Ballade.
Naar de kerk met zijn bruid,
onder klokkengeluid,
Heer Boudewijn lachend reed.
Op een sneeuwwit ros,
in haar fulpen dos,
Reed de bruid over 't sneeuwen kleed.
Doch wat hinnikt haar ros?
hoe verbleekt haar blos,
Of haar boezem doorbeefde berouw?
O de sneeuw is zoo rul
en het vonkelend mul
Heeft de vorm van een slapende vrouw.
- O 't zal wezen mijn hond,
dien ik henen zond,
Wijl zijn huilen mijn ooren verdroot,
Hij zocht mij door het land,
om te likken mijn hand En hij vond er alleenig den dood.
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- Heer, uw hond is het niet:
die bezweek van verdriet,
Vóor de poort, waar zijn liefde hem zond.
En ik groef hem een graf,
wijl hij liefde gaf,
Waar hij louter boosheid vond.
- O 't is Lieven, mijn knaap,
overvallen door slaap,
Na een nacht in zijn lievekens spond.
Na haar mondeken rood
kwam de mond van den Dood
Met een kus hem verzeeglen den mond.
- 't Is niet Lieven, uw knaap,
die in d'eeuwigen slaap
Zonk na zwijmel van liefdegeneucht.
't Is een vrouw, die bezweek voel haar kleederen week
En bezin u of zij u niet heugt.
- O 't is Machteld voorwaar
- vlecht van takken een baar! 't Is de heks van het donkere woud.
O zij leefde al een eeuw
en zij zocht in de sneeuw
Het kruid, waar ze een mindrank van brouwt.
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- Heer, 't is Machteld toch niet,
o treed nader en zie 't
In een smartlach vermarmerd gelaat.
En zij lichtten haar zacht
uit de sneeuwene vacht.
En Heer Boudewijn sprak: ‘Te laat!’
- 't Is de bruid, die verstiet,
't is de bruid, die verliet
Uw liefde voor déze voorwaar.
Zij kwam sterve' aan uw voet,
vóor uw bruiloftstoet.
Ik herken haar aan 't goudenen haar.
En het sneeuwwitte ros
trok zijn teugelen los,
En het duldde niet langer zijn last.
En het wierp haar van 't zaêl
in het kerkportaal,
Hoe zij klemde aan zijn manen zich vast.
Uit haar wonde vloot
- en de sneeuw werd rood Een purperen beek van bloed.
En terwijl zij bezweek,
viel Heer Boudewijn bleek
Zijn verlatene bruid te voet.
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- O mijn eigen bruid!
nu ik schrei zoo luid,
Kan ik schreien zoo dat gij mij hoort?
Ach! ik schrei van berouw
en ik vloek de vrouw,
Die verleidde mij tot uw moord.
En hij beurde haar zacht,
als een heilige vracht
En hij lei haar het ros op den rug.
En, traag van voet,
reed de treurende stoet
Naar het feestelijk slot terug.
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Ostia
door Louis Couperus.
Zoo de dichterlijke geleerde, die Gaston Boissier was, een, destijds, zeer compleet
artikel heeft geschreven over Ostia, in zijne nieuwe PROMENADES ARCHÉOLOGIQUES,
behoeft dit mij, die geen geleerde ben en geen archeoloog, maar alleen een groote
liefde, een diep innig gevoel in mij bewust ben voor de ruïnes der Oudheid, niet te
weêrhouden op mijne beurt in woord weêr te geven wat ik zag en gevoelde
gedurende een dag van ommedwalen door de overblijfselen van straten, paleizen
en tempels dezer vroegere beroemde, antieke havenstad van Rome. Want niet
alleen, dat iedereen, die ontvankelijk is voor de poëzie, die in ruïnes schuilt, die over
ruïnes zweeft, die trilt in de blauwe lucht rondom ruïnes, op ZIJNE beurt een
persoonlijken indruk ontvangen mag van de roerende schoonheid dier brokkelende
muren en zuilen en dier gebarsten vloeren van mozaïek - oòk de allerlaatste
opgravingen, de nieuwste vindingen wettigen steeds een jongeren schrijver in woord
te geven den indruk, die dat nieuwste en allerlaatste hem maakte, ook nà de
doorwrochte studie van den grooten geleerde, wien de dood heeft weêrhouden
Ostia weder te zien na dat gevonden waren het sublieme mozaïek van de Thermen
en de Gevleugelde Viktorie, bij de stadspoort!
En heeft het verhaal van mijn dag te Ostia niet de pretentie te zijn de
archeologische studie van een ÉRUDIT, het zal den lezer toch lichtelijk even boeien,
als de dankbare herdenking van een verrukkelijken dag, dien ik met mijn lezer thans
zoo gaarne in gedachte nog eens over zoû willen leven....
*

**
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Ostia is niet gemakkelijk te bereiken - betrekkelijk althans. Want er gaat wel een
treintje naar Fiumicino, maar aldaar is moeilijk een voegzaam rijtuig te krijgen en
de afstand naar Ostia langs een stoffigen, naakten weg, is misschien voor een
dapperen voetganger wel te overkomen, maar niet aanlokkende den luien droomer,
die ik ben en altijd zal blijven. Staat er dus geen automobiel voor de deur, dan is ik herhaal het - Ostia niet gemakkelijk te bereiken, want, zelfs met een goed paard,
zoû een Romeinsche VETTURINO wel méer dan vier uren noodig hebben - heen en
terug - om u te voeren naar Ostia. Dit is veel: dit is langdurig, vervelend, vermoeiend.
Staat er echter een automobiel voor de deur, komt het aardige chauffeurtje van een
afwezigen vriend u uit naam van zijn meester de auto aanbieden om u te voeren
waarheen ge wilt - echter met deze drakonische conditie, dat gijzelve geen soldo
moogt bijdragen in de kosten, die het uitstapje meê zal sleepen - dan is Ostia.... o
zoo gemakkelijk te bereiken! Dan is de afstand naar Ostia.... geen afstand: de weinig
meer dan twintig kilometer worden even verslonden ineen half uurtje!
Zoo gebeurde het, mijn afwezige vriend had mij reeds verwittigd met een brief
en.... een half uur nà zijn brief, stond het chauffeurtje, eveneens door een brief zijns
meester verwittigd, voor mij, en was de auto tot mijn dienst....
En dadelijk juichte het in mij op:
- Laat ons naar Ostia gaan!
- Vico, zeide mijn vrouw, altijd een beetje bang voor ‘den koning der wegen’; zal
je heèl voorzichtig rijden? Even voorzichtig als de SIGNORE het zelve doet?
- Ja mevrouw, ja mevrouw! stelde Vico gerust; u hoeft heusch niet bang met me
te zijn....
- Zal je oppassen voor de koeien, de paarden, de oude vrouwen en de verschrikte
kippen?
- Ja heusch mevrouw, ja heusch mevrouw! stelde het chauffeurtje gerust; ik zal
nèt zoo kalm rijden als de signore het doet....
Helaas, ik zelve weet NIETS van het geheim van automobielen! Ik zelve heb een
heilige onwetendheid van alles wat is ‘machine.’ Zelfs een locomotief, - u al jaren
en jaren bekend o lezer, nièt waar -, zelfs de naai-machine van mijn vrouw, zelfs
mijn eigen horloge.... zijn onbegrijpbare mysterie's voor mij en zijn het altijd
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geweest.... Hoe te meer dus, zoo een wonderbaarlijke automobiel! Er is iets mystieks
voor mij in een automobiel, iets om voor neêr te knielen en te aanbidden.... Een
motor? Ik weet niet wat het is.... wàt ik weet van een automobiel is, dat het ding van
zelve gaat, als er iemand zit aan het stuur, die bekend is met de heilige
stuurwetenschap.... en dat het dan heèl gauw gaat, verbazend gauw, overheerlijk
gauw, bedwelmend gauw! Meer weet ik van ‘de auto’ niet af, maar die wetenschap
is mij genoeg....
*

**

Wij stapten dus in ons oude, beminde Zust-je en betreurden het alleen, dat onze
vriend niet zelve zat aan het stuur. Betreurde ik dat bovenal om sentimenteele
redenen, mijn vrouw betreurde het, geloof ik, ook zéer, omdat zij met Vico aan het
stuur meent den dood te gemoet te gaan.... Telkens, ten minste, in de drukte van
Rome's straten en buitenwegen ging hare hand onbarmhartig uit naar mijn been en
kneep zij er in met alle kracht: een wijze van zichzelve gerust te stellen als Vico al
te fantastiesch voort hupte en gleed tusschen, niet alleen oude vrouwen en
verschrikte kippen, maar ook andere auto's en langzamer voort schommelende
wijnkarren, waarop zalig dommelende karrevoerders. Maar weldra, in een oogwenk,
waren wij San Paolo voorbij en den weg naar Ostia op.
Het was April en het was de goudene lente. De wolk van stof, die wij achter ons
lieten, was als een goudene godenwolk, en rondom ons dreef het wijde landschap
in een fijn gezeefden regen van poeïerig goud, dat telkens filtreerde tusschen
strijdende witte en grauwe wolken. Tusschen de grauwe en witte wolkmassa's
boorden zich de azuren hemelkolken en telkens was die lucht er eene als van een
Transfiguratie: telkens scheen het, dat engelen ap zouden doemen uit die kolken,
dat een verhevene godgestalte zich tusschen die wolken verheerlijken zoû.... De
lucht van de groote, mystieke schilderijen der Renaissance: Rafaël, Titiaan schilderen
zoo die lucht - strijdende wolken over blauwende kolken - als zij weêr geven willen
de lucht van de extaze der Hemelvaarten en hoe dikwijls, deze lente, hebben wij
zoó - voór ons! - die lucht gezien....
Dat was het verre, hemelsche vizioen.... Daalde onze blik, dan
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week die stralende extaze voor de lieflijke zachtheid der lentewemelende aarde....
Want er was als een gewemel van licht, van jong groen, van lènte, over het landschap
wijd.... De groene weiden strekten zich uit en zij waren goud gestippeld van
boterbloemen.... Tusschen de boterbloemen graasden de groote kudden der wijd-uit
gehoornde buffelen en hunne herders, rondom hen heen, bereden de hinnikende
paarden. Achter die machtige stoffeering des landschaps verzwijmden de bergen
in lijnen van licht - zoo ik omkeek en doorstaarde onze goud-poeïerige godewolk....
Vóor ons vereffende zich de weg, en werd zijn witte lint teêr groen om het licht, dat
zeefde tusschen de jonge kastanjes en eikenboomen: goudgeel de nog half dichte
of heel teedere blaadjes tegen de meer en meer blauwende azuurlucht. Dan de
geelblonde, breede vloed van den Tiber, de heilige stroom, ons ter zijde.... En heel
die gouden en blauwe schoonheid was als een droom, een wijde droom, een droom,
om er maar in voort te gaan, steeds voort te gaan....
*

**

Plotseling....
Een woedend geschreeuw van een boer te paard....
Mijn vrouw knijpt mij met volle hand in het dikke des beens....
Vico, ge-impressioneerd, en vooral beducht om het leven van de SIGNORA, die
steeds zoo angstig is, vertraagt zijn ijlende snelheid, glad als een straal van glas,
die voort zoû schieten door de onbelemmerdheid van de azuren lucht zelve....
- Langzaam! Langzaam!! schreeuwt de boer te paard. Zie je dan niet, verdoemde
duivel.... dat ik het veùlen heb aan een touw???
En hij toont met verontwaardigd handgebaar een nog ruig, blij huppelend veulen,
dat hij achter zich aan trekt, aaneen touw....
Woede van Vico.... Stortvloed van Romeinsch ARGOT over en weêr tusschen Vico
aan stuur en boer te paard.... Dan de minachting van het laatdunkend chauffeurtje
voor zoo een stommen boer, die wilde, dat wij zouden vertragen.... voor ZIJN pas
geboren en wellicht schrikachtig veulen.... het gebaar, waarmeê hij zijn schouders
optrekt, ons achterom aanziende met àl de ironie, die hij gevoelt voor zijne absoluut
nuttelooze ‘ver-
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traging’, een rùk, een kneep van mijn vrouw in mijn been, en....
Weêr schieten wij voort als de straal van glas voort zoû schieten, ijlende snel,
door de onbelemmerdheid van de azuren lucht zelve....
*

**

Een aardig, bevallig versterkt-kasteel, plotseling, met de wapens van Paus Julius
II, doemt plotseling voor ons op, als het décor van een groote-opera, gekanteelde
tinnen en torens.... en na enkele minuten houdt Vico stil voor de INGRESSO DEGLI
SCAVI.
Wij treden uit en Vico zal in de herberg wel een bord macaroni eten, terwijl wij,
met wit papieren pakjes koud-lunch gewapend, de oude stad binnen wandelen.
Het is de verlatenheid. Wij loopen over een antieke straat, geplaveid met groot,
overal gebarsten antiek steenen plaveisel en er is niemand dan wij.... Het is
doodesstil rondom ons heen en onze gewaarwording is héel vreemd: over deze
zelfde groote, gebarsten straatsteenen heeft eenmaal zich bewogen - de kleurige,
lawaaiïge drukte van de antieke bevolking van Ostia: zeevaarders en matrozen,
reeders en magisters van schepen, rijke graanhandelaren en priesters van Mithra,
korporatiën van ambachtslieden, meiden van Alexandrië en straatjongens van de
buurt: karren op vier wielen, karren op twee wielen, vrachtwagens en draagstoelen,
waarin aanzienlijke kooplieden, voor gegaan door inktzwarte slaven.... Dat alles
heeft hier tegen en langs elkaêr gewemeld en gedrongen: geheel de TRAFIC van
een drukke havenen handelsplaats: ja: de haven en het graanemporium van Rome,
van Rome zelve: Rome, dat, zònder graan uit Egypte, den hongerdood dreigde te
sterven....
En thans.... de verlatenheid, de doodesstilte om ons, wier passen alleen even òp
klinken over dat, eenmaal heel die TRAFIC hebbende gedragen plaveisel, terwijl ter
zijde de overblijfselen - muren en fondament - der opgegraven huizen als opspoken
in de zon.... Eeuwen lang is deze stad, vervallen langzamerhand, veronachtzaamd,
verlaten om de koortsen, die langs den Tiber als euvele geesten waarden - begraven
gebleven onder een hooge opeen stapeling van puin, onder een berg van aarde en
zand en stof: nauwlijks, hier en daar, stak een hoogere tempelmuur uit en herinnerde
aan Ostia.... De Tiber zelve scheen Ostia te hebben verlaten; zijn blonde
godewateren, die langs de eenmaal bloeiende
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havenstad voerden naar zee, weken af, veranderden in den loop der eeuwen hunne
strooming, omhelsden nauwer het Heilige Eiland, waar eenmaal gerezen hadden
de tempels, den weldadigen goden gewijd, en zij golfden zelfs óver, waar eenmaal
huizen en magazijnen zich hadden gerijd....
De herlevende liefde voor de Oudheid heeft eindelijk in de laatste jaren der vorige
eeuw willen weten wàt er nog over zoû zijn van Rome's prachtige havenstad onder
dien berg van aarde en zand en stof en thans, voor onze oogen, ligt een groot
gedeelte der stad bloot. En men werkt steeds voort en men graaft steeds uit, en ik
zie, met éen blik, op het kaartje van Boissiers zoo heel mooie studie, dat GEHEEL
dit stadsgedeelte, waar wij nu door dwalen, niet was opgegraven toen Boissier zijne
studie schreef....
Wij zetten ons op een gevallene zuil: wij pogen ons te oriënteeren in onze
gidsboeken.... Het is te vergeefs.... Op het kaartje van Boissier.... NIENTE! Plotseling,
tusschen twee in den ether oprijzende zuilen, klaarblijkelijk over van een vierkant
omgaande portico, verschijnt een CUSTODE, tikt militair aan zijn pet, en verwijdert
zich dan discreet, als om de studeerende FORESTIERI niet lastig te vallen....
- Je mag ons wel helpen, roep ik hem toe; want ik kom er niet zonder je, hoor....
Ik weet niet waar ik ben, wàt ik zie....
Hij nadert, aardig en slim.
- Ik wil het gaarne gelooven, meneer, antwoordt de militaire CUSTODE; dit heéle
gedeelte - hij zwaait met de hand - is nog niet beschreven in welk gidsboek ook deze opgravingen zijn nauwlijks twee jaar geleden gedaan, enkele zelfs dateeren
van drie maanden geleden....
- En kan je ons rond leiden, beste vriend?
- Heel gaarne, meneer.... Ik heb een paar dagen geleden onzen koning hier rond
geleid en die herkende ook de boel niet meer: er is zóo veel veranderd, er is overal
zoo veel nieuws ontdekt....
- Laat ons dan maar beginnen.... Waar zijn wij?
- Dit vierkante plein was een PALESTRA, die bij de groote Thermen behoorde....
om gymnastiek te doen, na het bad....
Wijd bakt het vierkante plein in den zonneschijn, die gezegevierd heeft over de
strijdende wolken.... Enkele zuilen weemoedigen zacht aan tegen de lucht.
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- En hier, fluistert mijn gids mij discreet in het oor; zijn de publieke latrinen....
- Mag ik weêr niet meó? roept mijn vrouw, reeds gewend, dat als een CUSTODE
zoo fluistert, er iets te zien is.... alleen ‘voor heeren’ - zoo als dat in Pompeï telkens
is het geval....
- Ik geloof wel, dat je meê mag, roep ik terug.
En wij treden de publieke latrinen binnen.... Is het niet heel curieus nù te gaan
over dezen vloer dezer antieke, publieke latrinen? Een vierkante ruimte, rondom
een diepe goot; daarover nog het lange metselwerk der ‘tronen’; vóor, de smallere
goot, voor wat de custode schuchter betitelt de PICCOLI BISOGNI; daar buiten nog
heel duidelijk de fontein, met de geleidingen van het stroomende water....
- Nù is alles reiner.... in ònzen tijd.... verklaart de CUSTODE; vroeger vloeide dat
maar zoo weg....
Er zijn heusch geen kwade reuken meer.... Boven onze hoofden, in het
zegevierende blauw, cirkelen de zwaluwen en tjilpen....
*

**

- En hier, zegt de CUSTODE; zijn de Thermen, die nauwlijks eenige maanden geleden
zijn opgegraven....
Nauwlijks meer dan de uitlijning van het oude emplacement, maar wat is dit al
niet veel voor wie in verbeelding weet te doen rijzen de arkaden, de bogen, de
zuilen.... tot plotseling, geen verbeelding, maar werkelijkheid, de Triomf van Neptunus
zich klaar duidelijk wit en zwart uitbreidt voor onze oogen, voor onze voeten: een
groot, vierkant mozaïek, geheel ongeschonden: Neptunus met den drietand, tusschen
tal van fantastische zeemonsters, en daar, in die kleinere zaal - ik meen: in dat
kleinere emplacement - de Triomf van Amfitrite, de zeegodin berijdend haar
zeepaard, tusschen tal van Nereïden, tritonen, dolfijnen.... Deze twee mozaïeken,
waarover de voeten der baders van Ostia hunne sandalen hebben gesleept, liggen
nu voor ònze oogen bloot, zwart en wit, met de duidelijke uitbeelding der
watergodheden huldigende mythologie, en zij zijn van die harmonische, kalme, klare
schoonheid, die de kunst der Ouden bijna altijd kenmerkt.... Kunst? Werd zulk een
vloermozaïek ‘kunst’ geacht in die oude dagen van grooten smaak en overal
doorgedrongen, bijna onbewusten kunst-
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zin? Of waren deze triomfen van Neptunus en Amfitrite misschien niets anders dan
een eenvoudige vloerdekoratie, en werden zij niet aangetroffen in andere Thermen
ook, te Pompeï, te Bajae, te Antium....? Waren zij als iets meér dan smaakvolle
versiering bedoeld? Ik geloof het niet. Zij waren nauwlijks bedoeld als ‘kunst’. Zij
waren niet meer dan ornamentiek van den vloer in de grootste zalen der publieke
Thermen. De architekten der Thermen, bijgestaan door hunne knappe werklieden,
gaven vermoedelijk niet meer aan dan globale aanwijzingen, schetsachtige
teekeningen hoe Neptunus, hoe Amfitrite moesten worden uitgebeeld.... Maar voor
ònze moderne oogen zijn deze mozaïeken wonderschoone ‘kunst’ en zij zijn dit
geworden, zonder dat de architekten en werklieden een oogenblik aan ‘kunst’ hebben
gedacht. Zij wilden niet meer geven dan een voegzamen, smaakvollen vloer,
waarover de sandalen zouden sleepen der Ostia'sche luieraars, of de haastige tred
van een even zijn zaken ontloopen en vlug baden willenden graanhandelaar of
wijnkoopman de zolen energieker kraken deed....
Deze overblijfselen van muren zijn van de antieke Kazerne der Brandweérmannen:
aanwijzingen zijn gevonden in het marmer en op het lood van de waterleidingen....
Altaren zijn daar opgegraven, gewijd aan verschillende keizers, en omdat wij honger
hebben, pakken wij heel oneerbiedig onze wit papieren pakketjes open en stallen
ons koud lunch uit op het altaar gewijd aan den jongen Gordianus.... Ik hijsch mij
op een stuk muur, mijne vrouw latende het comfort van een Corinthiesch kapiteel,
en zoo eten wij, terwijl onze CUSTODE, op eenigen afstand, een filozofiesch pijpje
rookt. Boven ons vliegen de zwaluwen in zenuwachtigere kringen.... plots verduistert
de hemel.... een koude wind steekt op.... wat nu: zal onze dag in Ostia bedorven
worden door ongenadige elementen....
Maar het is wèl mooi, die zware slagschaduwen, die plotse somberheden over
de ruïnes heen, die dreigingen als van een Noodlot over een getroffen stad.... Vooral
omdat, spoedig daarna, de zon doorbreekt, de goede, gouden zon zegeviert en de
wolken verjaagt, vluchtende Eumeniden gelijk. Tusschen,de wolken boren zich weér
diepe blauwe kolken, de hemelsche afgronden vol azuur, en in het nu stroomende
zonnelicht rijst weér beter, zacht blank als een droom, als een schim, als een witte
schaduw, de vizie voor ons omhoog, om ons rond, van de stad, ZOO ALS ZIT WAS....
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Vóor zij een ruïne werd.... In dit plotse zonnelicht strekken zich de straten uit, rijzen
van weêrszijden de huizen en tempels omhoog.... Hier woonden de aanzienlijke
kooplui, de rijke graanhandelaren, de vermogende reeders van
koopvaardijschepen.... Wij treden binnen in een hunner huizen.... Een bevallig klein
TRICLINIUM staat nog om ons op met roode muren, waarop teedere fresco.... Eeuwen
geleden heeft tusschen deze zelfde muren de reeder of graanhandelaar aangelegen
met vrouw, met een paar kinderen.... Zijne familie was klein.... Zijn eetzaal was
sierlijk maar zonder veel ruimte.... In dit andere huis zijn geen fresco's meer op
roode muurwanden, maar er zijn mooie mozaïekvloeren aangetroffen: een
Meduzakop; een Europa, die de Stier schaakt....
Wij dwalen van huis in huis.... Een klein tempeltje van Venus is niet meer dan
eene uitlijning van fondament, een stukje muur, en dan, ontroerend, in het midden,
een altaar, waarop heel duidelijk: VENERI SACRUM.... Wie weet, hoe heilig en hoe
gezocht dit kleine Venustempeltje was, door de zeevaarders en de matrozen.... Het
werd misschien bediend door twee, drie priesteressen, die het druk hadden de
offeranden te ontvangen der, iedereen dag in Ostia's haven binnen gekomene,
zeemannen.... Zij ontvingen veel liefde en veel geschenken, exotische, van over de
zee, ter eere van de godin.... De kleine tempelkamertjes waren àltijd bezet, want
altijd was er een nieuw schip aan.... En de eerste gang van den zeevaarder, van
den matroos, was naar het kleine tempeltje, waar de liefde eeredienst was; zijn
eerste vroomheid, aan wal, was aan Venus gewijd en aan hare twee, drie
priesteressen; dan eerst bezocht hij de hetaeren, de andere mooie, vroolijke meisjes,
maar die geen priesteressen waren en tevreden met minder kostbaar geschenk,
dan hij in den tempel gelaten had....
Het was een heél klein tempeltje: VENERI SACRUM.... Maar ik stel het mij zoó voor:
heel mooi, heel rijk, druk bezocht.... Het lag in de schaduw van het grootere
Mithraeum, waar wij nù binnen treden.... Deze ruïne is bijgebouwd, overdekt, om
het antieke er van te bewaren.... De duiven van Venus fladderden óok over den
vreemden, Perzischen, geheimzinnigen Mithra-tempel.... Hier werd de Stier geofferd
en zijn bloed vloeide weg, in die gleuf.... Hier werden ook menschelijke offers, maar
als symbool alleen volbracht. Een nauwe doorgang tusschen gemetselde zit-
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plaatsen, voor de ingewijden.... Op de zitplaatsen de teekenen van den Zodiak, in
mozaïek.... Vreemde, exotische, symbolische vroomheid, van over de zee, voor den
veel gereisd hebbenden, vromen zeevaarder, die Mithra had leeren kennen en hem
ook eeredienen wilde thuis, te Ostia, bij Rome.... Maar de tempel is niet groot, schijnt
meer geëigend voor intieme devotie dan voor groote diensten eener dichte menigte....
Buiten verblindt ons de zon. Wij naderen nu een groot, vierkant plein, en plotseling
zie ik het rijzen, vóor mij, ALS HET WAS: daar ginds het theater, half rond amfitheater,
en zie, nóg werkelijkheid, zien wij de tragische en komische maskers, gebeeldhouwd,
grijnzen aan wat over is van het metselwerk; in het midden van het plein de tempel
van Ceres, een vierkante kolonnade rondom; onder de kolonnade de gildehuizen
der verschillende corporatiën, om de vloermozaïeken duidelijk herkenbaar: dat der
korenkoopers, aangegeven door het mozaïek hunner korenmaten; dat der wijn- en
oliehandelaren.... En hier is ook het EMPORIUM van die wijn- en oliekooplui: o zie,
de groote martevanen, half in den grond begraven, zijn nóg ons bewaard en
zichtbaar.... en tastbaar: zij zijn nù of leeg - uitgegraven die reuzige vaten - òf gevuld
met puin en zóo gelaten, omdat het uitgraven sommigen er van deed barsten....
Dit EMPORIUM is duidelijk, duidelijk zichtbaar.... De slaven vullen de martevanen
met de purperen en blonde oliën en wijnen; de slaven, met lange pijpen, vullen de
amforen, die daàr in scherven liggen, en de kooplui, gewichtig, berekenen hunne
winst en de koopers schudden de hoofden en zeggen, dat duùr de tijden zijn....
Wij zijn hier vlak bij de Markt.... Voor wij ter markt gaan, leidt de custode ons. nog
even een herbergje binnen.... Lezer, ik spreek van tempels, huizen, EMPORIUM, markt
en herbergje vergeet niet, dat wat de drooge, dorre werkelijkheid is.... niet meer is
dan een stukje muur, een vierkant emplacement, een gebarsten mozaïek, soms
bewaard onder een dakje of een plaat van zink.... Maar in de magie van den
zonneschijn trilt òp het antiek vizioen.... In de magie van den zonneschijn hebben
wij gezien de tempels van Venus, Mithra en Ceres, het EMPORIUM.... en nu dit kleine
aardige herbergje: zie, er is een vloermozaïek en er staat BI-BE, ter weêrszijde van
een beker:
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Maar nu zijn wij op de Markt: een groote, vierkante ruimte; er waren winkels van
eetwaren rondom, er waren over de markt zelve zeilen gespannen.... Men graaft
uit: er wordt steèds gewerkt.... Wij naderen, heel nieuwsgierig:
- Vinden jullie niets? vraag ik de werklui.
Zij schudden lachend het hoofd en een zegt er:
- We vinden niet iederen dag een ‘Vittoria alata’.... zoo als we drie maanden
geleden hebben gevonden....
- Waar is zij toch? vraag ik nieuwsgierig.
Maar de CUSTODE, berustigend:
- U zal haar zien, meneer, u zal haar zien....
- En, zegt de aardige werkman; als de FORESTIERI zèlve willen zoeken naar
oudheden.... dan vinden we zéer zeker wel het een en ander.... daar in dat puin,
dat wij uitgooien....
- Waarlijk waar? vragen wij beiden....
En een koorts, een agitatie bezielt ons, maniake FORESTIERI.... Een oogenblik
denk ik, dat de werklui ons een beetje voor den gek houden.... En lach ik, om mij
een houding te geven, goedmoedig terug.... Maar mijn vrouw, zeer tuk om WAT TE
VINDEN.... is al neér geknield bij den puinhoop.... Hare vingers, hare parasol
scharrelen voorzichtig tusschen puin, scherven, zand en stof, maar stof, zand,
scherven en puin, eéuwen oud, EEUWEN oud....
- Kijk! roept zij plotseling juichend uit.
En zij beurt, rood van pleizier.... een gebroken aarden lampje omhoog.... een
heuschig, antiek, gebroken, aarden lampje!!!
- Waarachtig?? zeg ik. Heb je wat gevonden?
- Een lampje! Een lampje! juicht zij.
En zij vraagt aan de werklui:
- Mag ik het houden?
- Jawel, signora, antwoordden tij; u mag het houden!
- Hebben jullie niet het lampje.... vraag ik sceptiesch; daar stilletjes neêr gelegd....
voor de FORESTIERI??
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Zij lachen.
- Neen, heusch niet, meneer, zegt de CUSTODE; zulke lampjes vinden de opgravers
bij tientallen tusschen de ruïnes.... En moet ù nu niet wat vinden, even als de signora
gedaan heeft.... Dikwijls liggen er tusschen dat puin aardige stukjes glas....
Ik kniel op mijn beurt en zoek, voorzichtig, tusschen het puin....
En....
- Kijk.... zeg ik; wàt is DAT?? Is het een onbekendjuweel.... wat ik gevonden heb??
Ik toon een glazen scherf, maar een scherf van glas, dat is overpoeierd met
azuurstof en goudstof; glas, dat schittert en irizeert als een vreemde edelsteen: in
den zonneschijn tintelt het als saffier en topaas, die samen gestampt daar verworden
zouden zijn tot een nièuwe kostbaarheid, tooverachtig en niet te koop in de winkels
der juweliers....
- Het is antiek glas, zegt de CUSTODE; en kijk.... hier heb ik ook een scherf
gevonden....
Hij biedt mij een tweede scherf, maar deze is groen en bruin, als smaragd en
beryl en fèl chrysoliet....
- Wat is dat mooi! Wat is dat mooi!! roepen wij beiden uit. Je ziet die scherven
zoo ook in de muzea, achter glas....
- Ja, meneer, zegt de CUSTODE; want.... ziet u.... die oxydatie, die al die mooie
kleuren geeft.... verpoeiert als u er maar naar kijkt....
Het is waar.... Ik bezie mijn vingers: zij schitteren als of ik met vlinders gespeeld
heb; azuur- en goudstof, emeraldpoeier en gruis van beryl en van chrysoliet stuivelen
van mijn kleedenen af.... en de glazen scherven zelve zijn al minder toovermaterie,
zijn al meér verweerd glas geworden....
- Gauw! zeg ik tot mijn vrouw.... Een stukje papier, een zakdoek.... voorzichtig!!!
Als waren het onschatbare juweelen, parelen uit regenboog en zeeschuim
geworden, pakken wij in een stukje papier - over van ons lunch - de glasscherven
in, pakken ze dan in een zakdoek, bergen den zakdoek dan in de tasch van mijn
vrouw....
Lezer, terwijl ik nù schrijf.... ben ik even mijn tooverjuweelen gaan zien.... Zij lagen
op watten, in een doosje.... En zij schitterden, wazigden, schemerden, poeierden
nog van goudstof, azuurstuifsel en opalen vlinderwiekatoompjes.... Maar, helaas,
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veél minder dan toen wij ze vonden in den puinhoop te Ostia, op de markt: waar zij
zijn van kapellevleugeltjes geworden de vleugeltjes van een libel, zoo dat zij toch
nog heel mooi zijn en ik mijn scherfjes maar bewaren zal....
Zoo als mijn vrouw, trotsch, haar antieke lampje bewaart.
*

**

Wij hebben gerust op de treden van den Tempel van Jupiter - of van Vulcanus: de
godheid, die hier ge-eerd werd, is niet beslist te noemen: een hooge tempel, die
men overal uit Ostia's ruïnen zich ziet verheffen: rossige, bruine muren, met een
hooge trap, van welker treden wij uit droomen over het landschap, en nu leidt onze
gids ons terug en den Tiber langs. En het is een idyllische wandeling, dat gaan over
het gras langs de blonde wateren van den heiligen stroom, aan wiens andere zijde
zich het Isola Sacra uitbreidt.... Boissier heeft van dit landschap een melancholieken
indruk ontvangen, maar ik voel er eerder een zacht lieflijke idylle dan welke tragische
melancholie. Zulk een indruk hangt af van licht, lucht, van herfst of lente, van eigene
stemming vooral. Thàns is het lente en over het Isola Sacra glinsteren groote gouden
vlakken van boterbloemweligingen: het gras is frisch, groen en wuivende lang; de
rivier is frisch, geel en stroomende breed; het licht is zacht zonnig gezeefd uit de
lucht, waarin maar steeds door gaat de strijd tusschen wolk en azuur. De lucht
wisselt telkens en het licht wisselt telkens en over het Isola Sacra wisselen de groote
slagschaduwen en de groote lichtvelden, waarin de duizende gulden bloempjes
glanzen. Er weiden de prachtige buffelen en zij geven oud-testamentische
plechtigheid aan de idylle van het lieflijke landschap, dat somtijds wij alleen zien
schemeren door de lange halmen heen, die weligen in de rivier....
En de gele wateren, die veranderden hun loop in der eeuwen loop, de gele wateren
stroomen nu, hier en daar, langs, ja door de ruïnes van de huizen der antieke
graanhandelaren. Die ruïnes aan en in het water, zij geven, in de zacht blondkleurige
idylle, den weemoedigen ernst aan, als waren de wateren van den stroom de golven
van den Tijd zelve, die wij het Verleden zien overvloeien.... Ja, dit eenvoudige, wijde,
zacht blonde landschap is vol stemming, vol wijding, vol gedachte over wat is
geweest.
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Ook de Legende loopt hier voor ons uit, met luchte, blanke voeten door het hooge
gras en blauwe vergeet-mij-niet.... De Legende, zij neuriet ons op haar dubbelfluit
voor van Claudia de Vestale, die aan haren sluier het schip voort trok, waarop het
heilige beeld van de Moeder der Goden uit Pessinonte naar Rome werd
overgebracht; schip, dat om geheimzinnige redenen steken bleef aan den mond
van den Tiber, tot dat Claudia aan haren sluier het zware schip luchtelijk mede
sleepte de wateren langs en zoo hare belasterde onschuld deed blijken....
Zij heeft hier geloopen, Claudia; hare sluier sleepte langs zulke halmen; het schip
gleed daar, die gele wateren op....
- Waar is de zee? vraag ik.
Onze gids heeft een vage handezwaai. De zee heeft zich ver, ver terug
getrokken.... Van hier zièn wij zelfs de zee niet.
- Maar deze ruïnes noemen wij het Palazzo Imperiale.... zegt mijn gids.
Er rijzen twee, drie zuilen; dan muren, verbrokkeld; dan, duidelijk, een lange galerij
met prachtig mozaïek, gracieuze arabesken en meanders.... Hadden de keizers
een buitenverblijf te Ostia? Het is niet heel zeker. Deze ruïnes zijn maar betiteld
Palazzo Imperiale, omdat zij klaarblijkelijk de overblijfselen zijn van een zeer
voorname huizing. Misschien woonde hier, zoo niet de keizer, dan toch een schatrijk
koopman.... Deze koopman had zelfs een eigen Mithrxum: een eigen tempel van
Mithra: eeredienst, die hij in het Oosten had leeren kennen en door welke hij bekoord
was geworden. Deze koopman had zijn eigene Thermen. En.... hij woonde vlak bij
zee. De zee heeft vroeger geschuimd tot aan zijn paleis: de zee, die WIJ nu niet
meer zien.... Want zie, dit is een aanlegplaats; dit zijn de vroegere dokken; hier is
wederom een EMPORIUM met, in den grond begraven, martevanen, en hier, deze
zware, vreemdvormige blokken van steen.... dienden zij niet om de schepen te
meeren? Mijn gids zegt het: ik wil niet twijfelen.... Ik wil hem niet zeggen, dat in de
Villa van Hadrianus bij Tibur - waar geene schepen gemeerd werden - mij in de
Baziliek dergelijke vreemdvormige steenmassa's hebben getroffen,... Ik ben geen
archeoloog.... En als mijn gids mij hier heden verzekert, dat de zee schuimde tot
aan het paleis van den fabelrijken koopman, en dat zijne schepen gemeerd werden
aan die raadselachtige steenmassa's met werkelijk puntige uit-
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steeksels, geschikt om koorde, ketting, of kabel om te slingeren.... dan neem ik het
aan, en wil NIET denken aan de Villa van Hadrianus.... omdat ik het vizioen in eens
voor mij zie.... en omdat het compleet is.... en móoi.... Ik zie zelfs de lieftallige
dochters des koopmans daar, tusschen hare zwarte slavinnen, op een terras, onder
een VELUM, turen, de hand voor de oogen, naar het meeren en lossen van vaders
schepen.... en het is bekoorlijker iets van het Verleden in vizioen te zien.... dan te
twijfelen aan het een of andere archeologische detail....
Wat is het hier eenzaam.... Om ons flikkeren de hagedisjes, als felle bliksempjes
en zij naderen zelfs onzen voet.... Maar ginds schuifelt ook een adder, die ons even
doet schrikken....
- Dood hem niet! vraag ik mijn gids, die reeds een steen opraapt; hij doet geen
kwaad; er is hier niemand dan wij, die hem hebben gezien....
De gids lacht en gooit zijn steen weg; de adder verglipt tusschen bladeren van
akanth; waar hij ons verschrikte, fladderen nu twee vlindertjes, de liefde willende
met broos wiekjes-klappen....
***
- Weet u wel, meneer, zegt mij onze gids; dat wij VIJF UREN achter elkaâr dwalen
door de ruines?
- Vijf uren? zeg ik verschrikt. Het is niet waar, want noch de SIGNORA noch ik zijn
groote wandelaars en ik wandel nooit VIJF UREN achter elkaâr....
- En toch! zegt de gids.
En de arme man zinkt uitgeput neêr in het gras, kluchtig oplachende naar de
onvermoeide, de Oudheid beminnende FORESTIERI.
Vijf uren?! Ik heb het niet willen gelooven en toch is het zoo en wij hebben vijf
uren lang gedwaald.
- Ben je moê? vraag ik mijn vrouw.
- Neen! zegt zij, frisch en verwonderd. Ik ben niet moê.... maar we kunnen wel
even gaan zitten als onze arme CUSTODE moê is....
En wij zetten ons, op een kapiteel, in het gras. Er vloeit een onbeschrijflijk zachte,
blonde honigtint om van laat licht over de wijde lucht, die effen is geworden: een
zacht-aan tanende klaarte,
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waarover een blonde weêrschijn, maar de blonde Tiber goudt op, heeft gouden
plekken en goudene wateringen en het Isola Sacra wordt als de weide uit een
droom.... Er zweven zacht op en aan de teedere misten, de weeke dampen, als met
de bleeke gewaden van geesten.... Het is heel mooi, die droomvage, nader
sleepende mousselinen, die etherische sluiers van feeën, maar ze mogen ons niet
in hunne wimpelingen omzweven, want deze feeën zijn de booze, de koorts
aanbrengende - zoo schoon en lieflijk luchtig teeder zij ook gelijken in hare stille
omzweving boven het Isola Sacra.
Wij rijzen op; onze gids is wat uitgerust en ik vraag:
- Maar nu heb ik nog niet gezien de Via dei Sepolcri.... en de VITTORIA ALATA,
hoor....
De gids glimlacht en geleidt ons.... Wij gaan de doode stad weêr door: zij gelijkt
nu, in het late licht, een open, wijd graf, waaruit de dooden reeds zijn opgestegen,
na den bazuinroep des Laatsten Oordeels.... Een even huiverige spookachtigheid
verkilt reeds in de atmosfeer, die aanpaarst met het vallen van nachtelijke schaduw....
In deze weeke rouwtint zien wij den Weg der Graven, die parallel liep aan de Via
Ostiensis, en met een poort daarmeê was verbonden: de eene weg geleidde de
stad in, de andere weg geleidde uit de stad in den Dood.... En wederom als verlatene
opene graven, liggen de sepulkers bloot, sommigen rijk met mozaïek versierd; wij
zien de nissen, een enkele aschvaas, een enkele urn....
Plots rijst ZIJ voor mij en ik schrik voor de witte, reusachtige schim, die zij is. Zij
is de VITTORIA ALATA, hier ter plaatse gevonden, hier ter plaatse gelaten, volgens de
zoo lofwaardige nieuwe methode ter plaatse te laten al wat aldaar is gevonden en
het niet naar een muzeum te brengen. Zij rijst voor mij, streng, indrukwekkend; hare
zeer groote vleugelen, toe, sleepen de langste pennen over den grond; zij is niet
de zwevende Nikè: zij is de rustig staande Godin der zekere Overwinning: het breede
schild rust tegen haar been en eenmaal bood zij den marmeren palmtak aan.
Zij staat daar eenzaam, blanke, kalme reuzin en staart voor zich uit, bijna
weemoedig. Om haar rond weeft dichter en dichter de amethysten atmosfeer van
de nacht. Van de vizioenen, die de eeredienst van het Verleden om ons opriep
dezen dag, is zij alleen nu over, maar tastbaar, maar marmer, en levend: een zielvolle
godin, de ziel zelve van de Oudheid, de ziel van het Verleden. Zij
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vult geheel mijn blik, zij vult de lucht, zij vult de nacht, die valt.... Er is NIETS meer
dan hare indrukwekkend kalme melancholie, sedert zij den palmtak verloor.... Er is
niets meer dan haar blik, die staart, sedert haar gebaar van reiken den eeretwijg
aan wie overwon.... verdwenen is in het ijle niets.
Ik heb zacht de aanbidding mijner bewondering laten òpgaan naar haar toe: de
Gevleugelde Viktorie....
En plotseling roept mij tot de werkelijkheid terug een zacht geblaat.... En ik zie
onzen gids, die streelt een prachtige, langharige, sneeuwwitte geit, een klein geitje
haar ter zijde....
- Bianca! Bianca!! vleit de gids. Ben je daar, mijn mooie Biancal Ben je daar, mijn
lieve geit! Heb je lekker versch gras en bloemetjes gegeten met je kleine geitje!
Gaan we nu gauw samen naar huis en naar stal, o mijn mooie, lieve Bianca....
De geit staat tegen hem op, mak en teeder blatend.... Haar zijdig haar valt als
sneeuwen gevlok langs haar rug en hare moederlijk gezwollen uiers. Zij heeft zachte,
smachtende oogen, en staart haar baas als verliefd in de zijne en zij blaat als verliefd,
zacht kreunend.
- O, mijn mooie Bianca! herhaalt blijde de gids. Zien we elkaâr dan weêr! Hebben
we elkaâr den geheelen dag niet gezien, omdat de FORESTIERI zijn gekomen! Zijn
we nu dan weêr samen en gaan we samen naar huis en rusten!!
Eindelijk is Bianca uitgeblaat.... Zij loopt nu voor, met haar huppelenden gang,
schoon en wit als een antieke geit; het is waarlijk, als of zij meent:
- Vijf uren lang, o FORESTIERI, heb je mijn armen baas op de been gehouden, en
heb ik hem niet gezien. Meer dan vijf uur lang.... Het is tijd, dat hij naar huis gaat
en zijn soep eet en het is tijd, dat jullie terug gaan met je wagen, die van zelve voort
rolt, en waarvan de felle lichten reeds zijn ontstoken....
Ja, zij kijkt om, zij dringt ons, zij haast ons: zij heeft ook gelijk, de mooie, blanke
Bianca, en wij schudden onzen moeden gids hartelijk de hand en stijgen in onzen
van zelf voort rollenden wagen....
De amethysten nacht is geheel neêr gezonken over de Gewiekte Viktorie, over
de doode stad, over ons.... De felle stralen der automobiel vegen als een weg voor
ons uit.... Achter mij, heel ver reeds, hoor ik even nog Bianca opblaten, blij, dat zij
met haar baas gaat naar huis en naar stal....
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Het koninkrijk Arles....
door Louis Couperus.
I.
Er is soms in den klank van een woord, van een groep woorden een vreemde
bekoring, die een geheimzinnige snaar in onze ziel plots aanroert als met den tik
van een staaf, als met het getok van een toovervinger aan een koorde van het
muziekinstrument onzes diepsten innerste en de weêrklank van die aanroering roept
in ons op vreemde herinneringen, wonderbaarlijke fantazieën, tooverachtige
verbeeldingen, sprookjesachtige vizioenen....
Zoo was het mij, op een dag van late September in Avignon, toen ik las ergens
in een boek van: Het Koninkrijk Arles.... toen ik las van: De koningen van Arles....
En ik weet niet waarom, maar de klank van die groep van woorden roerde de
vreemde herinnering in mij aan, riep de wonderbaarlijke fantazie in mij op; een
glanzende verbeelding tooverde voor mij, en het sprookje nevelde omhoog en ik
zàg die koningen van Arles als in een sprookje, ik zag hun koninkrijk als het rijk
eener lichtende legende....
En toen wij Avignon verlieten, op een avond, in onzen van zelf rollenden
sprookjeswagen, wenschte ik op te houden in Arles, om er toch na te sporen, wàt
er misschien nog over zoû zijn, van de legende en van het sprookje....
--------------Maar voór mij de legende en het sprookje trof, zag ik in Arles wat ouder nog is
dan deze beiden, die slechts dateeren uit de Middeneeuwen: vóor ik zag, wat restte
van ‘Het Koninkrijk Arles’, zag ik er wat restte van de nog dieper weg gezonkene
Oudheid...
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Het was heel aardig. Onze zelfwagen was opgehouden voor een hotel op een klein
1)
stadspleintje met platanen ) en het pleintje heette ‘Place du Forum,’ want vroeger
was dit pleintje het FORUM geweest van het oude Latijnsche Arelas en wat vooral
zoo aardig was, was dat er in den gevel van ons hôtel twee antieke zuilen met antiek
fronton waren ingebouwd: een stuk poort nog van het oude FORUM, en dat er IN het
hotel, zichtbaar gelaten in het moderne metselwerk van den corridor en vlak bij mijn
kamer, een stuk antiek muur van dat FORUM nog grauwde, oproepende de herinnering
aan de vroegere Oudheid....
Zoo was mijn eerste indruk er niet een van middeneeuwsche legende en sprookje,
maar een van de antieke Romeinsche dagen, en ik kon mij - den volgenden morgen,
zacht goud van Septemberzon - verbeelden.... dat ik een antiek Romeinsch dichter
was, verbannen uit Rome.... gelukkig niet naar Tomi, waar de arme Ovidius
versmachtte en kwijnde.... maar, om des keizers genade, naar Arelas: ‘het Gallische
Rome’, als die goede provincialen van Galliërs niet aarzelden hunne stad te
noemen.... Ja, dien morgen, terwijl ik dwaalde naar de ruïnes van Theater en van
Arena, verbeeldde ik het mij waarlijk zoo een oogenblik.... Zie je, ik liep in mijn toga,
een beetje weemoedigjes om mijn verbanning uit de Eeuwige Stad, die voor een
antieken Romein de éenige was, en de Romeinsche Galliërs omringden mij, heetten
mij wèlkom en pochten:
- Nu, maar hoor, je hoeft je heùsch niet al te ongelukkig en ‘verbannen’ te voelen
te Arelas; het is hier best uit te houden, al is het hier maar een provincie-stad, verre
van Rome, en je mag de goden wel bizondere offerande bieden, en de Muzen wel
dankbaar zijn, dat zij je geen Ovidius maakten, want anders zat je nu te Tomi,
tusschen sneeuw en ijs.... en nù, nu ga je met ons meê naar de voorstellingen in
het Theater en naar de spelen in de Arena....
Waarlijk, daar rees het Romeinsche theater op, en op de treden van den halfcirkel
zaten duizenden toeschouwers; daar zaten senatoren, priesters, patriciëers en
ridders, op de BISELLIA: zetels hun rang gewijd; achter deze aanzienlijken krioelde
het volk; en achter

1)

Ik kan onmogelijk iets zeggen van het afschuwelijke standbeeld van Mistral, dat, met een
flambard op en een jacket aan (in brons!), het lieve pleintje ontsiert.
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het volk - op de hoogste treden - zaten de slaven, de kinderen en.... de vrouwen.
Dat was zoo de manier in de provincie; in Rome zaten de vrouwen naar haar rang
tusschen de mannen in. Maar ik wàs niet meer in Rome, ik was in Arelas, en ik
moest lachen om het SUGGESTUM, de leêge loge van den keizer, die er nièt was,
maar voor welke toch altijd uit twee drievoeten wierook brandde. Portieken waren
om het theater heen; het tooneel zelve bestond uit drie gedeelten: PROSCENIUM,
SCENIUM en PARASCENIUM; de beide laatste gedeelten gescheiden door een zuilenrij,
die het paleis verbeeldde van den held der tragedie; in het door het gelige velum,
uitgespannen boven de hoofden der toeschouwers, zevende zonnelicht, trad
Sofokles' Oidipos op, geleid door Antigone en....
Het vizioen verzwijmde.... Neen, ik was geen verbannen Romeinsch dichtertje,
onbeduidend genoeg, dat de keizerlijke ongenade hem verbannen had naar een
zeer bewoonbare provinciestad mèt een theater en mèt een arena, en niet verbannen
had naar het gruwbare Tomi.... ik was een moderne toerist; ik droeg geen
plooi-sierlijke toga maar een Norfolk-pak met ‘knickerbockers’ en een automobiel-pet
op het hoofd, en.... er waren geen duizende toeschouwers, er waren alleen mijn
reisgenooten om mij... En toch, zonderlinge emotie.... De ruïnes van dat verwoeste
theater, de twee enkele zuilen, die nòg oprezen, zag ik als door het waas der eeuwen
heen: ik zag nu duidelijk, voor dat alles verzwijmd was, wat de werkelijke ruïne was
en wàt het aanvullende vizioen en er schemerden in het waas tredelijnen van licht
en zuilelijnen van licht....
Maar toen het vizioen geheel was verzwijmd.... rezen de twee werkelijke zuilen
op, met een brok architraaf rustende over hare Corinthische kapiteelen, en zij waren
de teeder weemoedige werkelijkheid, zacht aandoenlijk tegen de blauwe lucht, in
het zacht gouden September-zonnelicht....
Ook de Arena, de mooie ellipsvormige, eironde Arena heb ik zoo pogen te zien,
oproepende het vizioen der antieke dagen.... oproepende de wreede spelen van
gladiatoren en wilde beesten, maar....
Wat wemelde er toch voor mijn blik? Welke stem hoorde ik toch aan mijn ooren?
Het wemelde en.... het suisde in de lucht:
- ... Ge zult zien.... wat òver is van Het Koninkrijk Arles....
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- Maar vóor dit sprookjes-koninkrijk was er de Oudheid.... de Romeinsche
provincie-stad.... streefde ik tegen.
Het was te vergeefs.... Ik zag geen BELLUARIï strijden met wilde beesten: ik zag
geen NAUMACHIE op de wateren, die de Arena zouden zijn binnen gevloeid.... ik zag
plots geheel de Arena als zij was, TIJDENS HET KONINKRIJK ARLES: ik zag haar vol
gebouwd vòl huizen, als een ronde versterkte stad: de bogen waren dicht gemetseld,
in dat metselwerk waren kleine raampjes; uit een raampje staken hoofden van
vrouwen met hooge puntmuts op, waarvan sluier afhing, en zij luisterden uit naar
een ander raampje, waar verscheen een minnestreel, met rood kapje op lokken
blond, een luit in de hand en hij zong....
Het werd een obsessie....
- Ik wil nog niet zien ‘WAT OVER IS VAN HET KONINKRIJK ARLES!’ riep ik. Ik wil eerst
zien wat over is van de Oudheid!!
En ik vluchtte naar het Musée Lapidaire....

II.
In dit Muzeum, geïnstalleerd in een oude kerk, spraken mij de sarkofagen,
overgebracht uit het oude, heidensche kerkhof der Alyscamps of Elyzeesche Velden,
werkelijk een oogenblik van de Oudheid: de sarkofaag van de lier- en fluitspeelster
Julia vertoonde mij de afbeeldingen harer muziekinstrumenten; ik zag het sierlijke
Altaar van Leda, met de zwanen, wier snebben een festoen opbeuren; ik zag de
sierlijke danseressen, zonder hoofd, maar de wind van haar dans in de plooien
harer fijne gewaden, en de zwier van haar beweging in de welving harer dansende
voetjes; ik zag Medea, op het punt het zwaard te trekken om hare kinderen te
dooden; vooral zag ik dat mooie mozaïek van Europa, geschaakt door den Stier,
zoo echt bevallig antiek, maar er suisden steeds de stemmen door de lucht, en het
was mij of de Venus van Arles zelve, de bekoorlijke, die is in Parijs, sedert zij,
gebroken in drie stukken, gevonden werd in het Romeinsche Theater ten tijde van
Lodewijk XIV en door Girardon werd gerestaureerd met appel in de eene en spiegel
ter andere hand, voor mij verscheen en mij zeide, zoo teeder weemoediglijk
glimlachend:
- Zoek niet meer.... Drijf niet door.... Zeker, toen IK hier in Arelas werd omdanst
met de reien der schoone maagden en
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krachtige jongelingen, rozen-omkransd, die vierden de Mei en de lente en de liefde....
toen was deze stad eene der bekoorlijkste van het Romeinsche Rijk BUITEN Italië,
maar sedert Trophime sterker is geweest dan ik en zijn vervloekingen den bliksem
mij treffen deden.... en sedert de nieuwe god, Jezus, die mij niet lief had, maar dien
1)
IK wel had lief gehad, met eigen voet hier getreden heeft ) over deze gronden....
sedert is Arelas niet meer de stad der machtige wereldkeizers; maar werd zij de
stad harer eigene koningen, werd zij de hoofdstad van....: Het Koninkrijk Arles....
Zoek niet meer.... Drijf niet door.... Onze schimmen zijn verre van hier, en ikzelve....
De lichtende schaduw der marmeren godin verzwond in gouden damp, in een
zonnestraal.... weemoediglijk trad ik naar buiten en.... òver mij hoorde ik gedempte
orgelklanken en zag ik:
De Kathedraal van St. Trophime....

III.
Neen, ik zag de Oudheid niet meer. Het waren de vroegste middeneeuwen, die ik
zag opwemelen bij dien aanblik der oude, oude Romaansche kerk; vroom
gebeeldhouwd maar kunsteloos en zonder de gratie der Antieken, rijden zich heiligen
boven de ingang en die Romaansche boog, o zeker, had zijne bizondere schoonheid,
maar die schoonheid was er niet meer eene van zonnige vreugde....; die schoonheid
was er een van somberen en naïven ernst: de ernst der ascetische levensgedachte
van de eerste Christenen. die kerken bouwden en ze noemden naar hun eerste
bisschoppen.... naar St. Trophime, die somber gefronsd had en luide gevloekt had
en den bliksem had uitgeroepen over de blanke schoonheid der Venus, om wie de
jongelingen en maagden dansten....
Die Romaansche boog en poort, zij troffen mij.... de kerk zelve trof mij niet; mijn
voeten sleepten haar onverschillig door; maar ik was blij, dat ik het klooster zag.
de

de

de

Gedurende verschillende eeuwen, de XI , de XII , de XIV werd het wondermooie
klooster gebouwd en verbouwd en het Romaansche, het Gothische wisselen elkaâr
af, maar de atmosfeer, die hier drijft, is nog steeds, de zacht somber ernstig
peinzende van vrome monnikengeesten, is de rustig naïef beeldend kunstlooze van
vrome bouwers- en

1)

Volgens de legende.
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beeldhouwerszielen, wier eerste drang tot hun werk nièt de drang was om
Schoonheid te scheppen. Hun werk werd, omdat zij behoefte gevoelden, niet aan
Schoonheid, maar aan rust, peinzing en zachte meditatie, die de verstrooiïngen
waren na gebed, contemplatie en studie.... En de bouwers riepen de welvende lijnen
òp dezer stille bogen, over de strenge zuiltjes heen, die ze dragen, en de
beeldhouwers beitelden in het gevoelige steen de naïveteit hunner vrome droomen:
aan Schoonheid dachten zij niet; die had de H. Trofime met den bliksem getroffen;
aan den adel van het menschelijke lichaam dachten zij niet; dat deden zij, ascetiesch
vermagerd, weg schuilen onder de vele plooien, zoo als de plooien vielen hunner
eigene pijen.... maar toch, zij beitelden, zij bouwden.... zij waren tòch bouwers en
tòch beeldhouwers.... en dat het klooster geworden is de roerende Schoonheid, die
WIJ zien.... het is, omdat zij onbewust allen, en zonder het te willen en te wenschen,
geraakten tot de Schoonheid, omdat de Schoonheid niet anders kàn zijn dan het
einddoel van alle menschelijk pogen, van allen menschelijken arbeid, van alle
menschelijke kunst. Hoe had deze stille rust- en wandelplaats, deze stille plek van
peinzing en meditatie, gebouwd met zoo vele liefde, iets ònschoons kunnen
worden.... Neen, de lijnen van vroomheid hebben zich onbewust gewelfd met de
sierlijke buiging van bladerenkoepels, en vàn hen zinkt de schaduw neêr als van
takken en bladeren zelve; de zuilen rijzen als slanke boomstammen in het stille
bosch; het beeldhouwwerk, naïef maar gevoelig, ontloovert als met bladeren aan
takken en twijgen, en de broze atmosfeer, die hier weeft, is er geworden eene van
Schoonheid, zoo niet de glanzende der antieke, dan toch de gedèmpte der
bespiegelend Christelijke; zoo niet de Schoonheid, die glimlachen doet van geluk
en van vreugde, tóch de Schoonheid, die de handen doet vouwen in gebed en de
traan doet vloeien van weemoed en verlangen naar het altijd durende, naar het
Eeuwige....

IV.
Ik heb, na dezen lieven indruk van het oude Romaansch-Gothische klooster, mij
gewonnen gegeven; ik heb niet meer gezocht naar wat de Oudheid had achter
gelaten; ik heb mij vroom geschikt naar den voortgang der dingen en tijden, naar
den loop van het leven, en toen ik van boven het pleintje van
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Ste. Marie la Major neêr blikte op de Arena, werd ik mij bewust, dat de eeuwen van
‘Het Koninkrijk Arles’ om mij weefden de atmosfeer, die is de vreemd sombere
mediaevale, als met grauwe spinnewebben over grauwe spinnewebben, als met
grijze tinten en groene schaduwen en vale schemering, die neêr valt langs klein
kerkje en oude begijnenhuisjes. Want dit pleintje van een zuidelijk stadje was als
eene oproeping van Brugge; de kerk ging uit en de vrouwen kwamen te voorschijn
en zij droegen het stemmige, smaakvolle kleed van de Arlezische vrouwen; zwarte
rok, zwarte chále over wit kanten halsdoek geplooid en het mutsje, dat niet meer is
dan een breed lint om den haarwrong geslagen, en zij gingen, de oude vrouwen,
bescheiden, en huissleutel ter hand, de bijna Hollandsche stoepjes op harer
begijnenhuisjes.... maar eéne enkele, jong, beeldschoon, en ter zijde nagekeken
door de anderen, zij verwijderde zich.... hand aan hand met een jongen man, ter
zijde van de Arena.... Zij waren samen de liefde, die mij voorbij ging en zij, de jonge
vrouw, zij was de beroemde, beeldschoone Arlésienne.... Ja, ik heb haar gezien;
zij was niet meer dan eéne, eene ènkele.... maar ik hèb haar gezien, met haar
Griekschen neus, hare kalme, fiere en tìch zachte godinneoogen, hare rythmische
en tóch statige gang.... en zeker deed de godin Venus zelve, de Venus van Arelas,
haar langs mij voorbij gaan om mij te troosten voor de weinige sporen, die ik hier
ter stede van ‘de Oudheid’ aantrof, want de goden gunnen u dikwijls de
verwerkelijking der blijde legende van Schoonheid, als ge maar aan de goden en
de Schoonheid gelóoft....
En daarom zeker zag IK, op de kleine, bijna Brugsche Place Ste Marie la Major....
de beroemde, zéer schoone Arlésienne....

V.
Dien middag staat de auto voor, en de lucht is zacht goud van veeeken
Septemberschijn en wij rijden langs de wallen der stad en het groene kanaal, de
Craponne, onder groene boomen, in een gedoezel van groen en van goud naar de
Alyscamps - de Elyzeesche Velden - het oude kerkhof. Het was wel eenmaal het
heidensche kerkhof, maar wat daàrvan over is, wij hebben het reeds in het muzeum
gezien, en sedert de H. Trofime hier begraven werd, zijn de Alyscamps het oud
Christelijke kerkhof. Ja, zelfs zegt de
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legende, dat O.L.H. Jezus Cristus in eigene persoon hier gekomen is, met de H.
Trofime en de bisschoppen van Gallië, en dat Hijzelve het kerkhof heeft gewijd en
dat, waar hij knielde, de indruk is zijner knieën gebleven, nu nog zichtbaar bij de
kapel der ‘Genouillade’.... Hier hebben vrome nonnen een klooster gesticht en zij
zijn door de Sarracenen ontwijd en vermoord; hier zijn paladijnen van Charlemagne
ter aarde besteld, de bisschop Turpijn en misschien wel de dappere Roland zelve!
En in de eeuwen van ‘Het Koninkrijk Arles’ was dit kerkhof een zoo heilige plaats,
dat wie er begraven werd, zekerlijk het Paradijs deelachtig werd.... De dooden
werden in hunne doodkisten, open, ten water van den Rhône gelaten en deze
sombere doodesbarken gleden in de nacht, in den bleeken maneschijn den stroom
af, tot aan het gezegende kerkhof. Daar vonden de priesters in de hand van den
doode het begrafenisgeld, de penning van de ‘mortellage’, zonder welke geen in
de gewijde aarde mocht rusten....
Vreemde allee van opene, vierkante, marmeren of grauw steenen doodeskisten.
Deze weg, de Via Aureliana, is een oud Christelijke Via Appia en toch heeft het niets
oud Romeinsch; toch hebben deze vierkante, effen steenen sarkofagen, sommigen
in den rotssteen zelve gehouwen, een bizondere eigenheid, een grootere noordelijke
somberheid en meer huiverige doodsidee dan de Romeinsche sarkofagen ooit bij
ons opwekten, ook al doen àlle sarkofagen ons meer huiverig en somberder aan
dan de antiekere urnen.... Deze bevatteden de asschen der verbrande dooden;
gene, sedert Antoninus Pius de incineratie afschafte, bevatteden het doode lichaam
zelve: en de Christelijke idee, onbewust, had zich reeds vóor die geheel Christelijk
was, van den antieken geest meester gemaakt.... Maar zóo Christelijk somber als
deze geheel aan elkander gelijke rotssteenen vierkanten schrijnen, deden de
Romeinsche sarkofagen nooit ons aan....
Trouwens, de eenvoudige symbolen op deze sarkofagen gebeiteld, zij zijn reeds
de vroeg Christelijke en zij vertoonen den maagdensluier - FLAMMEUM VIRGINALE;
de duif, die aan een druiventros nipt: symbool vande H. Communie; of een bijbelsch
tafereel, of het LABARUM, Constantijns standaard, die herinnert, dat de eerste
Christelijke keizer vaak te Arles vertoefde en men er nóg meent te herkennen de
ruïnes van het paleis, waar hij woonde....
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Maar wat mij het meeste aandoet is, te zien in de kerk van St. Honorat, naar welke
deze gravenallee geleidt, de onderaardsche krypt, waarin nòg het water opborrelt
uit de aarde, en welke krypt het oude doopvont was van de eerste Christenen van
Arelas.... In den halfschemer, die weifelt over dit groote bassin, vol water nog, zie
ik den Doop: zie ik de eerste Christenen, die, als op de oude mozaiëken, tot aan
het middel staan in de gewijde wateren, terwijl wie hen doopt uit de nap den gewijden
straal hen uitgiet over de hoofden en het tooneel evokeert zich hier, deze enkele
treden omlaag, waar het water nog als in een groen meer uitkrinkelt, nu onze voet
er een steentje in doet vallen, zoo als het moet zijn gebeurd, eerst in de tijden der
geheime doopingen, later, na Constantijn, in de eerste jaren van de zege des
nieuwen Gods, Jezus Christus: Hij, die hier zelve getreden heeft en gebeden heeft
tot zijn Vader, dat hem de overwinning over de oude goden en het volk van Arelas
wierd toegestaan....

VI.
Nu rolt onze wagen de effen wegen langs als in een gladden, gladden droom en
Montmajour, plotseling, rijst voor ons.... Het is eerstens de ruïne van de abdij, wier
bouw om het uitbreken der Revolutie niet werd voltooid; het is dan de groote
kloosterkerk zelve, die daar rijst, eenzaam, op een heuvel aan den grooten weg.
De zacht gouden September-atmosfeer is ge. zwijmd achter een grauw floers van
wolken. In dat floers beurt de oude kerk den weemoed harer silhouet omhoog. Een
oude man, met zware sleutelbos, tinkelende in de bevende hand, leidt ons rond.
Het zijn de holle ruimten van kerk en kapellen, nog geheel bewaard trots hare
verlatenheid. Twee kerken zijn gebouwd de een op de andere; de onderaardsche
kerk heeft haar hoogaltaar in het midden van een krypt en de zijkapellen, allen, zijn
in het rond om die hoofdkapel heen gebouwd. Het is een stille zang van Romaansche
booglijnen, die allen buigen en wegsterven naar de heiligheid toe van het
middenaltaar en er is NIETS dan deze lijnenzang, deze hymne van klare welvingen,
en er drijft zoo iets kalms van rustige zielen hier rond, dat men wel hier zoû willen
blijven droomen, in het twijfellicht.... zoo niet de sleutelbos van den geleider reeds
ginds aan de trap weér zacht klonk en tinkelde en riep.
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Er is ook de Romaansche kloosterhof, en deze galerij is over uit de elfde eeuw. Het
zijn de eerwaarde arkaden, onder welke de kalme, geleerde Benediktijnen
zachtekens hebben op en neêr gewandeld, lezende hun brevier, langs de eenvoudige
steenen, onder welke hunne abten rustten. Het zacht grijze licht der nu zonnelooze
atmosfeer weeft hier de effenheid der onberoerde stemming, de kalmte der
passielooze meditatiën. De diepe waterput in het vierkante grasveld des kloosters
toont geen kalmer spiegel dan de ziel van wie hier in oude eeuwen de blanke pij
deed weg schimmen, deze rustige bogen langs. Toch, de tijden waren niet altijd
rust, studie en peinzing gewijd.... Soms gordden deze monniken het zwaard aan,
en dan schaarden zij zich rondom hun strijdbaren abt op die hooge verdedigingstoren,
wier tinne uitrijst ter andere zijde des kloosterhofs, en zoo wachtten zij aldaar de
Sarracenen af, van wier nadering zij waren verwittigd door het achter hùnne muren
gevluchte volk....
In deze verdedigingstoren der abdij van Montmajour staren wij nu in de diepten
der OUBLIETTES.... Stortten de monniken hier de gevangene Sarracenen omlaag
naar het gruwbare IN-PACE?? Buiten de toren is nog de groote schaapskooi, vòl
schapen, die blaten.... Behoort die kudde aan onzen geleider?.... Hij stamelt iets
onverstaanbaars....; een fox-je springt tegen hèm op eerst en dan tegen de muren,
en weêr tegen de muren, en altijd tegen de muren....
- Wat springt je hondje toch zoo op? vraag ik den ouden man.
- Hij springt naar de vleêrmuizen.... er zijn er duizenden, die slapen nu in de
voegen, tusschen de steenen, zegt onze geleider.
Wij dalen trapjes af, steeds trapjes af en hier is de, in het rotssteen gehouwen,
kapel van St. Pierre en van St. Trophime....
En terwijl het fox-je zenuwachtig en jankend opspringt naar de onzichtbare
vleêrmuizen, die zijn snuivend neusje ruikt in de voegen der steenen, treft ons het
curieuze biechtgestoelte van den H. Trofime, in rotssteen gehouwen: de bank van
den biechteling, de stoel voor den biechtvader, en het vierkante venstertje tusschen
beiden....

VII.
Wij zien daarna, enkele passen verder, de Chapelle de Ste
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Croix, gebouwd als een klaverblad van vieren.... Er om heen zijn in het rotssteen
gehouwen de graven, de vierkante sarkofagen, graf naast graf, sarkofaag bij
sarkofaag: het rotssteen wordt de materie, gebruikt zoo wel voor kerken als huizen
als kapellen en graven, voor het leven als voor den dood....
- En zoo is de gehéele stad van les Baux, die u nu gaat zien.... zegt de oude man,
met zijn bleeken lach en zijn hèl tinkelende sleutelbos....
Hij gaat onze auto roepen en....
Wij glijden den weg op naar les Baux....
Ja, wij naderen nu eindelijk werkelijk.... DAT WAT OVER IS VAN: HET KONINKRIJK
ARLES.... Misschien meer dan in Arles zelve is de rotssteenruïne van deze
wonderbaarlijke bergstad: dat wat over is van: Het Koninkrijk Arles.... Hier versterkten
zich zij, die waren graven van Provence, koningen van Arles, keizers van
Constantinopel en.... prinsen van Oranje.... Stamt ons koningshuis van hen af....
van deze koning-keizers, wier naamklank mij heeft getroffen als met den vreemden
klank van een sprookje?? In het vaderland zelve, o lezer, zal men u dit misschien
beter kunnen zeggen, dan IK het kan, die nu, na de auto verlaten te hebben, met
mijne reisgenooten zachtkens-aan opklim de rotsige straten van de ruïne der
bergstad op.... IK kan u alleen herhalen: zij, die waren in de twaalfde en veertiende
eeuw graven van Provence, prinsen van Oranje, koningen van Arles, en keizers
van Constantinopel.... zij vertoefden hier, in les Baux, als de tijden de sombere van
den oorlog waren.... Zie, de eerste goudene atmosfeer van den week zachten
Septemberdag heeft zich geheel gefloersd, heeft zich geheel overhuifd met zware,
zwart grauwe wolken.... Lugubere wind waait om ons, als een ziel in nood, die
klaagt.... En wij loopen een lange straat af: ter zijde, in het rotssteen de onverdelgbare
ruïnes van huis aan huis.... Deze stad was een stad van rotssteen.... Deze huizen
waren gehouwen in den rots.... Wij klimmen hooger en hooger.... rondom ons breidt
de verlatenheid uit van rotsen, niets dan rotsen.... wij zien even den Rhône
schemeren, mat zilver, onder de zwart grauwe wolken; verder golft het rotssteenen
gebergte met sombere deiningen verder en verder weg.... Tot aan den horizon....
Geen boom, geen heester, geen bloem: niets dan rotsen en nog meer rotsen.... En
boven en tusschen deze ongenaakbaarheden ver-
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hief zich eenzaam de sterke vestingstad dezer koningen, graven, prinsen en
keizers.... Dezer koningen van Arles, dezer prinsen van Oranje en keizers van
Constantinopel.... Worden zij ook voor ù nu geene vorsten uit een sproke? De
strijdbare, ijzerommaliede vorsten der antieke riddersproke? Zij woonden hier, en
heerschten hier; zij spiedden uit hunne torens, naar hunne Sarraceensche vijanden,
wier legers àpdoemden tusschen de rotsen.... Hunne zomers waren de
schaduwlooze, boom- en bloemlooze, barre seizoenen van zonnebrand.... Hunne
herfsten waren de zwartwolkige, wind-omloeide somberheden, als deze dag ons
wèl stemmingsvol is.... Hunne winters waren de steppen van sneeuw, die zich
blindend en blinkend wit effenden over de grauwheid der rotsen.... Hunne lentes....?
Enkele magere grashalmen; een bleek blauw klokje hier, een geel boterbloempje
daar.... een ènkele, verdwaalde vlinder.... Geen beken dan die van het smeltende
ijs.... Geen blijdschap van het uittrekkende vee: waar geene weiden zijn, is niet de
loeiende vreugde der kudden.... Geen vogelenzang: waar geene boomen
ontlooveren, is niet de vreugde der gewiekte geluiden.... En deze stad is de altijd
vreugdelooze geweest, maar de sterke, maar de onneembare, en de spiedende,
de altijd over den verren omtrek speurende naar de naderende vijanden.... De harde
zielen moeten gehuist hier hebben in de huizen, gehouwen in den rots zelven, dien
alleen de smelting der ijzen vervormde in vreemde, chimerische vormen van
duivelachtige monsterprofielen, waartusschen nauwe afgronden wèg schieten naar
onpeilbare diepten heen. De natuur heeft hier een vreemde Gothiek gehouwen en
de beschaving keerde terug tot de primitiefheid der Troglodieten.... En tòch.... niet
àlle zachtheid bleef verre van deze harde stad van rotsen.... Zie, daar rijst omhoog
de allerhoogste ruïne: die van het kasteel, waar deze koningen heerschten, op
hunne het àl overziende trans.... En onder deze koningen was eene koningin, eene
fabelachtige koningin.... Deze koningin van Arles, deze prinses van van Oranje en
keizerin van Constantinopel was.... de feeëschoone Jehanne van Provence.... Zie,
hier rijst de ruïne van haar getind en getorend kasteel.... Zij was gevlucht uit haar
ànder koninkrijk: dat van Napels.... Zij was de wonderschoone feeëprinses, wier
zachte glimlach om zich opriep zoo wel de liefde als het noodlot, de idylle als de
tragedie.... Haar eerste gemaal, haar neef Andreas
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van Hongarije.... hij stierf, vermoord.... en Jehanne huwde den moordenaar, dien
zij lief had, Lodewijk van Tarente.... Toen de koning van Hongarije, Andreas' broeder,
den moord kwam wreken, vluchtte Jehanne naar haar rotssteenen stad: les Baux....
Zij zag om zich rond: zeker, zij was veilig hier in de armen van wien zij beminde, en
zij lachte, zij lachte als een fee.... Maar er waren geen bloemen, geen vogels.... Het
was hier somber en vreugdeloos.... En Jehanne, de fee, om zich rond, riep, zoo niet
vogels en bloemen, dan toch vinders en minnestreelen; haar paleis, haar
onneembaar torenpaleis werd een tooverpaleis en weêrklonk weldra van leyze en
van luit en weêrschitterde van gratie en van pracht. Bevallige feesten van poëzie
wisselden af met de amuzante spitsvondigheden der COURS-D'AMOUR: Jehanne, te
mid harer edelvrouwen, stelde haren ridderen de moeilijke vragen, de bijna
onuitrafelbare enigma's der middeneeuwsche psychologie.... Zoo gingen de uren
voorbij, de dagen, en spiedde Jehanne, onrustig, soms van hare tinnen.... zij zag
nièt de Hongaarsche troepen van den Wreker naderen: zij was veilig, en zij bleèf in
les Baux, al waren er geen bloemen en vlinders.... Er waren vinders, minnestreelen;
er waren dichters: Boccaccio heeft de bekoorlijke, maar - onbewust - tragedie om
zich verwekkende, vorstin hier zijn dartele Decamerone voorgelezen en haar doen
vergeten den luguberen wind, die woei om de groote zaal, wier rotssteenen wanden
verborgen waren onder kleurweelderige tapijten van het Noorden en van het Oosten:
van Arras en van Constantinopel....
Nog rijzen de arkaden voor ons omhoog.... Kunstenaars hebben hier gehouwen
en gebeiteld en steeds in de primitieve materie zelve, in het eigene rotssteen.... Er
was niets dan de rots en die is tot schoonheid geworden, omdat Jehanne de
schoonheid lief had. Verzamelde zich haar weelderig hof om dat bevallige pavillioen,
dat, nog zoo geheel intact, ons bekoort door zijne sierlijkheid? Ik durf het niet
verzekeren. Wat men noemt: LE PAVILLION DE LA REINE JEHANNE, is TE zuiver
Renaissance-architectuur, dan dat ik deze aardige, wel bekoorlijke vizie òp mag
roepen. Maar ook al doen wij dit juweel van Ionische zuiltjes en zuiver ronde bogen
en gebeeldhouwde fries verrijzen nà het tragische einde der vorstin van liefde-sproke
en drama van moord - zij zèlve stierf oud, maar verworgd door haar neef, Charles
Duras, wiens heerschzucht niet wachten wilde om de kroon te grijpen dezer koningen
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van de legende - wat òver is van het feodale kasteel is genoeg Gothiesch
middeneeuwsch om ons haar beeld òp te roepen en hare schimme, in deze sombere,
wind-omwaaide, zwart overwolkte atmosfeer rijst voor ons op tegen deze nog ogivale
wanden: glimlachend, met den dolk in de hand, dien zij haar minnaar biedt om haar
gemaal te treffen; glimlachend, haar minnaar en tweeden gemaal omhelzend in de
veiligheid van den sterken burcht van les Baux; glimlachend steeds, voorzittende
aan het bevallige gerechtshof der Cours-d'Amour, in een kring van bekoorlijke
vrouwen, trouvères; glimlachende altijd, niettegenstaande het tragische noodlot
haar blijft beloeren....

VIII.
Kort na den moord op de vorstin, verkoopt Barral des Baux, tot podestaat gekozen,
de Republiek van Arles - want het legendarische koninkrijk werd de middeneeuwsche
democratie - aan Karel van Anjou.... En den rotssteenen, rotssterken fabelburcht
worden zijn torens ontnomen; later beveelt Lodewijk XI geheel het kasteel te
sloopen.... Toch blijft de stad zelve nog bestaan, maar na de bekoorlijkheid van
Jehanne's sproke van liefde en pracht en tragische poëzie, heeft geene bekoorlijkheid
hier meer een dartelen schepter gezwaaid.... De somberheid trok sedert de
somberheid aan.... Het Calvinisme meende hier, op zijne beurt, veilig te zijn. Want
zie, hier rijzen muur en kruisraam met Renaissance-pilasters van een
Protestanten-tempel en in het fronton is nog zichtbaar gegrift het hoogmoedige
woord van den Paus van Genève:
- POST TENEBRAS LUX. -

IX.
Vreemde stad van rots! Rots gijzelve en rots om u heen, grauwe stad zonder wateren,
zonder boomen en zonder bloemen, ruïne-stad van rotssteen.... ik heb nièt in u
verder willen oproepen voor mijn droom de Somberheid, die meende het Licht te
doen schijnen na de Duisternissen; ik heb nièt langs uw lugubere straten mij willen
verbeelden den luguberen kerkgang der hier zich veilig wanende volgelingen van
Calvijn.... ik ben trouw
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gebleven aan mijn eerste vizioen: dat van de glimlachende, wonderschoone en
tragische fee Jehanne, en rondomme hàre betooverende schimme van schoonheid,
heeft zich voor mij geweven, dat waarvoor ik hier kwam:
DAT WAT OVER WAS VAN....: HET KONINKRIJK ARLES.... Dat wat over was van: De
koningen van Arles, prinsen van Oranje en keizers van Constantinopel....
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Verzen
door A. Roland Holst.
Moest liefde aan dood door lusten zijn gebonden
Omdat zij leven's lach niet heeft gesmaad?
Werd dan om vreugd dat argeloos gelaat
Door hartstocht's plotselinge kus geschonden?
En moet dezelfde drift die snelle wonden
Van smaad in ruwbegeerde lijven slaat,
't Lichaam van liefde geeslen tot zij haat
Als het verbijstrend zelfbeeld heeft gevonden?
O, Tijd van leven-ontwrichtende smarten Stilte weet slechts dat hoop en liefde zwijgen,
En elk geluid is wanhoop's angst die spreekt Toch wil 'k der lusten schelle lokking tarten,
't Hoofd aan bezinning's koude borsten neigen
En, denkend, wachten of nu alles breekt -
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O, Ieder is diep in zijn hart alleen Maar velen bleven doof voor stilte's manen En toch - eens brandden steeds verzwegen tranen
Misschien in 't oog dat mij zoo ledig scheen Breekt niet het koudste hart in heetst geween?
En als 't bedwelmende gevlei der wanen
Van lust en hebzucht langs der dagen banen
Verstomt, is iets dan broos als 't hart van steen?
Maar eenzaamst is hij die zijn diepste hart
Neemt in de koude handen der gedachte
Als reeds zooveel dat hij weer vallen liet En overweegt: ‘Dit gaf soms felle smart
En vaak de ontwrichting van doorwaakte nachten,
En o, hoe dikwijls noodeloos verdriet -’
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Misschien is wel het leven als een kind
Aandansende naar waar wij roerloos beiden,
En dan, vermoedend een verzwegen lijden,
Aarzlend - het lijkt of 't zich vergeefs bezint
Op iets dat ééns ook zoo was - en 't begint
Bij ons te mijmren - even - tot de wijde
Wereld weer lokt met schijn van nieuw verblijden
En 't gaat als geur die kwam en ging op wind.
Zoo is 't tot mij gekomen, wijl ik dacht
Dat het zou naadren als een vrouw die zacht
Naast mij zou zijn tot ik rustte in haar schoot.
'n Toevallig kind - 't nam bei mijn handen even,
Glimlachte en ging - toen wist ik: dat was 't leven Wijl 't in de glans van andre blijdschap vlood -
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De gedroomde vrouw.
I.
Boven de maanlicht-overvloeide bloemen,
Onder de sterren-omwemelde maan,
Ontluikende uit de droomvervulde waan
Der nachtlijke aard die stilte alleen kan noemen Zag 'k u voor mijn spraaklooze ontroering doemen,
Gij die door leed in liefde zijt gegaan
Licht als de lach en glanzend als de traan
Waarmee mijn oogen u nog wakend roemen Gij leeft o, zachtste volheid van het leven En 't is me als eens, toen - 't was een zomernacht Staande in nazwoelte van een breeden boom,
Mijn denken, spieglend in mijn droomen, zacht
Zeide: ‘Wat leeft is slechts een glimlach, even
Rimplend de spiegel van den eeuw'gen droom -’
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II.
Als diep in 't woud een beek helder en koel
Plotsling haar wit geluid ruischt door het duister,
En roept den zwerver naar haar reinen luister
En laaft en sterkt hem voor zijn eenzaam doel Zoo zijt gij, ver van luidheid en gewoel,
Door macht van zacht-zijn vrij van alle kluister,
En eeuwge wind door leven's loover ruischt er
't Zilveren lied van uw verblankt gevoel En de eenzame, geteisterd en gesmaad,
Wanklend naar een vermoede dageraad
Komt in den blanken avond waar gij wacht En breekt zijn angst met één doorsnikte klacht
Diep in uw schoot. - En heft weer tot den nacht
De heldenglimlach van zijn hoog gelaat.

Groot Nederland. Jaargang 9

172

Wintermorgen.
De volle blik van zongeheven oogen
Peilend de diepten van de dageraad
Kroont mijn ontwaken, en mijn stil gelaat
Voelt zich door zuivre luchten koel omvlogen.
O, Wind die eens mijn vreugden hebt bewogen
Tot daad van zangen en tot droom van daad,
Weer waait gij aan nu ik mijn jeugd verlaat
En uw blauw ruim is door geen wolk betogen En als mijn adem uit uw zee geheven
Rees in mijn borst en zwol en beefde en vlood
Weer in tot u en met uw leven mee,
Zoo zij mijn deel van 't álomgolvend leven
Tijdlijk maar vol - want volheid stort ten dood
Schoon als een golf neerschuimende in de zee -
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Gedichten
door J. Jac. Thomson.
I.
Ben ik droef of ben ik blijde,
Wie en zegt mij hoe het is?
Onbenarde, onbenijde,
Ga ik door dit vreemd getijde
In der tijden wildernis.
Alle vruchten aller vreugden
Droegen eenderlijke smaak;
Elke beker dien ik teugde,
- Hoe het bittre 't beste heugde Laafnis in der nachten waak,
Bij der dagen gouden vuren,
In eens avonds groene struik,
Lieten hun herinring duren;
Lust verwijlt maar weinige uren,
Laafdronk laaft slechts bij gebruik.
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Wat blijft er mij nu gewonnen
Uit den goudstroom van den tijd?
Is de kostbre golf geronnen
En het moeizaam werk begonnen,
Dat steeds eedler schat bereidt?
Ach wie weet wanneer zijn leven
Vasten keer naar 't licht erlangt Hebt ge met uw ziel geweven,
Hebt ge uw ziel aldóor gegeven,
Of ze in 't net der draden hangt.
Is 't mijn schuld, dat 'k niet kon breken
Door des levens wargewas
Rechter weg naar de open streken,
Waar de boomen en de beken
Spreken met het needrig gras?
Want en dag- en nachtetijden
Zijn mij nog een wildernis En door dit zoo vreemd getijde,
Ga ik droef of ga ik blijde?
Wie en zegt mij, hoe het is?
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II.
De avond is na. Het dun gordijn,
Dat voor het open raam beweegt,
Verbergt niet hoe den gouden schijn
De schemer van den hemel veegt.
De hooge boomen ruischen zacht;
Een vrouw staat over 't hek gekromd
Aan de overkant. Ik zit en wacht
En luister wat. En de avond komt.
Een kind roept in de leege straat
Een ander kind. Geen antwoord luidt.
Een poover schaap dat eenzaam blaat
Verraadt zijn stal. Zijn stem gaat uit.
De avond is na. Het boomgesuis
Wordt diep en vol; een orgeltoon
Loopt door den tuin en om het huis
Uit struiken en uit looverkroon.
Nu is de hemel sterrestil.
Het licht werd duister; duisternis
Wordt licht als hemels zilverspil
Zachtglanzend straalt en 't avond is.
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Geuren
Toneelspel in vier bedrijven
door Marcellus Emants.
Personen:
HENRI luitenant-kolonel bij de huzaren, 52 jaar.
DE

NANCY,
GÉRARD, luitenant-kolonel bij de huzaren, 53 jaar.
baron
VAN

KERKEM,
BEURTMANS, luitenant-kolonel bij de artillerie, 50 jaar.
MAREI, 23 jaar, } kinderen van HENRI.
JOHAN, 20 jaar, } kinderen van HENRI.
ALICE 23 jaar.
RENKOM,
GEORGE eerste luitenant bij de huzaren.
VAN
VELZEN,
ROESTER,

eerste luitenant bij de huzaren.
JAANTJE, dienstbode bij DE NANCY.
Een dienknecht, offisieren.
Het stuk speelt in den Haag, in 1899.

Eerste bedrijf.
Het toneel stelt de kamer van Henri voor, die zonder enige smaak is ingericht en zowel
een paar fraaie als verschillende prullige meubels bevat. Een geopend cilinderburo,
zo vol beladen met paperassen, sigarenkistjes, handschoenen en andere zaken, dat
het onmogelik als schrijftafel dienst kan doen. Boven op dit buro eveneens tal van
voorwerpen, waaronder een klokje en enige rechtopstaande boeken. Tegen de wanden
wapens en jachttrofeeën. Ook enige platen, die militaire taferelen te zien geven. Een
paar familieportretten in ouderwetse uniformen. Tal van kleine fotografieën en
gefotografeerde groepen. In een kastje, waarvan de beide deurtjes openstaan,
bevinden zich weer sigarenkistjes, paperassen, boekjes, verschillende flessen, karaffen
en glazen van allerlei grootte. Hier en daar liggen en hangen kledingstukken. Het
geheel is een toonbeeld van wanorde.
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Eerste Toneel.
1)

HENRI, GÉRARD.

Bij het opgaan van het scherm staat Henri (een slanke, krachtige, nog jeugdig uitziende
man) tegenover Gérard bij een tafel, die evenals de overige meubels vol ligt met
allerhande voorwerpen als papieren, sigarenkistjes, handschoenen, vouwbenen enz.
Gérard reikt uit zijn portefeuille een pakje bankbiljetten aan Henri toe. Gérard is in
klein tenu van de blauwe huzaren met pet. Henri is in groot tenu van de rode huzaren;
halssnoeren en ridderorden in groot formaat; zijn kolbak staat op de schrijftafel. De
beide sabels bevinden zich in de standaard in de gang en zijn zichtbaar bij het
opengaan van de deur.
HENRI

(Gérard de hand toestekend).

Hartelik dank, hoor.
GÉRARD.

Natellen.
HENRI

(steeds zeer luidruchtig).

Ben je zot! Jij was te Breda immers 'n specialiteit in 't rekenen.
GÉRARD

(altijd bedaard sprekend).

Doet er niet toe. Eerst natellen.
HENRI.

Goed dan.
(hij telt tot tien).

Tienduizend.
GÉRARD.

Dus in orde?
HENRI.

In de volmaaktste orde. Wil je 'n bewijs?
(hij legt de bankbiljetten achteloos op de tafel neder).
GÉRARD

(enigszins aarzelend).
1)

Beide namen steeds op z'n Frans uit te spreken.
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Nu.... ja.... voor leven en sterven. Maar.... dat kan je van avond wel schrijven.... op
je gemak.
HENRI

(hem nogmaals de hand toestekend, die Gérard nu aanneemt).

Ouwe kameraad, verdomd dankbaar, hoor! Je redt me uit 'en bedonderde positie.
GÉRARD.

Dat doet me genoegen; maar.... verklaar me nu eens hoe je er toe gekomen bent
je tot mij te wenden?
HENRI.

Je meent, omdat we te Breda nou juist niet als de beste vrinden gescheiden zijn en
naderhand geen overbodig woord meer samen gewisseld hebben.
GÉRARD.

Juustement.
HENRI.

Ja, kerel, die geschiedenis van mooie Fientje uit de Veni, vidi, vici had kwaad bloed
bij me gezet.
GÉRARD.

Ik heb ze toch niet gekregen.
HENRI.

Nee; maar je hebt geprobeerd ze me af te snoepen. Als je dat nou nog royaal-weg
gedaan hadt.... in 'en eerlike wedstrijd, dan had ik 'et geslikt. A la guerre comme à
la guerre; maar stiekem, achter
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m'n rug d'r geld bieden.... meer geld dan ik toen geven kon.... nee, dat vond ik niet
netjes en niet kameraadschappelik.
GÉRARD.

Jij hadt toen sukses genoeg bij de vrouwen. Ik zag niet in, dat je er Fientje ook nog
bij moest hebben;
HENRI.

Hoor 's.... 't is zo lang geleden.... 'en zaak uit onze kwajongenstijd.... wat zullen we
daar nou nog over napleiten. Toen ik te weten kwam, dat jij aan de Inspekteur
toegevoegd was en dus naar den Haag zou komen, heb ik dadelik gedacht: zou
van Kerkem me ook willen helpen? Ik had al bij verschillende lui snip gevangen....
hier bij 't regiment zitten geen duiten.... dat jij er warmpjes in zat was me bekend....
we zijn toch eenmaal vrinden geweest.... en.... toen heb ik 'et gewaagd.
GÉRARD.

Ik zou 't ieder ander geweigerd hebben; geloof dat vrij; maar dat jij juist 't me vroeg....
daar vond ik toch wat in.... iets pikants. Je hebt vroeger je slechte opinie omtrent
mijn persoon niet onder stoelen of banken gestopt.
HENRI.

En nou zal ik 'et evenmin onder stoelen of banken stoppen, dat ik me volkomen in
je vergist heb.... en dat ik je als 'en verdomd nobele kerel heb leren kennen. Wees
daar gerust op. Bovendien.... steeds tot wederdienst bereid. Ga nog even zitten,
steek 'en Havana op en neem 'en piereverschrikker. We hebben nog alle tijd. 't Is
pas even tien en ik heb m'n paard besteld om kwart over elven.
Gérard gaat zitten; Henri haalt een grote blikken trommel, geheel gevuld met sigaren,
die in verschillende hokjes liggen, te voorschijn, benevens een kruik jenever en twee
glazen).
GÉRARD.

Een sigaar sla ik niet af; maar voor drank zo vroeg in de morgen pas ik.
HENRI.

Niks te passen! Zal jij me 'n morgenborrel weigeren, jij, m'n ouwe akademie-vrind.
En dat, nou je me net zo'n grote dienst bewezen hebt? Dat, op de verjaardag van
onze Koningin? Moeten we nou al dadelik standjes krijgen net als vroeger?
GÉRARD.

Neem me niet kwalik. Te Breda was jij 'n standjesmaker; maar ik.... niet.
HENRI

(een glas voor Gérard neerzettend en vol schenkend).

Daar heb je eigenlik gelijk in. Wat waar is, is waar. Jij kon zo tergend bedaard blijven.
Daar heb je me dikwels nijdig genoeg mee gemaakt. Maar dit belet niet, dat je van
daag 'n ouwe klare van Bols met me drinkt.
GÉRARD

(zeer bedaard).
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Ik zal er niet van gebruiken.
HENRI.

Dan 'en Vermouth. Drink of je beledigt me!
(Gérard haalt de schouders op en brengt het glas even aan de lippen).

Op je benoeming!
(hij ledigt het glas in één teug).
GÉRARD.

Dank je wel.
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HENRI

(de sigaren aanbiedend).

Zoek uit.
GÉRARD.

Jongen, wat ben je gesorteerd.
HENRI.

Ik doe graag alles in 't groot. 'en Zware?
GÉRARD.

Integendeel. Hoe lichter, hoe liever.
HENRI.

Steek dan één van deze kleintjes op
(beiden steken op).

En drink 's uit.
(Gérard geeft met een gebaar te kennen, dat hij niet meer verlangt)
HENRI

(op de sigaar doelend).

Goed?
GÉRARD.

Uitstekend.
HENRI.

Wel verdomme, dat jij me nog eens uit de brand zoudt helpen! Zeg, kerel, ik weet
niet hoe jij er over denkt; maar ik ben nog altijd bliksems in m'n schik, dat de ouwe
heer van mij 'n kav'lerist heeft gemaakt. Sjieke uniform.... als je wat duiten hebt,
mooie paarden rijen.... sukses bij de vrouwen.... geuren waar je je maar vertoont....
'en mooier leven kan ik me niet voorstellen.
GÉRARD.

En 'en leven, waarin 'en mens er gemakkelik toe komt eens 'n paar honderd gulden
te veel uit te geven. Wat?
HENRI.

Ja, kerel, rekenen en schrijven.... daar ben ik nooit biezonder sterk in geweest. M'n
schrijftafel ligt er ook te vol voor. Met sabel en pistool kan ik beter terecht.
GÉRARD.

Is 't waar, dat jij verleden jaar onder de manoeuvres 'en champagnekurk door midden
hebt geschoten, die door je adjudant op 'en pas of tien afstand werd opgegooid?
HENRI.
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Ik heb 't geleverd en ik lever 't je weer. Maar.... je spreekt daar van geld te veel
uitgeven. Je hebt toch geen angst voor je tienduizend pop?
GÉRARD.

Daar doelde ik niet op.
HENRI.

De zaak is maar, dat voor 't ogenblik m'n hele kapitaal vast ligt. Alles in prolongatie
om m'n slag te kunnen slaan in de petroleum.
GÉRARD.

O, spekuleer je.
HENRI.

Als je 't zo noemen wilt; maar dat de petroleum-aandelen nog rijzen moeten, dat
staat wel zo vast als 'en muur. 't Is alleen maar de vraag wanneer. En om 't nou uit
te kunnen zingen heb ik wat kontanten nodig.
GÉRARD.

Dus nog altijd vertrouwen in je geluksster.
HENRI.

Boffen, kerel, dat is durven en anders niks!
GÉRARD.

Je praat zowaar nog net als toen je kadet was. Toen kon je ook aardig wat duiten
aan! Wat hieldt jij van wedden en spelen! Ik heb dikwels gedacht, dat je 't nooit tot
ofsier zou brengen.
HENRI.

Dan heb je me nooit goed gekend.
GÉRARD.

't Is waar, midden in je wildste grappen en je dolste liefdesavonturen bleven je zinnen
toch op de militaire Willemsorde gezet.
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HENRI.

Juist. Dat heeft er bij mij altijd ingezeten. Genieten wou ik zoveel ik kon; maar tegelijk
soldaat zijn met hart en ziel.... flink kav'lerist en geen salonheld. Verdomme, nee!
Wat heb ik toen verlangd naar 'en algemene Europese oorlog! Weet je 't nog?
GÉRARD.

Ja, dat was ook 'en stokpaardje van je. Over 'en briljante charge van de Nederlandse
kavalerie, waarbij horen en zien je vergaan zou en waarvan niet één huzaar terug
zou komen, kon jij met 'en smaak praten, of 't maar 'en sirkusvertoning was.
HENRI.

Dan dacht ik me heel Europa als toekijkend publiek! En de lust, die ik dan kreeg om
al wat me in de weg stond omver te rijen en neer te sabelen. Nou.... toen ik inzag,
dat ik daar in Nederland zelf vooreerst geen gelegenheid voor zou hebben, ben ik
m'n Willemsorde maar in Indië gaan halen.
GÉRARD.

't Is je gelukt ook.
(jaloers)

Trouwens.... wat lukte jou niet? Ik werkte; jij voerde geen bliksem uit en toch stond
je bij iedereen beter aangeschreven.
HENRI.

Ook 'en talent.
GÉRARD.

Maar dat kruis benijd ik je.
HENRI.

Had je ook laten detacheren.
GÉRARD.

Makkelik praten, jij met je ijzersterke karkas. Mij had die hitte gauw gesloopt.
(na een paar trekjes aan zijn sigaar)

Zeg.... jij was immers nog in Indië toen je trouwde?
HENRI.

Of ik! Mijn meisje was kersvers uit Nederland aangekomen. Dat is de enige
dwaasheid geweest, die me ooit heeft berouwd.
GÉRARD

(verwonderd).

Berouwd? En ik dacht, dat je zo dol was op je kinderen?
HENRI.

Ben ik ook; maar ik had 'en andere vrouw moeten nemen. Wij tweeen pasten niet
voor elkaar. Zij was me te geleerd en ik was haar te veel soldaat. Ik ben er waarachtig
toe gekomen haar te bedriegen. 't Was lelik van me.... verduiveld lelik.... vooral,
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omdat er in 't geheel geen liefde bij in 't spel was. Maar ze ergerde me. Ze ergerde
me, omdat ze me nooit 'en kwaad woord zei, terwijl ze me toch merken liet, dat ze
al wat ik zei en al wat ik deed verkeerd en dwaas vond. Met d'r mooie blauwe ogen
keek ze me maar stil en strak aan.... en juist dat zwijgende aankijken.... daar was
iets vernederends in, dat.... (met een wegschuivend gebaar) ach, ze is dood en ze
heeft 'et goed met me gemeend.... dat zal ik altijd erkennen; maar we pasten nou
eenmaal niet voor elkaar.
GÉRARD.

En nu doet je dochter Marie de huishouding, wat?
HENRI.

Uitstekend hoor; geen huisvrouw, die 't haar verbetert.
GÉRARD

(om zich heen kijkend).

Regeert ze hier ook?
HENRI.

Nee, in mijn kamer heers ik alleen. Maar dat kind is 'en schat,
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hoor. Ja, als ik Marie niet had! Ze is anders krek d'r moeder; maar minus de
geleerdheid. Die mist ze van d'r vader.
GÉRARD.

Nu, ze heeft toch ook wel iets positiefs van jou. Ik heb jullie eergisteren samen zien
draven en....
HENRI.

O, te paard! Dat is mijn werk. Te paard zou je nooit zeggen, dat ze zo'n fijngevoelig
poppetje was.... zo'n echt kruidje-roer-meniet.... overdreven teerhartig.... en dadelik
wanhopend. Heugt 'et je nog, dat ik als kadet 'et al zo bedonderd vond medelijden
te moeten hebben. Nou.... met haar heb ik om de haverklap medelijden en als je
wist hoe beroerd me dat maakt. Soms word ik dan kregelig tegen haar, wat natuurlik
heel onrechtvaardig is en wat me dan ook weer hindert.
GÉRARD.

Ze leek me heel zacht, dat is zo. Je weet, dat ik gisteren avond bij de familie van
Hoven haar kennis heb gemaakt.
HENRI.

Dat heeft ze me verteld.
GÉRARD.

En tegelijkertijd met je gewezen pupil, freule Alice Renkom. Sapperloot, wat is dat
'en mooie vrouw!
HENRI.

Wat 'en paar ogen heeft die meid in d'r kop! En jolig! Die haar krijgt, hoeft zich niet
te vervelen.
GÉRARD.

Heb je haar in huis genomen?
HENRI.

Nee, dat was me te lastig. Na de dood van d'r moeder heb ik ze bij d'r tante gedaan;
maar af en toe komt ze logeren.
GÉRARD.

Ze is zeker al in stilte geëngageerd?
HENRI.

Waarachtig niet. Ten eerste heeft ze geen duiten en ten tweede durven de meesten
haar niet aan. Want ze weert zich! Geloof dat vrij.
GÉRARD.

Zo.... ZO.... is ze nog te krijgen. Dat hoor ik met ge noegen en....
HENRI.

Te krijgen.... te krijgen.... dat gaat zover als 't voeten heeft. Al is ze meerderjarig....
als gewezen toeziende voogd.... heb ik toch m'n plan met d'r.
GÉRARD.

O, dat verandert. Zeker voor je zoon, wat?
HENRI.
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Als die maar wou. Schatrijk zal ie niet zijn; maar arm evenmin. Dus....
GÉRARD.

Tot m'n verwondering hoorde ik, dat ie geen ofsier wordt.
HENRI.

Ach, spreek me daar niet van. Dat is de grote bedonderdheid van m'n leven Wat
ben ik trots op die jongen geweest, toen ie nog in z'n wieg lag en ik 'em al als
kav'lerist te paard zag zitten. Geuren zou ie! Die kleine krullebol was m'n afgod. Wie
me toen iets kwaads van de bengel had durven zeggen, zou onmiddellik 'en slag
op z'n bakkes hebben gehad. En nou.... op 't ogenblik is ie als reservist bij de jagers
en wil je geloven, dat ik de kriebel al krijg als ik de jongen maar zie binnenkomen?
GÉRARD.

Misdraagt ie zich dan?
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HENRI.

Deed ie 't maar. Dat is juist 'et beroerde. Geen aanmerking kan ik 'em maken. Ik
niet en niemand. Schulden heeft ie niet, drinken en spelen doet ie niet, roken
evenmin; met vrouwen gaat ie niet om en nooit heb ik 'en klacht over hem gekregen.
GÉRARD

(verbaasd)

En dat maakt je kriebelig?
HENRI.

Wel wis en drie. Is dat nou 'en jongen waar ras in zit? Krek z'n moeder! Die was
ook zo volmaakt! Ik voelde me altijd d'r mindere en toch heb ik nooit de gedachte
van me af kunnen zetten, dat al die deugdzaamheid maar huichelarij of ziekelikheid
of treiterderij was.
GÉRARD.

Dat hoeft toch niet.
HENRI.

Ach watt Kan jij 'en jongen van twintig jaar je voorstellen, die niets doet en niets
doen wil dan studeren? Ik niet. De lummel kent, God betere 't, al Maleis en Arabies.
GÉRARD.

(treiterachtig lachend)

Daarnaast kom jij niet schitterend uit, wat? Neen, dat kan ik begrijpen. Maar wat
moet ie met dat Maleis en Arabies uitvoeren?
HENRI.

Die Snouck Hurgronje heeft 'em de ogen uitgestoken.
GÉRARD.

Snouck Hurgronje? O, wacht 's. Die is immers als Arabier verkleed in Mekka
geweest?
HENRI.

Juist. Later heeft ie 'n rol gespeeld in Atjeh en nou is ie professor.
GÉRARD.

Nu.... als je zoon dat voorbeeld volgen wil.
HENRI.

Onzin! Weet je wat de jongen wil? Van mij wegkomen en liefst zo ver mogelik.
GÉRARD.

Nu geloof ik, dat je tegen je zoon ook onrechtvaardig bent.
HENRI.

Dat ik hem niet begrijp, zal wel waar zijn. Ik snap geen steek van 'em. En ik verdenk
'em natuurlik van allerlei leliks. Weet je wat z'n enig, plezier is? Dood-alleen grote
wandelingen maken. Hij dweept
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(met spottende minachting)

met de natuur. De natuur!
GÉRARD

(vergoelikend)

Nu....
HENRI.

Ach wat! Dat de frisse lucht 's morgens lekker is als je de vorige avond te veel grok
hebt gedronken en dat de zon te Scheveningen mooi ondergaat.... akkoord van
Putten; maar voor de rest.... gras, bomen en lucht.... altijd en overal 't zelfde. Mij
maak je ook niet wijs, dat 'en gezonde jongen van twintig jaar zonder bijbedoelingen
lid wordt van zo'n malle boel als die Rein-leven-rommel.
GÉRARD.

Wat is dat?
HENRI.

Weet ik 't. Waarschijnlik zo'n vereniging van sonnetten-dichtende schoolmeesters
en andere onmogelikheden. Rein-leven! Goddome! Ze hadden er mij eens mee
moeten aankomen toen ik twintig was. Aan 't hoofd van alle mooie meiden die ik
kende, had ik ze 'en serenade met ketelmuziek gebracht. Je snapt toch, dat al die
scheinheilige lui geheime ondeugden hebben.
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GÉRARD.

Waarom? Als dat waar was, zou je zoon niet willen werken en geen ambitie hebben.
Trouwens, als hij verliefd is op je mooie expupil Alice.
HENRI.

(hoonlachend)

Verliefd.... hij.... Johan....?

Tweede Toneel.
HENRI, GÉRARD, BEURTMANS.
BEURTMANS.

Goeie morgen! Neem me niet kwalik, dat ik onaangediend binnenkom. Ik heb wat
haast. Het meisje hield de deur open en....
HENRI.

En jij hebt geen plichtplegingen gemaakt. Groot gelijk. Ga zitten....
BEURTMANS.

Wat zie ik? Gérard van Kerkem.
GÉRARD.

Hoe gaat 't, Beurtmans?
BEURTMANS.

Uitstekend. Dankje. Wel, wel, dat vind ik aardig. Zo lang elkaar niet gezien.... ik had
al van je benoeming gehoord; maar....
HENRI.

Ga nou toch zitten. Een morgenborrel... 'n sigaar?
BEURTMANS.

Geen van beiden en heus, ik heb haast.
HENRI.

't Is waar, jij bent ook een van die vervelende kerels, die niet roken en niet drinken.
Maar wat kom je dan eigenlik halen?
BEURTMANS.

Je paard.... je zwarte. Mijn bruine is kreupel. Zou ik voor één keer bij de parade
jouw zwarte mogen rijden?
HENRI.

Als je me belooft d'r niet af te kukelen.
GÉRARD

(met verwondering).
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Hij.... zo'n eerste ruiter?
BEURTMANS.

Volgens de Nancy is er bij de artillerie niet één goeie ruiter.
HENRI.

Jullie zijn allemaal veel te geleerd om goed op 'en paard te kunnen zitten.
BEURTMANS.

Hardenberg moest 'et niet horen.
HENRI.

Dat die goed te paard zit, is geen wonder.
(tot Gérard)

Onlangs hoorde ik zeggen: Hardenberg heeft zulke lange benen, dat ie ze onder
de buik van z'n paard in 'en knoop kan leggen.
BEURTMANS

(opstaande om heen te gaan).

Hè, wat 'en mop van 'en Zondagsruiter! Foei, schaam je! Nu.... ik ga werk maken
van je zwarte.
HENRI.

Doe dat.
BEURTMANS.

Hebben jelui 't al gehoord van van Tongeren?
GÉRARD.

Gepasseerd?
BEURTMANS.

Gepasseerd. De Berk krijgt het tweede regiment.
GÉRARD.

Ja, hoor 's, als je dwaas genoeg bent je kolonel een flater onder z'n neus te wrijven....
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BEURTMANS.

Dan ben je toch nog niet ongeschikt zelf kolonel te worden.
HENRI.

Nee, maar discipline en rechtvaardigheid.... ze zijn altijd getrouwd; maar 't huwelik
is zelden gelukkig.
BEURTMANS.

En dus moet volgens jou de rechtvaardigheid maar altijd 'et hoofd buigen.
HENRI.

Voor de discipline.... in dienst.... ja.
BEURTMANS.

Zou jij dan stil berusten als je van Tongeren was?
HENRI.

Dat nou weer niet. Ik hing eerst m'n uniform aan de kapstok en dan zou m'n gewezen
kolonel er onder uit moeten komen. Op de lat!
GÉRARD.

Duelleren? Neen, vrind, dat is uit de mode.
BEURTMANS.

Ik ben 't met jullie geen van beiden eens; maar.... als ik nu je zwarte niet haal....
Adieu, van Kerkem! (geeft hem de hand).
GÉRARD.

Tot ziens.
BEURTMANS

(tot Henri).

Adieu! Zeg, wat is die ex-pupil van jou, die juffrouw Renkom een prachtstuk van
een vrouw.
HENRI.

Ook al verkikkerd?
GÉRARD.

Vraag ze. Hij vertelt me daar net, dat er nog geen kaper op de kust is.
HENRI.

Maar dat wil niet zeggen, dat hij ze krijgt,
GÉRARD.

Hoe weet je dat? Ze is toch meerderjarig. Ze kan nemen wie ze wil.
HENRI.

O, meedingen mag ie.
GÉRARD.

Ik ook?
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HENRI.

Jij en hij en alle ofsieren van 't garnizoen.
GÉRARD.

Maar ze krijgen ze geen van allen.
BEURTMANS.

Wie is dan de onbekende ridder, die ze wel krijgen zal?
GÉRARD.

Dat intrigeert mij nu ook.
HENRI.

En dat komen jullie nou vooreerst niet te weten.
BEURTMANS.

Nu.... wat mij betreft kan je anders gerust zijn.... Ik ben veel te oud voor zo'n jong
ding.
HENRI.

Wat? Twee jaar jonger dan ik en nou al te oud voor 'n jonge vrouw?
BEURTMANS.

Juist. Te oud.... en te wijs ook. Adieu, heren.
(af).
HENRI EN GÉRARD.

Adieu.
(Henri schelt om Beurtmans uit te laten).

Derde Toneel.
Henri, Gérard.
GÉRARD,

Waarom beken je nu niet ronduit, dat je mooie ex-pupil de vrouw moet worden van
je zoon?
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HENRI.

Omdat ik 't hem niet bevelen kan. Dat ik me al lang in m'n kop heb gezet die twee
tot 'en paar te maken.... dat is zo. Juist, omdat ik niet weet hoe ik 'et met Johan heb,
zag ik 'em liefst zo gauw mogelik getrouwd.
GÉRARD.

Dus is hij 't, die niet wil.
HENRI.

Verdomd als ik 't weet! Als ze hem bij toeval eens aankijkt of aanraakt, wordt ie
soms zo rood als 'en kreeft, en toch gaat ie haar zo ver mogelik uit de weg. Denk
je, dat ze ooit 'en aardig galant woord van hem krijgt? Nooit, hoor. Dikwels is ie zelfs
meer dan onbeleefd.
GÉRARD.

Vriendlief, dat zijn juist de verlegenheidssimptomen van de liefde.
HENRI.

Ach wat! Kan ik nou 'en zoon in de wereld hebben geschopt, die verlegen is? Ik zou
me schamen.
GÉRARD.

't Zou me niets verwonderen als jij hem verlegen maakte. Maar.... als je 'en andere
pretendent voor je ex-pupil zoekt, denk dan eens aan mij.
HENRI.

Dat zou je wel willen. Geen bok zo oud of ie lust wel 'en, groen blaadje, hè? Jij hebt
er anders al genoeg opgepeuzeld.

Vierde Toneel.
Henri, Gérard, Alice, Marie.
ALICE

(gevolgd door Marie wild binnenstuivend).

Kom mee, kom mee! Ik weet 'et te vinden.
(enigszins gemaakt en koket schrikkend bij het zien van Henri en Gérard)

O!
HENRI.

Wat is dat voor 'en invasie.
(tot Alice)

Zeg eens wildzang, wist jij niet, dat wij hier krijgsraad hielden?
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MARIE.

Ik heb haar nog gezegd: papa heeft bezoek.
HENRI.

Dus boos opzet. Daar staat straf op.
(hij opent zijn armen)

In mijn armen en zoen 't af.
ALICE

(koket).

Geen haar op m'n hoofd, dat er aan denkt.
HENRI.

Dan wordt de executie uitgesteld; want eerst wil m'n vriend overste van Kerkem
jullie begroeten. Mijn dochter Marie en mijn expupil Alice Renkom.
GÉRARD.

Hoe maken 't de dames sinds gisteren? Goed gerust na de vermoeienissen van
den avond?
ALICE

(minachtend).

Die paar dansjes?
MARIE.

Ja meneer van Kerkem, er is meer gepraat dan gedanst.
GÉRARD.

Mij heeft 'et niet gespeten.
MARIE.

Mij eigenlik ook niet.
ALICE.

Ik houd van allebei: flirten en dansen.
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HENRI.

Maar wat waren jullie nou van plan met die brutale bestorming? Mijn kamer eens
opredderen?
MARIE

(lachend).

Neen. Alice weet wel, dat daar niet aan te denken valt.
GÉRARD

(grinnikend).

Jij staat goed aangeschreven.
ALICE.

We wilden 't oflsiersboekje vermeesteren.
HENRI.

Om te weten te komen wie 't eerst kolonel wordt: van Kerkem of ik? Dat zal ik je
zeggen: hij is me een jaar vooruit.
ALICE.

Dank voor de mededeling; maar we zoeken nog naar iets anders.
HENRI.

Wat?
ALICE.

Dat zeggen we niet. Marie.... geen verraad, hoor.
HENRI.

Eerst biechten; anders krijg je 't boekje niet.
ALICE.

Dat denkt u maar.
(zij springt op het schrijfburo toe, grijpt het boekje. Henri wil haar vatten; maar komt
te laat)

Ik heb 't al!
HENRI.

Wel verd..!.
GÉRARD.

Henri, Henri, de mooie meisjes worden je te vlug af.
HENRI

(tot Gérard).

Eerst de teugels vieren en dan op eens inhouwen.
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(tot Alice).

Hoe wist jij, kleine rakkert, dat 'et boekje daar lag?
ALICE.

Alsof ik hier nog nooit inspektie had gehouden! Ik weet meer dan u denkt.
HENRI.

Betaal dan losgeld.
(hij wil haar grijpen, maar zij ontglipt).
ALICE.

Eer ik gevangen ben? Dat kan u begrijpen!
(zij snelt weg; Gérard heeft onderwijl zacht met Marie gesproken).
HENRI.

Daar zal de wildzang toch voor boeten.
MARIE.

Vadertje, zet nu maar geen grote mond op; u is toch veel te dol op Alice.
HENRI.

Ja ja; maar ze bederft jou ook.
MARIE.

Niet meer dan u zelf me bederft. Dag, meneer van Kerkem.
(af).

Vijfde Toneel.
Henri, Gérard, later Johan.
HENRI.

Aardig zo'n paar jonge veulens, hè? Ja, dat m'n vrouw me dat kind, die Marie
gegeven heeft.... mijn levenlang zal ik er haar dankbaar voor blijven.
GÉRARD.

Zoo heel lang zal je haar anders niet meer houden.
HENRI.

Wat weet jij daarvan?
GÉRARD.

Weten.... niets; maar zo'n aardig gezichtje, zo'n zacht aanhankelik karakter en dan....
wat geld. Het verwondert me maar, dat ze nog niet geëngageerd is.
HENRI.

Nou.... in stilte is ze 't al.... laat me liever zeggen: is ze 't al geweest.
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GÉRARD.

Aha. Dus afgemaakt.
HENRI.

Dat is 'en belabberde geschiedenis. Je zwijgt er over, niewaar.
(Gérard knikt).

Ik wil ook van die malligheid niet meer horen.
GÉRARD.

Je kunt haar toch niet verbieden te trouwen, nu ze meerderjarig is.
HENRI.

Wel met 'en kerel, die haar naar de wilden wil brengen.
GÉRARD.

De wilden? Hoe dat?
HENRI.

Wel, hij heeft voor konsul gestudeerd en nou willen ze hem naar Honoloeloe zenden.
Honoloeloe.... Honoloeloe.... ik laat me hangen als ik presies weet waar dat is.
GÉRARD.

Dus geen geld.
HENRI.

Een polletiek en geen sou.
GÉRARD.

Dat is niet fraai; maar als de liefde in 't spel komt....
HENRI.

Ach wat, de liefde! Heel aardig; maar dat gaat wel over. Naar Honoloeloe! Wel zeker.
Ik zal gek zijn. Voorloopig houd ik ze voor mij. Ik kan ze ook niet missen. Er moet
toch 'en vrouw in huis zijn.
GÉRARD.

En later? Had je liever 'en kavallerie-offisier?
HENRI.

Dat spreekt toch.
JOHAN

(binnenkomend in jageruniform).

Papa....
(Gérard ziende groet hij links).

O.... meneer.... overste.
HENRI.

Goddome.... is me dat nou weer 'en houding!
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(bars).

Twee pas achterwaarts en salueren.
JOHAN

(die onwillig en ten naastenbij gehoorzaamt).

Nu ja.
HENRI

(tot Gérard).

M'n zoon Johan, student te Leiden, tijdelik in den Haag voor de vervulling van z'n
militaire plichten.
GÉRARD.

Geef mij maar de hand, jongmens. Aangenaam kennis te maken.
HENRI.

Wat 'en houding, hè?
(tot Johan).

Sta toch eens recht.
(tot Gérard).

Kijk me dat figuur nou's aan met die bril op z'n neus. Zo wordt nou de hele boel als
de socialistiese drijvers hun volksleger er door krijgen.
JOHAN.

Och, kom, papa, als d'r oorlog komt, is 't maar de vraag of iedereen z'n plicht wil
doen, goed schieten kan en z'n hersens gebruikt. Soldaat-zijn is geen heksewerk....
dat zie je aan de Boeren.... en met mooie pakjes en parade-dressuur houwen we
de vijand niet uit 'et land.
HENRI

(tot Gérard).

Hoor je 't! Hoor je 't! Twintig jaar! Nog geen meid aangeraakt.... wat nesthaar op z'n
bovenlip; maar in militaire zaken weet ie alles beter dan wij. Over vijftig jaar verdienen
ze de militaire Willemsorde al in de wieg door op 'en dot te zuigen.
(tot Johan).

En jouw Boeren! Wacht maar, of die 't op den duur niet afleggen!
GÉRARD.

Ja wel; maar.... dat wij.... als 't ernst wordt.... geen vijand kunnen staan.... wáar is
't.... al zou ik dat in 't publiek niet durven zeggen.
HENRI.

Kerel, als ik dat met je eens was.... geen dag langer hield
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ik mijn uniform aan. De vijand.... de vijand.... 't is toch maar de vraag tegenover
welke vijand we komen te staan... met welke bondgenoten. En dan.... met ere
ondergaan tel je dat voor niks?
GÉRARD.

Wanneer 't tot ondergaan komt, laat de eer me vrij koud.
(op z'n horloge kijkend)

Maar ondertussen moeten we onze parade niet vergeten. Ik dien me nog in gala te
steken. Neem me dus niet kwalik, dat ik opstap.
HENRI.

De dienst vóór alles.
GÉRARD.

Tot straks dan
(tot Johan)

Tot weerziens, m'n vrind.
(hij geeft beiden de hand, Johan groet zwijgend en opent voor Gérard de deur).
GÉRARD.

Blijf boven. Ik kom er wel uit.

Zesde Toneel.
Henri, Johan.
JOHAN

(op de bankbiljetten wijzend, terwijl Henri staande een krant inkijkt). Wat 'en geld!
HENRI

(de biljetten opnemend en wegbergend).

Hindert je de aanblik? Dan zal ik de bankjes wegsluiten.
JOHAN.

Ik ben blij, dat u ruim bij kas bent. Of.... hebt u dat geld geleend?.... Van die vriend
misschien.... die van Kerkem?
HENRI.

Gaat 'et je wat aan?
JOHAN.

Ik wou u maar waarschuwen, dat ik toevallig niet veel goeds van die overste heb
gehoord. Hij moet 'en echte lammeling zijn, die voor enige jaren in Leiden....
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HENRI.

Daar wil ik niks van weten! Ik ken van Kerkem als 'en nobele kerel en daarmee uit!
JOHAN.

Goed, ik zwijg; maar wat me meer hindert.... dat is de aanblik van die jeneverkruik.
Hè, papa, dat goed is zo slecht. Dat u vóór 't eten eens 'en glaasje neemt.... in
Godsnaam.... maar 's morgens vroeg al en op uw leeftijd....
HENRI.

Wat leeftijd! Ik ben nog niet zo'n ouwe vent als jij.
JOHAN.

Als u maar eens wilde lezen hoe schadelik alkohol op de hersenen werkt.
HENRI.

Ik heb er nog nooit iets van gemerkt en aan de wijsheid van jouw schriftgeleerden
heb ik gewoon maling. Misschien kan jij geen borrel verdragen; maar als 't er op
aankomst m'n jongen, ga ik nog voor geen drie van jouw soort uit de weg. Geloof
dat vrij.
JOHAN.

Wat heeft dat er nu mee te maken? Is dat nu redeneren? Als ik u eens 'en ernstig
bedoelde raad geef, denkt u altijd, dat ik u iets onaangenaams wil zeggen. U is heel
krachtig; maar ik wil immers juist, dat u 't zo lang mogelik blijft.
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HENRI.

Nou ja, nou ja; zorg maar voor jezelf. Ik weet wel, dat je 't goed meent; maar je moet
me niet schoolmeesteren. Daar kan ik niet tegen.
JOHAN.

Schoolmeesteren? Een zoon z'n vader?
HENRI.

Mensen, die zo vrij van alle ondeugden zijn, doen dat altijd. Maar over wat anders
gesproken. Hoe sta je nou eigenlik met Alice?
JOHAN

(verwonderd en verlegen).

Met Alice?.... hoe ik....? Wel.... wat bedoelt u daarmee?
HENRI.

Sta nou niet zo beteuterd te kijken, of je 't onderscheid tussen 'en man en 'en vrouw
nog niet kent. Alice is 'en aardige en verflikst mooie meid. Schuw uitgevallen zal
wel niemand ze noemen en in de laatste tijd doet ze tegenover jou bepaald avances.
Merk je dat niet, of wil je dat niet merken?
JOHAN

(kalm, maar innerlik zenuwachtig).

Ik geloof, dat u u vergist, papa. Alice is uw gewezen pupil.... uw logée en ze heeft
geen enkele reden om tegen uw zoon onvriendelik te zijn; maar 'en biezondere
betekenis heeft haar vriendelikheid niet.
HENRI.

Zeg, ben jij van plan te wachten tot 'en vrouw je om de hals valt? Dan kan je je reine
leven wel tot je tachtigste jaar volhouwen.
JOHAN.

Ik ben van plan geen meisje 't hof te maken, eer ik 'en goeie positie heb en haar
kan onderhouwen.
HENRI.

Verdomd mooi gezegd; maar 't zou akelig verstandig voor je leeftijd zijn als je 't
meende. Kom, biecht eens op. Ben je te bleu-bang voor Alice of heb je soms 'en
scharrel aan de hand en kan je of wil je daar niet af? Flap er de waarheid maar uit.
Ik ben geen vader als 'n ander.... geen boeman. Van jeugdige dwaasheden snap
ik alles. Nog liever hoor ik, dat je met drie vrouwen hebt aangelegd dan met geen
een.
JOHAN.

Ik kan alleen herhalen, dat ik geen plan heb 'en meisje 't hof te maken, eer ik in
staat ben 'en vrouw te onderhouwen.
HENRI.

Maar verdomme! Denk je dan, dat Alice daarop wachten zal?
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JOHAN.

Wie zegt u, dat ik Alice tot vrouw wil?
HENRI.

Wie me dat zegt? Dat zeggen me m'n ogen. Zo'n frisse, mooie, appetijtelike meid,
zo'n aardig, jolig dier met zo'n paar gloeiende kolen in d'r kop en die zou jou, 'en
gezonde jongen, aankijken, toelachen, aanhalen zonder dat je er warm van liep en
er gek van werd? Maak dat je tante wijs! Als ik 'et geloven moest... begrijp je niet,
dat ik dan allerlei beroerde dingen van jou zou moeten denken? Kom, zit je maar
niet in stilte op te vreten; maar vertel me wat daar achter zit. Als je niet stormen wilt,
dan kan je de stelling omtrekken; maar waar een wil is, dat weet je, daar is ook een
weg. Wil je Alice of heb je 'n ander?
JOHAN.

Noch 't een, noch 't ander.
HENRI.

Daar blijf je dus bij? Wel, God vergeef me!
(na een ogenblik
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stilte)

Maar.... goed. Je moet 'et zelf weten. Ik had Alice voor jou bestemd. Zolang je niets
verdient, zou ik je natuurlik helpen. Je hebt dus maar een vinger uit te steken; maar
van lang zeuren houd ik niet. Ik geef je drie weken tijd. Zolang zal ik me koest
houwen. Laat je die drie weken ongebruikt voorbijgaan, wees er dan op voorbereid,
dat je binnen drie maanden mama tot 'er kunt zeggen. Nou ben je gewaarschuwd.
Je vrouw, of je moeder. Je hebt de keus, de vrije keus.
JOHAN.

Wat vertelt u? Tegen Alice.... mama? Ik? U wil....?
HENRI.

Verloren gaan laat ik 'et mooie kind niet.
JOHAN.

Maar m'n hemel, papa.... u is 52 en zij 23.
HENRI.

Ik ben 52 en jij 20. Willen we konkureren? Mij is 't goed. Ik durf de strijd nog wel
aan, hoor. En ongeoorloofde middelen zal ik niet gebruiken; daar kan je staat op
maken. Zij zal volkomen vrij beslissen. Dat ik haar toeziende voogd ben geweest,
zullen we alle drie vergeten.
JOHAN

(opgewonden).

Ach papa, ik wou, dat u zulke dingen niet zei. Ze doen me maar onaangenaam aan
en wat zou er nu van zo'n dwaasheid moeten worden? 't Is immers al te gek!
HENRI.

Al te gek.... dwaasheid....! Wel verd..... Ik houd wel van 'en grap; maar nou zal je 't
toch eens beleven, dat 'et me ernst kan zijn ook! Dat op 't ogenblik Alice nog 'en
goed oogje op je heeft, is zo klaar als de dag. Je hebt dus twintig punten minstens
op de honderd voor. Maar van nou af dien je je beste been voor te zetten of je
verliest 't spel toch.
JOHAN.

Ik ben niet van zins dit spel met u te spelen.
HENRI.

Maar ik wel met jou.
JOHAN.

U zult wel zo wijs zijn er bij tijds een eind aan te maken.
HENRI.

Tart me niet, ventje! Jij bent de eerste niet, die 't probeert, en je zou de eerste niet
zijn met wie 't slecht afliep.
JOHAN.

U weet even goed als ik, dat Alice aardig en vrolik is; maar ook.... lichtzinnig.
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HENRI.

Ben je bang voor de jeugd, trouw dan 'en vrouw van zestig; maar.... trouw!
(Johan haalt de schouders op).

Zevende Toneel.
Henri, Johan, Alice, Marie.
MARIE.

Vadertje, als u niet op uw tijd past, komt u te laat in de kazerne.
HENRI.

Dankje, moedertje, je hebt gelijk. Ik moet me haasten.
(hij neemt kolbak, sabel met tas uit de gang en handschoenen en maakt zich
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gereed).

Zeg meisjes, we zullen vandaag langs het Paleis trekken. Dan komen we hier voorbij.
Dus post gevat aan 't venster!
MARIE.

Zeker, zeker.
ALICE.

Om u te bewonderen in uw nieuwe uniform?
HENRI.

Zit deze niet prachtig? In Berlijn gemaakt. Kijk jij maar eens goed. Als vrouw heb je
er natuurlik verstand van hoe kleren moeten zitten. Best, hè? Geen enkele valse
plooi. Overal meegaand met de lijnen van 't lijf. En wat 'en lijnen! Alles echt spul,
hoor.
(hij beklopt zijn schouders, borst, armen en dijen)

Voel maar.
ALICE

(die hem niet aanraakt).

Wat heeft u nog een jeugdig figuur!
MARIE.

Heb ik vadertje niet goed gekonserveerd?
HENRI.

Ja, ja, laat de tegenwoordige jongelui maar opkomen. Rein leven, komplimenten!
Slappe touwtjes in plaats van spieren en geen plaats voor lucht in d'r longen. Vergelijk
mijn uniform eens met die van Johan. 't Is waar, zo'n infanteriejas staat altijd minder
elegant. Onze uniform is de mooiste van 't Nederlandse leger; maar
(op Johan wijzend en zijn uniform aanvattend)

kijk die zak nou eens zitten. Overal diepe plooien en gemene bobbels. En dan hangt
zo'n kerel er nog in, of ie om elf uur 's morgens al doodop was. Sta toch eens stram!
Kop op, borst vooruit en buik in.
(beide meisjes lachen).
JOHAN

(zich gekrenkt afwendend).

Ach wat 'en flauwigheid!
ALICE

(luid lachend).
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O, Johan wat maak je 'en gek figuur!
MARIE

(goediger).

Waarom doe je nu niet eens als 'en echt militair?
HENRI.

Wat 'en soldaat, hè?
JOHAN

(boosaardig).

Ik hoef goddank niet mee te doen met die.... vertoningen.
HENRI.

En voor mij is er geen mooier dag in 't jaar dan de 31e Augustus als ik denken kan,
dat onze Koningin trots is op d'r ofsieren.
ALICE.

Wat ik zo aardig van u vind is, dat u niet alleen zo'n jeugdig figuur heeft, maar ook
nog zo'n jeugdig hart.
MARIE.

Ja, dat heeft papa.
HENRI.

Een hart, dat nog vurig klopt voor alle mooie meisjes. Weet je hoe ik dat bewaard
heb? Door geen Arabies of Maleis te leren. Mijn liefhebberijstudies zijn altijd geweest:
de peerden en de vrouwen.
ALICE.

Om ze allebei te dresseren?
HENRI.

Juist plaaggeest; maar met zulk 'en zachte hand, dat ze er geen van beiden wat
van merkten.
ALICE.

En is u dat altijd gelukt?
HENRI.

Altijd. Wil ik jou ook eens dresseren?
ALICE

(koket).

Mij dresseert niemand.
HENRI.

Gekheid; met de liefde dresseer je iedere vrouw.
ALICE.

Ik geloof nog eer: iedere man.
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HENRI.

Weet je wat ik wou?
ALICE.

Zegt u dat eens?
HENRI.

Dat ik niet uit moest trekken voor 'en parade; maar naar de grenzen voor 'en oorlog.
Dan zou jij me om m'n hals vliegen, me op m'n mond zoenen en dan zou je zeggen:
keer terug als overwinnaar of sterf als held.
ALICE.

Ja, dat zou ik.
HENRI

(de armen voor haar openend).

Doe 't dan maar bij voorbaat; dan weet ik altans wat me te wachten staat.
ALICE

(hem omarmend en kussend).

Keer terug als overwinnaar en.... sterf nog maar niet als held.
MARIE.

Juist Alice, zo is 't beter.
HENRI.

Jij bent nog eens 'en meid om mee uit vissen te gaan.
(tot Johan)

Nou meneer de jager, geeft dit je geen trek in de oorlog?
JOHAN

(zittend zijn schouders ophalend en meer verlegen dan onverschillig). Och!
HENRI

(Johan medelijdend op de schouder kloppend).

Jij wilt pas je hof maken, als je 't doen kunt in 'en Arabies sonnet, hè?
(de meisjes lachen luid).

Rein leven! 't Is de moeite waard. Tot straks, meisjes. Denk er aan: aan 't raam
zitten! Mijn goudvos zal dansen van pret als ie jullie ziet. En alle ofsieren van 't
regiment zullen naar jullie opkijken.
MARIE.

Als u nu niet ogenblikkelik gaat, komt u te laat en krijgt u 't met de kolonel aan de
stok.
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HENRI.

Ik poets 'm.
(tot Johan, die zitten blijft).

Kan jij niet behoorlik salueren, jager?
JOHAN

(opspringend en groetend).

O, ja, als u op die vertoning zo gesteld bent, asjeblieft.
(hij groet ernstig op militaire wijze. Henri groet terug).
HENRI.

Zo, dat begint er naar te lijken.
(af).

Achtste Toneel.
Johan, Marie, Alice.
ALICE

(tot Marie).

Wat is jouw papa toch 'en kranig ofsier. Ik zie hem -dolgraag in uniform.
MARIE.

Ja, in politiek maakt ie lang niet zo'n goed figuur.
JOHAN.

Ik begrijp maar niet, dat iemand, die zoals hij, in Indië dapper gevochten heeft, hier
nog liefhebberij heeft in zo'n laffe paradevertoning.
ALICE.

Een militair kan toch niet altijd vechten. In vredestijd moet ie geuren; dat hoort even
goed bij het vak. Zeg Jo, je papa heeft gelijk.
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Die uniform hangt je als 'en zak om 't lijf. Kijk nu die plooien eens aan... en die wijde
kraag.
(zij plukt met haar vingers aan zijn jas en jaskraag).

Dat behoorde alles veel beter te sluiten. Waarom....?
JOHAN

(verlegen en schuw).

Laat mij maar met rust. Ik ben nu eenmaal geen geurmaker.
(hij onttrekt zich aan haar aanraking.)
MARIE.

Zeg eens Jo, zo minachtend hoef je van papa niet te spreken.
JOHAN.

Ik minacht papa in 't geheel niet. Hij minacht mij.
ALICE.

Jullie bent wel erg uiteenlopende naturen. Als jij nu eens naar de grenzen moest
trekken, zou je dan ook willen, dat ik je een kus op je mond gaf en zei: keer terug
als overwinnaar of sterf als held?
JOHAN.

Wie papa zoenen wil, hoeft 'et mij niet te doen.
ALICE

(lachend).

O, ben je jaloers? Is 't dat! Jaloers van z'n eigen papa. Hoor je 't, Marie? Johan is....
JOHAN

(boos opvliegend en heengaande).

Laat me toch met rust.

Negende Toneel.
Alice, Marie.
MARIE.

Och Alice. plaag Johan niet zo. Daar kan de jongen niet tegen. Hij is nu eenmaal,
net als ik, erg teergevoelig en schuchter. Dat hebben we allebei van mama.
ALICE.
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Ik doe hem toch geen kwaad. Dat kontrast tussen vader en zoon lijkt me zo grappig.
't Is wel te begrijpen, dat die twee niet goed met elkander overweg kunnen.
MARIE.

Als je wist hoe dat Johan hindert. Hij wil van papa houwen en toch kan hij 't niet met
hem vinden. Dit is ook de voornaamste reden waarom hij naar Indië gaat.
ALICE.

Jij kunt wel met je papa overweg; is 't niet?
MARIE.

O ja, met al z'n eigenaardigheden is papa toch 'en beste man.
ALICE.

En een vader houdt altijd meer van z'n dochter dan van z'n zoon. Zeg.... zou je papa
nooit z'n toestemming geven tot je huwelik met Hoogveen?
MARIE.

Och, ik weet niet; papa heeft weinig met hem op. Papa vindt eigenlik iedere man,
die geen militair is, een minderwaardig individu.
ALICE.

Dan was 't nog zo gek niet van mij, dat ik van nacht zei: jij wordt nog eens barones
van Kerkem.
MARIE.

Maar Alice, die man denkt er niet aan me te vragen.
ALICE.

Met wie heeft ie zich gisterenavond 't meest beziggehouden?
MARIE:

Met mij, omdat hij 'en vriend van papa is; maar z'n ogen waren voortdurend achter
jou aan en als jij niet zo druk gedanst hadt...
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ALICE.

Zou ik in jouw plaats er hem wel toegebracht hebben me te vragen.
MARIE.

Zou jij hem dan willen hebben.... 'en man, die zoals je zelf uit 'et offisiersboekje
gezien hebt al drie en vijftig jaar is?
ALICE.

Met beide handen nam ik hem aan. Denk toch eens na: baron, schatrijk, in 't volgend
jaar kolonel, wie weet hoe gauw dan generaal, je komt aan 't hof....! Goeie hemel,
kind, wat kan je meer verlangen?
MARIE.

Sijfer jij de liefde dan helemaal weg?
ALICE.

Wel neen; maar op 'en man verliefd zijn en 'en man trouwen, dat zijn toch twee
hemelsbreed verschillende dingen. Mijn ideaal zou zijn 'en sjieke, rijke man te hebben
voor je positie in de wereld en dan andere mannen.... vandaag de een en morgen
de ander.... om verliefd op je te maken. Ik zou ze natuurlik op 'n afstand houwen.
O ja. Want spelen met vuur is heel aardig; maar je vingers branden ... dat doet pijn.
MARIE.

Hè, wat heb jij toch rare invallen! Heus, jij maakt 'en mens helemaal in de war.
Wanneer ik jou zo hoor spreken, is 't me soms net, of al wat ik tot nogtoe zelf heb
gedacht, kinderachtig en belachelik was.
ALICE.

Dat komt, doordat jij alles veel te sentimenteel en veel te gewoon opvat. Je moet
'en beetje fantazie in je leven brengen; anders is 't leven de moeite niet waard.
MARIE.

Ik heb toch heel andere idealen dan jij. Dat ik sentimenteel ben.... ja, daar heb je
wel gelijk in; maar....
(plotseling na een ogenblik nadenkens).

O, 't kan me soms zo bitter stemmen, dat mama zo jong moest heengaan. Papa is
goed en lief; maar wat begrijpt die van ons.... van Johan zowel als van mij? Wat
voor raad kan die me geven?
ALICE.

Wat voor raad heb je nodig? Hoogveen heeft je gevraagd. Je papa zegt neen, omdat
de jongen geen militair is. Maar als jij zoudt zeggen: hem en geen ander, dan zou
je papa wel toegeven, want van jou houdt ie nog meer dan van Johan. In plaats
daarvan zwijg je stil.
MARIE.

Omdat ik eigenlik zelf niet weet wat ik wil.
ALICE.

Ja, dan....
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MARIE.

Ik zou er vreselik tegen opzien om naar Honoloeloe te moeten gaan; dat is zeker.
Zo ver weg.... naar de Kanaken.... zo'n griezelig bruin volk.... dan papa te moeten
verlaten.... papa, die nog wel flink is, maar toch ook 'en dagje ouwer wordt.... en die
zo'n behoefte heeft aan mensen.... jonge mensen om zich heen. Neen! Wil je
geloven, dat ik 'et soms 'en misdaad van me zou vinden als ik papa alleen liet?
ALICE.

Ergo, je wilt Hoogveen niet, net zoals ik zei.
MARIE.

Maar toch houd ik heus van Frits. Ik geloof ook wel, dat ik met hem gelukkig zou
kunnen zijn. Maar is dat nu de ware liefde? Ik
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vraag 'et me zo dikwels af en toch weet ik 'et niet. Ach, ik ben zo'n raar mens.
Doorgaans begrijp ik me zelf niet.
ALICE.

Dat geloof beduidt niemendal. Wie verliefd is, hoe weinig dan ook, gelooft altijd, dat
ie gelukkig zal worden als ie 't voorwerp van z'n liefde maar krijgen kan.
MARIE.

Daar heb je misschien wel gelijk in. En als papa dat huwelik niet goed vindt.... Maar....
van de andere kant beschouwd, wat kan papa nu eigenlik tegen Frits inbrengen?
ALICE.

Je papa? Dat weet ik niet. Mij zou hij te jong zijn.
MARIE.

Vijf en twintig jaar.... vind je dat te jong?
ALICE.

Veel zelfs. Om te trouwen altans. Om te flirten.... dat is iets anders. Flirten is juist
met jonge mannen 't alleraardigst; maar trouwen.... neen kind, als je van mij 'en
raad aan wilt nemen, trouw dan niet met 'en jonge man.
MARIE.

Daar heb je nu weer zo'n vreemde inval! Waarom niet?
ALICE.

Wat heb je van 'en jonge man te verwachten? Ten eerste, dat ie je heel gauw met
z'n overdreven verliefdheid verveelt. Want hoe aardig verliefdheid ook is, als 'en
man de hele dag wil zoenen en vrijen, dan krijg je o, zo gauw genoeg van hem.
Dan.... zet zo'n jonge man je direkt in de kinderen, wat je oud en lelik maakt en je
niets dan zorgen, verdriet en allerlei lasten bezorgt. En ten slotte komt er nog bij,
dat 'en jonge man je binnen kortere of langere tijd zonder enige kwestie bedriegt.
MARIE.

Waarom?
ALICE.

Omdat 'en jonge man nu eenmaal niet trouw kan zijn. Nu.... wat moet je dan doen?
Standjes maken helpt niets; hem van jouw kant bedriegen brengt je in allerlei
moeilikheden; scheiden, dan leg jij 't lootje voor zijn gedrag.
MARIE.

't Kan alles waar zijn; maar trouwen uit berekening.... al is 't ook nog zo verstandig....
o neen, neen, ik geloof niet, dat ik daartoe in staat zou zijn.
ALICE.

Ga dan tegen de zin van je papa armoe lijen onder de Kanaken.
MARIE.

Denk 'et toch eens in: van de morgen tot de avond te moeten samen zijn met 'en
man voor wie je geen liefde kunt gevoelen!
ALICE.
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Dat went wel. Trouwens, als je dan verliefd wordt, ga je van zelf aan 't flirten en als
je 'en poosje geflirt hebt, is je verliefdheid ook vanzelf bevredigd.
MARIE.

Neen Alice, daar geloof ik niets van.
ALICE.

Omdat jij nog nooit geflirt hebt.
MARIE.

Dat kan zijn. Ik ben nu eenmaal heel anders dan jij. Ik zou mijn man onmogelik
ontrouw kunnen worden.
ALICE.

Flirten is geen ontrouw.
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MARIE.

Dat scheelt toch niet veel. Weet je wat ik zou verlangen.... wat mijn ideaal zou zijn?
Stille huiselike gezelligheid met 'en man van wie ik dol veel zou moeten houwen.
ALICE.

Pas dan maar dubbel op. Gevoelsmensen, zoals jij, bederven meestal door hun
gedweep hun hele verdere leven.
MARIE.

Daarom geloof ik, dat 'et voor mij 't allerbeste is, stilletjes bij papa te blijven. Die
houdt van me en heeft me eigenlik nog 't meest van allen noodig.
ALICE.

Jij moet 'et weten.
MARIE.

Maar dat jij zo boud over alles durft spreken.... ik begrijp er niets van. Heb jij zoveel
meer ondervinding dan ik?
ALICE.

Ik heb romans gelezen en m'n ogen de kost gegeven. En wie zich aan 'en ander
spiegelt.... Maar stil: hoor ik daar geen muziek?
MARIE.

Ja, ze komen.
(uit de verte nadert allengs de kavalerie-muziek, die de Habanera uit Carmen in
marsch-tempo speelt).
ALICE

(het raam openend).

O, kijk! De straat ziet al zwart van de mensen.
MARIE.

Wat spelen ze toch? Ik ken die wijs.
ALICE.

De Habanera uit Carmen. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime; si je t'aime, prends garde
à toi.
MARIE.

Daar komt de paukenist te paard om de hoek. Hoe aardig, dat slaan op de pauken
onder 't rijden.
ALICE.

En daar komt de kolonel met z'n staf.
MARIE.

En papa! Kijk, hij laat z'n vos dansen.
ALICE.
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Toch 'en zeldzaam mooi figuur te paard, die papa van jou. Hij is de sjiekste van al
de offisieren van 't regiment.
MARIE.

Hij groet!
ALICE

(met haar zakdoek wuivend).

Hoezee voor de huzaren! Hoezee! Hoezee!
(Marie wuift ook; maar juicht niet).

Tweede bedrijf.
Zelfde décor.

Eerste Toneel.
Henri, Alice, later Jaantje.
HENRI.

Ik heb je jawoord en dat geef ik je niet terug.
ALICE.

Jawoord.... jawoord. Ik heb voorlopig toegestemd; maar zolang we niet samen op
't stadhuis geweest zijn, kan ik nog best een ander nemen.
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HENRI.

Zeg 's.... nou geen malligheden! Jij 'en polletiek trouwen.... zo'n afgeleefde graaf....
ben je van lotje getikt!
ALICE.

Een graaf van zowat dertig jaar.... en schatrijk.... die me zo'n vurige brief schrijft....
(zij toont de brief).

... daar moet ik toch rijpelik over nadenken.
HENRI.

Geen sprake van.
(bevelend)

Jij gaat ogenblikkelik naar je kamer.... je kunt ook hier schrijven.... en antwoordt
schriftelik, dat je heel vereerd bent met het grafelik aanzoek, maar dat de
Hooggeboren Heer naar de pomp kan lopen!
ALICE.

Zo grof? Ik denk er niet aan.
HENRI

(schertsend).

Gehoorzamen!
ALICE.

Wees voorzichtig! Je pupil ben ik niet meer, je vrouw ben ik nog niet.... je bevelende
toon is dus zeer misplaatst.
HENRI

(enigszins ongerust).

Nou.... nou.... gekheid dan op 'en stokje. Je maakt mij niet wijs, dat zo'n mooie,
levenslustige vrouw als jij iets voelen kan voor die saaie, verlepte en verdroogde
graaf van Binken. Wees dus zo goed die vermummiede aanbidder op staande voet
af te poeieren.
ALICE.

Worden al m'n voorwaarden dan aangenomen?
HENRI.

Allemaal!
ALICE.

Ekipage.... een dogcart, een rijpaard en ieder jaar 'n mooie reis van minstens vier
weken....
HENRI.

Als ik verlof kan krijgen.
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ALICE.

Afzonderlike slaapkamers.
HENRI.

Naast elkaar.
ALICE.

Gescheiden door 'en deur, waarvan ik de sleutel houd en.... Marie... het huis uit.
Op kinderen ben ik toch al niet gesteld en dan dadelik voor mama te moeten spelen
over 'en dochter, die even oud is als ik....
HENRI.

Nee, dat gaat niet. Maar 't loopt ook wel los. Ik had zeker liever gezien, dat Marie
'en kavalerist nam; maar wil ze absoluut die Frits Hoogveen hebben, wat zal ik me
er dan tegen verzetten? Niewaar? Kwaad heb ik van de jongen nooit gehoord.
Integendeel. Dus....
ALICE.

Jawel! jawel! Maar als zij er nu voor bedankt naar Honoloeloe te gaan.
HENRI.

Ach wat! In de tegenwoordige tijd kan 'en mens 't overal goed hebben en de
zeereis.... die betekent helemaal niks meer.
ALICE.

Toch ben ik er zo goed als zeker van, dat Marie neen zal zeggen als ze zo ver van
d'r geliefde vadertje weg moet gaan.
HENRI.

Nou, dat is bliksems aardig van d'r en ik houw haar ook liever bij me. Dan moet die
Hoogveen maar om 'en ander konsulaat vragen.... wat dichter in de buurt.... in België
bijvoorbeeld.
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ALICE.

Dat zal hij niet durven en niet willen. Hij is natuurlik al blij, dat de minister hem
benoemd heeft.
HENRI.

(korzelig).

Kiezen of delen. Ik heb tot nogtoe zo beslist mogelik nee gezegd. Als ik nou opeens
ja zeg, me dunkt, dat ik dan ook wel 't recht heb m'n voorwaarden te stellen.
ALICE.

Goed, probeer 't. Maar ik schrijf mijn graaf van Binken niet af, eer ik zekerheid heb,
dat Marie binnen drie maanden 't huis uitgaat.
HENRI.

Dat is nou maar gekheid.
ALICE.

In 't geheel niet. Eén vogel in de hand is beter dan tien op het land. Ik schrijf
(zij wil de zin herhalen, maar er wordt getikt).
HENRI.

Binnen!
JAANTJE.

Meneer, daar is meneer van Kerkem.
HENRI.

Laat binnenkomen.
(Jaantje af).
ALICE.

Dienstzaken? Dan poets ik 'em.
HENRI.

Eerst nog 'en zoen ter bezegeling van onze trouwplannen
(hij opent de armen).
ALICE

(schalks).

Geen enkele zoen meer, eer 't zeker is, dat Marie weggaat.
(snel door een zijdeur af).
HENRI.

Verdomd!
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Tweede Toneel.
Henri, Gérard, later Marie.
GÉRARD

(binnentredend).

Goeie morgen!
HENRI.

Hoe staat 'et leven? Ga zitten. Een sigaar.... 'en borrel?
GÉRARD.

Niets van dat alles. Ik kom eens ernstig met je praten.
HENRI.

En je tienduizend pop terugvragen?
GÉRARD.

Houd die zolang je wilt. Je betaalt me immers rente? Neen, ik vlei me je 'en betere
tijding te brengen,
HENRI.

Dan sta ik op 'en gansje, want ik heb er zelf ook een.
GÉRARD.

En die is?
HENRI.

Ik ga weer trouwen!
GÉRARD.

Met Alice
HENRI.

Met Alice.
GÉRARD.

Dacht ik 'et niet! Jij bent toch 'en geluksvogel. En dus.... Je zoon wou er niet aan?
HENRI.

Begrijp je zo'n jongen? Ik heb ze hem aangeboden. Ik heb hem de weg op alle
mogelike manieren geëffend; ik heb hem zelfs getart.... geprobeerd jaloers te
maken.... niks heeft gebaat. Hij blijft bij z'n rein leven. Wat 'en pastoor!
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GÉRARD.

Zeg dat niet te gauw. Op 'en goeie dag komt hij de rechte tegen.... de vrouw, die
op z'n zinnen werkt en dan.... Ik geloof er niets van, dat die jongen zo ongevoelig
zou zijn voor vrouwen.
HENRI.

Hij moet 'et weten. Ik heb gedaan wat ik doen kon. En nou jij.
GÉRARD.

Ik begin met je geluk te wensen (zij geven elkaar de hand).
HENRI.

Dankje!
GÉRARD.

En vervolgens deel ik je mee, dat ik van plan ben je voorbeeld te volgen.
HENRI.

Komaan, komaan! Nou, dan wens ik je ook geluk
(zij drukken elkaar nogmaals de hand).

Wel! wel! Beter laat dan nooit. En wie is de uitverkorene?
GÉRARD.

Jouw dochter Marie!
HENRI.

Zeg 's, ben jij....
(hij weerhoudt het woord, dat hem naar de lippen welt).
GÉRARD.

Dat schijnt je te verwonderen.
HENRI.

Nee, zeg 's.... me dunkt.... je maakt gekheid, niewaar?
GÉRARD.

Ben je niet fris? Ik spreek in alle ernst. Vin je me zo'n verwerpelike partij?
HENRI.

Nee, nee, verwerpelik zeg ik niet; maar.... alle drommels.... dat.... dat.... Heb je er
dan al met haar over gesproken?
GÉRARD.

Dat niet. Ik begin met jou.
HENRI.

Maar ik heb je toch verteld, dat ze geëngageerd is.
GÉRARD.

Zeker; maar met de bijvoeging, dat je niets van dat engagement wou weten.
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HENRI.

Nou ja, nou ja; maar wel beschouwd heb ik op die jongen niks aan te merken! Hij
is nou wel geen militair; maar hij schijnt toch bliksems goed aangeschreven te staan.
GÉRARD.

Dus heb je hem aangenomen? Ja dan.... dan vis ik achter 't net. Dat spijt me
natuurlik.... want dan
(hij doet alsof hij op wilde stappen)

dan moet ik van de zaak afzien.
(kwaadaardig).

Ik schijn minder veine te hebben dan jij.
HENRI.

Dat is te zeggen.... Er komt nog wel wat anders bij kijken dan enkel veine. Ik weet
niet of.... maar loop nou niet dadelik weg!
GÉRARD.

Wat zal ik hier dan nog langer doen?
HENRI.

Wel, die Hoogveen wil naar Honoloeloe en daar schijnt Marie weinig zin in te hebben.
GÉRARD.

Dat is haar zaak. Of.... wil.... je daarmee zeggen, dat ik misschien toch nog 'en kans
heb?
HENRI.

Altans.... altans.... maar.... eigenlik begrijp ik je niet. Je hadt toch eerst je zinnen op
Alice gezet?
GÉRARD.

Ik? Hoe kom je er bij? Omdat ik uit gekheid zo iets gezegd heb? Neen. Ik vond Alice
mooi, vrolik, aardig.... net zoals Beurtmans
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ze vond. Dat vind ik trouwens nog; maar voor de huiselike samenleving.... neen
man, ieder heeft z'n smaak en jij moet weten watje doet; maar.... ik.... ik geef toch
de voorkeur aan 'en kalmere, meer gemoedelike... ik zou haast zeggen degelikere
vrouw.
HENRI.

Ja, degelik is Marie. Dat zal waar zijn. En 'en lief bekje heeft ze ook.
GÉRARD.

Je begrijpt, dat ik van Alice geen kwaad wil zeggen en misschien, dat ze voor jou....
HENRI.

Ik begrijp 'et, ik begrijp 'et. Jij bent van 'en ander deeg dan ik. Hoor 's kerel, je weet,
dat ik van m'n hart nooit 'en moordkuil maak. Ik ben ook geen diplomaat. Wat ik
zeg, meen ik en wat ik meen zeg ik ook ronduit. Wij kennen elkaar al van de
akademie. Ik vond je vroeger 'en verdomd goeie kerel, 'en nobele vent en je hebt
me bewezen, dat je nog altijd dezelfde bent; maar eerlik gezegd, 'en man van over
de vijftig jaar voor m'n dochter, die net meerderjarig is....
GÉRARD.

Heb jij dan alleen 't recht 'en jonge vrouw te nemen?
HENRI.

Neem me niet kwalik; de een is de ander niet!
GÉRARD.

Wou je van de gelegenheid gebruik maken om me 'en grofheid te zeggen? Ja, ja;
als je iemand uit de penurie helpt....
HENRI.

Zeur nou niet. Je weet best, dat ik daar niet aan denk. Ik spreek nou als vader.
GÉRARD.

Dan houd je er dus twee maten op na: een als vader en een als....
HENRI.

Heb je dan niet zelf gezegd, dat ik zo'n ijzersterke karkas had?
GÉRARD.

Toen 't gold naar Indië te gaan; maar nou spreken we over trouwen en komt 'et dus
aan op de vraag, wie van ons beiden 't soliedst heeft geleefd.
HENRI.

Soliede leven? Daar hebben we geen van beiden ons aan bezondigd.
GÉRARD.

Bij mij heeft de borrelfles 's morgens nooit op tafel gestaan; maar.... als je wat tegen
me hebt....
HENRI.

Word nou niet nijdassig. Wat zou ik persoonlik tegen je hebben? Die ouwe
geschiedenis is vergeten. Ik ben evenmin ondankbaar als onrechtvaardig. Dat is
ook de zaak niet.... volstrekt niet. Maar nou zo ineens 'en schoonzoon in je te zien....
GÉRARD.
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Valt je 'en beetje moeielik. Dat laat zich horen. Als je daar nu maar niet mee zeggen
wilt, dat je in alle geval voornemens bent me de voet dwars te zetten.
HENRI.

Daar denk ik niet aan. Marie is meerderjarig en dus vrij. Wil zij je hebben....
GÉRARD.

Dan ben jij 't er mee eens?
HENRI.

Och waarom niet.... als zij wil.
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GÉRARD.

Goed zo.
HENRI.

Eens moet Marie toch trouwen.... tenminste, dat is de natuurlike gang van zaken.
Als ze nou 'en flinke kav'lerist kan krijgen.... een man van middelen bovendien.... al
is ie dan ook enige jaren ouwer dan zij....
GÉRARD.

Dan geef jij er je zegen op?
HENRI.

Waarom zou ik dat niet?
GÉRARD.

Wil je haar dan om 'en onderhoud voor me vragen?
HENRI.

Zeker. Met genoegen.
GÉRARD

Haar met enkele woorden voorbereiden op m'n aanzoek?
HENRI.

Ook al.
GÉRARD.

En zeggen.... dat jij geen bezwaren hebt.... misschien zelfs een goed woord voor
me doen?
HENRI.

Zeker, zeker. Wat kan ik er tegen hebben? Zij moet toch zelf beslissen. Niewaar.
Zoals ik zeg: ze is helemaal vrij om te kiezen wie ze wil.
GÉRARD.

Nu juist. Zij kiest wie ze wil en jij geeft haar te kennen, dat er aan 'en huwelik met
mij geen bezwaren; maar wel enige voordelen verbonden zijn.
HENRI.

O, jat Wat 'en avontuur! M'n ouwe akademievrind m'n schoonzoon! Ik jouw
schoonpapa en over 'en jaar de grootpapa van je eerstgeborene.
GÉRARD.

Nou.... nou....
HENRI.

Dat hadden ze me op de kermis eens moeten voorspellen.
GÉRARD

(leuk).

Geloof me vrij: er gebeuren wel vreemdere dingen.
HENRI.
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Natuurlik.... natuurlik. Je bent toch nog 'en man in de kracht van je leven. Waarom
zou 'en kerel als jij geen tachtig of negentig jaar worden?
GÉRARD.

Dat zou ik ook denken. Dus wacht ik op 'en bericht om....
MARIE

(binnenkomend).

Vadertje
(Gérard ziende)

O, neem me niet kwalik.
(zij wil teruggaan).
HENRI.

Kom binnen.... kom binnen. Je bent toch niet schuw voor van Kerkem?
MARIE.

O, neen; dat niet.
(zij komt nader).
GÉRARD.

Hoe maakt u 't, freule?
HENRI.

Nee, nee! Nou wordt er niet meer gefreuled. Ze heet Marie.
GÉRARD

(tot Marie).

Zou u me willen vergunnen u bij uw naam te noemen?
MARIE.

Zeker.... zo'n oud vriend van papa.
HENRI.

En die vandaag voor jou hier is....
GÉRARD.

Neen Henri, zo niet. Wat jij met je dochter te verhandelen hebt, moet onder vier
ogen besproken worden.
HENRI.

Mij goed.
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GÉRARD.

Maar als je dochter 't me zal veroorloven, hoop ik heel gauw terug te mogen komen.
MARIE

(verwonderd).

Waarom moet ik dat veroorloven?
GÉRARD.

Dat zal uw papa u vertellen. Voor 't ogenblik mag ik u niet langer ophouden. Dag
(aarzelend)

Marie.
MARIE

(schuw hem de hand gevend) Meneer van Kerkem (Henri belt).
HENRI.

Ik heb gebeld. Ze zullen je beneden uitlaten.
GÉRARD.

Geef je geen moeite. Tot ziens
(af).

Derde Toneel.
Henri, Marie.
MARIE.

Vadertje, wat is er aan de hand? De overste, die voor mij hier komt en terug wil
komen als ik 't hem veroorloof.... daar begrijp ik niets van.
HENRI.

Ja, kijk eens, kind, je dient nou 'en beslissing te nemen. We hebben daar in de
laatste tijd niet meer over gesproken en ik.... bij nader indenken.... ik laat je vrij....
volkomen vrij. Dus.... als je bepaald die Frits Hoogveen hebben wilt, zeg 't dan.
MARIE.

Op staande voet?
HENRI.

Nou... op staande voet niet.... nee, van avond is ook goed.
MARIE.

God vadertje, moet ik nu heus opeens zo'n gewichtige beslissing nemen?
HENRI.

Groot Nederland. Jaargang 9

Wil je er nog eens 'en nachtje op slapen, mij wel. Maar die zaak kan niet eeuwig
slepende blijven. Het moet nou aan zijn of af.
MARIE.

U hebt toch gezegd, dat u van Frits niets weten wilt.
HENRI.

Dat is ook zo; maar dat was wel wat kras. Wel beschouwd is er op de jongen niks
aan te merken en nou ze hem konsul gemaakt hebben.... nou ie 'n vaste positie
heeft.... de voet in de stijgbeugel....
MARIE

(half ernstig, half lachend).

In Honoloeloe.
HENRI.

Nou ja; maar daar zal hij niet eeuwig blijven. Hij is knap; dus maakt ie natuurlik gauw
promotie. Dan kan hij z'n eisen stellen en....
MARIE.

Hebt u hem weer gesproken of heeft hij u geschreven, dat u ineens zo....?
HENRI.

Wel nee, wel nee; maar wat geeft dat getraineer? Je bent nou in de beste jaren van
je leven. Wou je die eerst voorbij laten gaan?
MARIE.

Daar heb ik in 't geheel niet aan gedacht. U weet hoe besluiteloos ik ben.... in alle
dingen. Hoe kunt u nu plotseling in zo'n heel ernstige zaak 'en beslissing van me
verlangen?
HENRI.

Dat zal ik je zeggen. Als je Frits Hoogveen niet hebben wilt.... beslist niet.... dan zal
ik je de jongen niet opdringen.... geen sprake van.... maar.. er is nou 'en tweede
kandidaat.

Groot Nederland. Jaargang 9

203

MARIE

(verbaasd).

Een tweede kandidaat.... voor mij?
HENRI.

M'n ouwe vriend, de overste van Kerkem heeft zoeven om je hand gevraagd en
wacht op je antwoord.
MARIE.

Och neen.
HENRI.

Wat.... och nee.... Geloof je me soms niet?
MARIE.

Die ouwe man?
HENRI.

Oud.... oud.... hij is nog geen jaar ouwer dan ik.
MARIE.

Maar vadertje, zoudt u dan willen, dat ik die man trouwde?
HENRI.

Marietje-lief, ik heb gezegd en herhaal: ik laat je je volle vrijheid.
MARIE

(goedsmoeds).

Welnu, als dat waar is.... waarom zou ik die volle vrijheid dan niet gebruiken om
kalmpjes bij u te blijven en voor u te zorgen?
(zij slaat de armen om zijn hals)

Van welke andere man kan ik nu meer houwen dan van u?
HENRI.

Kind, je bent 'en engel. Jammer toch, dat je moeder 't niet meer heeft kunnen zien....
hoe lief en hoe goed jij altijd voor me zorgt. Nooit zal iemand je dat verbeteren hoor,
nooit!
MARIE.

En 'k doe 't met zoveel plezier. Want vadertje, hoe vrij en onafhankelik u ook zijn
wilt.... ik weet toch best, dat u me erg nodig hebt.
HENRI.

Nodig.... nodig....
MARIE.

U zegt wel, dat u in Indië 'en tijdje heel alleen uw eigen menage hebt gedaan.
HENRI.
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Zeker.
MARIE.

Maar die menage zal er dan wel naar geweest zijn.
HENRI.

Nou ja.... heel alleen.... heel alleen.... Zo heel alleen was ik niet.
MARIE.

En stel u nu eens voor, dat u hier mij niet hadt, wie zou dan bij tijds zorgen voor
nieuwe overhemden.... voor de knoopjes aan uw handschoenen.... voor de gaatjes
in uw sokken? Wie zou er voor waken, dat de tijd van de vinken en de kievietseieren
niet voorbijging zonder dat u eens gesmuld hadt? En nou spreek ik nog niet eens
van al de huishoudelike zaken, waarvan 'en man geen flauw besef heeft. Ach
vadertje, al weet u 't zelf niet, u bent zo'n hulpbehoevend wezen.
HENRI

(schertsend).

Zo ben ik geworden.... door jou en vroeger door je moeder. Jullie hebt me verwend
en bedorven.
MARIE.

En als ik 't nou zo heerlik vind u te verwennen en te bederven, mag ik daar dan niet
mee doorgaan?
HENRI.

Maar kindje, trouwen is toch de bestemming van iedere vrouw?
MARIE.

Ik weet 'et wel, maar....
HENRI.

En 'en poos geleden wou je die Hoogveen met alle geweld hebben!
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MARIE.

Dat is te zeggen: hij wilde mij hebben.
HENRI.

Jij hem dan niet?
MARIE.

Ook wel.... Ik was vereerd en blij, dat 'en man zo op me gesteld scheen. Dat is zo.
Ik geloofde toen in 't eerst ook echt veel van 'em te houwen; maar ondertussen
moest ik er toch altijd over prakkizeren, of dit nou wel de echte liefde was.
HENRI.

Ach, al dat geprakkizeer ....!
MARIE.

Is misschien 't ware niet. Juist; dat denk ik ook zo dikwels. Maar.... van de andere
kant.... 'en man, van wie je veel houdt, gelukkig te maken.... dat moet toch wel iets
moois, iets biezonders, iets verrukkeliks zij n.
HENRI.

Neem dan die Hoogeveen.
MARIE

(weifelend).

Ja maar.... als ik nu heus veel, echt veel van hem hield, gelooft u niet, dat ik dan
zou denken: 't kan me niets schelen waar hij me heenbrengt, als ik maar met hem
mag zijn, dan ben ik overal gelukkig?
HENRI.

Wel nee; dat je 't naar vindt zo ver van mij weg te gaan is heel natuurlik.... heel
natuurlik. Maar ouwers en kinderen.... niewaar, die blijven zo goed als nooit samen....
en dat gevoel.... dat nare gevoel.... och, op den duur luwt dat wel. 'En mens went
aan alles.
MARIE.

En als 't bij mij nu eens niet luwt? Dan heb ik toch maar mezelf en m'n man er bij
erg ongelukkig gemaakt.
HENRI.

Nou ja, alles kan tegenvallen. Wie weet nou vooruit iets zeker? Daar moet je niet
over piekeren.
MARIE.

Dat is wel zo; maar als ik nu bij u gelukkig ben.... heel tevreden met m'n bestaan....
als ik niets anders begeer dan zo stilletjes verder te kunnen leven.... als ik die grote
behoefte om te trouwen eigenlik niet voel.... waarom zou ik dan niet bij u blijven....?
HENRI.

Zoals ik je zeg: omdat 'et huwelijk de bestemming is van, iedere vrouw.
MARIE.

Dan zouden er op de wereld niet meer vrouwen dan mannen zijn.
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HENRI.

Het overschot is voor de weduwnaars, die tweemaal trouwen. Maar gekheid op 'en
stokje. Als je nou 'en goed aanbod afslaat, dan zal dat je naderhand.... te laat....
berouwen. Op 't ogenblik kan je 'en mooie keus doen: Hoogveen of van Kerkem....
kav'lerist, baron, schatrijk en 'en nobele kerel op de koop toe.... Zo'n partij wordt je
niet licht voor 'en tweede keer aangeboden.
MARIE.

Wilt u me dan zo graag kwijt zijn?
HENRI.

Als je trouwt met 'n hoofdofsier van 't Nederlandse leger ben ik je toch niet kwijt!
MARIE.

Wel voor uw huishouden.
HENRI.

Daar zal ik dan wel iemand anders voor vinden.
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MARIE.

Zoudt u met 'en huishoudster even tevreden zijn als met mij?
HENRI.

Met 'en huishoudster... neen... maar... met 'en vrouw.... dat is andere peen.
MARIE

(verwonderd).

Wilt u dan hertrouwen?
HENRI.

Wat zou je daarvan zeggen
MARIE.

O, maar dat zou ik heerlik vinden! Weer 'en lieve mama te krijgen.... al was 't dan
ook m'n eigen moesje niet.... dat zou allergezelligst zijn. En als u dan nog eens
kleine kindertjes kreeg, waar ik ook zo'n beetje voor zorgen kon, o, dan ging ik zeker
niet weg.
HENRI.

Wat ben jij 'en dot! O, wat ben je 'en dot! Maar kijk nou 's.... ik wil.... ik zou graag
hertrouwen.... dat is zo; maar juist dat gaat niet.... zolang jij hier in huis bent.
MARIE.

Waarom niet?
HENRI.

Omdat.... nu.... dat voel je toch wel, hè? Je spreekt nou van 'en mama.... 'en lieve
mama.... maar zou jij nou mama kunnen zeggen tegen.... tegen.... Alice?
MARIE

(verbaasd).

Alice? Zoudt u dan willen trouwen met Alice?
HENRI.

Waarom niet? Vind je dat zo vreemd?
MARIE.

(zij zijgt op een stoel neer en kijkt Henri een poos strak aan).

O.
HENRI.

Ik begrijp, dat 'et je enigszins verwondert. Ik had er je nog niks van gezegd. Je weet,
dat Alice m'n pupil geweest is. Maar bedenk nou 's.... nee, kijk me niet zo strak en
zwijgend aan.... dat kan ik niet velen. Dan moet ik altijd aan je moeder denken en....
MARIE.

Vindt u dat zó onaangenaam?

Groot Nederland. Jaargang 9

HENRI.

Nee, wel nee, zo bedoel ik 't niet; maar.... maar wat is er nou tegen, dat ik Alice tot
vrouw neem? Als zij van mij houdt en ik van haar? Daar benadeel ik toch niemand
mee. Ze is jonger dan ik.... nou ja, maar mankeer ik ooit wat? Heb je me al eens
ziek gezien? Ben ik ooit een dag in bed gebleven? Of zelfs maar t'huis? Leeftijd is
toch maar iets relatiefs. De een sterft op z'n twintigste jaar; de ander heeft er op z'n
vijftigste nog wel dertig voor zich. Alles hangt af van de vraag: hoe voel je je? Nou,
ik voel me nog presies als 'en jongen van vijf en twintig jaar. Waarom zou ik dan
niet hertrouwen?
(Marie barst in tranen uit)

Moet je daar nou om huilen? Hè, wat vind ik dat onaangenaam! Sentimentaliteit heb
ik nooit kunnen uitstaan. Dat weet je toch wel. Kom, Marie, wees nou verstandig.
Mijn God, er overkomt je toch geen ramp? Niemand denkt er immers aan je kwaad
te doen? Integendeel; als jij van Kerkem neemt, kan je 'en leventje krijgen zo lekker
en zo lollig als je zelf maar wilt. Je maakt alle meisjes uit de stad jaloers. Dat snap
je toch. En 't is de natuurlike loop van zaken. Kom, huil nou niet meer..... zeg 's wat.
(hij wil haar aanvatten).
MARIE.

Ach, laat me papa; ik begrijp nu alles.... alles.... alles....
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HENRI.

Wat wil je daar nou mee zeggen? Wat beduidt dat nou?
MARIE.

Ik begrijp, dat ik weg.... moet.... moet.... moet.
HENRI.

Moet, moet. Da's nou gekheid! Je staat gelijk met alle andere meisjes. En ik dwing
je toch niet. Ieder ander zou in jouw plaats gelukkig zijn. Jij neemt soms de dingen
zo vreemd op.... zo.... Ga nou 's even na: van Kerkem....
MARIE

(opstaand en weglopend).

Ach, neen, nu niet,.... nu niet. Laat me ten minste.... tijd.... tot morgen. 't Is zo
vreselik.... zo vreselik.... zo vreselik
(gaat huilend al).
HENRI.

Hè, die vervloekte sentimentaliteit!

Vierde Toneel.
Henri, Alice, later Johan.
ALICE

(met een brief in de hand door een deur binnentredend tegenovergesteld aan de deur,
waardoor Marie is heengegaan)

Nu?
HENRI

(wrevelig).

Heb je aan de deur geluisterd?
ALICE.

Geprobeerd heb ik 't wel; maar gelukt is 't me helaas niet. Ik kon alleen horen, dat
Marie heenging. En....?
HENRI.

Wat en?
ALICE.

Neemt ze Hoogveen?
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HENRI.

Ik weet er niks van.
ALICE.

O, dan verzend ik m'n brief nog niet.
HENRI.

Geef hier die brief
(hij wil haar de brief ontnemen).
ALICE.

Niet voor ik zeker weet, dat Marie 't huis uitgaat.
HENRI.

Ze heeft gezegd: ik begrijp, dat ik weg moet. Is je dat niet voldoende?
ALICE.

Helemaal voldoende.... neen.
HENRI.

Nou.... mij is 't al haast te veel. Als dat kind ongelukkig werd, omdat ik.... verdomme,
verdomme, ik vergaf 't me nooit!
ALICE.

Ongelukkig worden als ze d'r zin krijgt? Waarom heb je nu niet dadelik gezegd: ja,
ze gaat.
HENRI.

Wat Donderdag, als jij vraagt of ze Hoogveen trouwt.
ALICE.

Als ze weggaat trouwt ze toch.
HENRI.

Maar daarom nog niet met Hoogveen. Ze kan net zo goed.... ja nog beter.... van
Kerkem nemen.
ALICE.

Wat.... heeft van Kerkem haar dan gevraagd?
HENRI.

Of ie. Als ze dus niet naar Honoloeloe wil....
ALICE

(spijtig).

Wel drommels! Wat 'en bof! Schatrijk en barones!
HENRI.

Gun jij haar dat soms niet, jij, die mij krijgt?
ALICE.

Als ik tenminste van Binken niet neem en gravin word.
HENRI.
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Die idioot? Je krijgt 'et niet in je hersens, hoor! Wou jij je woord breken? Geef hier
die brief!
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ALICE.

In geen geval voor 't zeker is, dat Marie 't huis uitgaat.
HENRI.

Geef hier, zeg ik, en dadelik.
(Zij spelen nalopertje om tafels en stoelen.)
ALICE.

Kommanderen? Je aanstaande vrouw? Neen mannetje, dat zal ik je bijtijds afleren.
HENRI.

Hier die brief.
ALICE.

Zie maar, dat je 'm krijgt.
HENRI.

Wel verdomme!
ALICE.

Paardrijden maakt stijf overste, en als je bovendien naar de zestig loopt!
HENRI.

Schandalige deugniet!
(zij lopen elkander wild na).
JOHAN

(opkomend).

Wat is hier te doen.
ALICE.

Hé, Johan!
HENRI.

(gebruikmakend van Alice's verwondering bij het zien van Johan, grijpt haar en
ontneemt haar de brief)

Ziezo! Nou heb ik je toch eindelik in m'n macht!
(tot Johan).

Wat hier te doen is, meneer de student. Vergun me je voor te stellen.... je aanstaande
mama!
JOHAN

(zeer ontsteld).

Toch!
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(bij het zien van Johans schrik barsten Henri en Alice in lachen uit).
(Wordt vervolgd.)
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Over Jacob van Lennep
door F. Buitenrust Hettema.
VII.
1)

Als de ‘veelzijdig begaafde’ van Lennep zijn er meer: maar hoevelen werken? Bij
al 't andere is v. L. nog auteur van romans, novellen; - dicht hij massa verzen. Zijn
litteraire werk: de tietels alleen - beslaan vijfendertig dichtbedrukte bladzijen achter
zijn biografie, - wat 'n werker.
Hij schreef honderd opstellen in ruim een jaar tijd: toen was hij in zijn volle
werkkracht; anders ‘'t ene jaar of 't andere scheelt veel’; soms blijft er ook geruime
tijd in bewerking: Klaasje Zevenster is van lange adem, een twintig jaar.
En waarover schreef hij niet; over de meest uiteenliggende onderwerpen.
Trouwens, hij hoort nog tot die universele mannen, die niet zo vaak in een eeuw
voorkomen. Schildert en tekent; is 'n goed schaker, doet dit elke avond; houdt van
whist, geeft 'n boekje

1)

Zo zegt Potgieter. Zie vooral nog P.'s Een Prospectus (slot); zijn ‘Albert’, blz. 66, vv.
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er over uit; legt geregeld z'n kaartje of speelt domino, biljart graag, alles als 'n gewoon
mens. Wat hij dan ook was. Trouwens, 't zegt wel niet veel, maar 't kost tijd, al geeft
't ontspanning.
't Was 'n man die veel kon. Hij is penningkundige, schrijft met Dirks 't vervolg op
't Penningwerk van Van Loon.
Vooral is v. L. een man van geschiedenis, hij, met zijn enorm geheugen en frisse
fantazie: van hem zijn De voornaamste geschiedenissen van Nederland (in 12
stukken), voor zijn kinderen verhaald; geen schoolboek; en nog gebruikt in veel
huisgezinnen; of 't ook geen lektuurboek zou wezen op nu-middelbare inrichtingen?
De Levens van zijn vader D.J. en zijn grootvader C. van Lennep gaf hij in '61 en
'62 uit; op voor die tijd nieuwe manier, met 't invlechten en publiceren van brieven,
wat velen 'n ‘sublieme indiscretie’ noemden.
Met J. ter Gouw bewerkte hij in vier delen De Uithangtekens, in verband met
Geschiedenis en Volksleven (1868) en Het Boek der Opschriften (1869).
Maar zijn fort is de Roman en de Novelle, minder de berijmde Legende. Hij las
zich in de oude stukken in: tot uit kleinigheden blijkt zijn streven naar juistheid. Graaf
Arnout zweert bij St. Jeroen, niet bij de eigen patroon van zijn voorgangers, St.
Aelbrecht, omdat de graaf nog dacht aan de door de Noren doodgemartelde Jeroen,
waarvan de overblijfselen met veel staatsie naar 't Egmondse klooster waren
gebracht, een vijftien jaar vóór 't verhaal van de Gestoorde Bruiloft zou gebeurd
wezen.
Van Lennep brengt zo geschiedenis in de roman, niet wat roman in de
geschiedenis.
De Voorouders vooral tonen 't: omtrent de ‘zeden en gewoonten van dezen tracht
ik waarheid te leveren, wie die omtrent de personen verlangt, kan de geschiedenis
1)
raadplegen.’
Toch nam men hem kwalik dat hij met dichterlike vrijheid Elisabeth Musch en de
haren te veel verromantiseerd had. Men vergat: ‘een historiese roman is in de eerste
plaats een werk van fictie; men had te weinig begrip voor 't onderscheid tussen
waarheid en wezentlikheid. Aan de eerste behoort een roman getrouw te blijven,
de tweede heeft niemand recht er te zoeken.’

1)

Zegt hij zelf: Onze Voorouders IV 272, en I Voorbericht.
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In de Roos van Dekama streeft hij naar diezelfde antiquariese nauwkeurigheid; ook
de Friezen er in zijn goed getekend: hij had ze scherp waargenomen op zijn tochten,
in de oude boeken: had oog voor de Friezen, in hun eigen land, in Haarlem of in
Rome.
Hij maakte trouwens veel voor-studie, al snuffelde hij niet in archieven; en al
kunnen we nu kleinigheden verbeteren. Nergens blinkt zijn kennis, geleerdheid, en
inzicht vooral beter uit, al is 't ‘stille kracht’.
Zijn geschied-werk is wel geen ‘spiegel voor vorst en volk’, toch schuilt er
didaktiese bedoeling in. Leert niet de ‘Roos van Dekama’, in de Utrechtse bischop,
in Aylua, vooral in Deodaat, de waarheid van 't motto:
‘Wat baet het of ghy draeft en swoeght en u verhit,
Fortuyn liefst hem besoeckt die wacht en stille sit.’
Dat Van Lennep meer kon als geschiedenis tot roman fabriceren, blijkt uit zijn
Vondel-uitgave (1851-1868); met zijn duizende biografiese aantekeningen en
ophelderingen aan de voet van die negen à tienduizend bladzijden in imperiaal
formaat, met zijn kritiese overzichten, beschouwingen en opmerkingen. 't Is een
‘werk van vlijt, geduld, kalme nauwgezetheid en bedaard nadenken....’
Er zijn fouten in, vergissingen; en in 't geheel, zeker, nu zou men 't anders doen
en veel beter. Evengoed als Bredero uitgeven, en Cats, - ja, wie niet? Trouwens,
wat kunnen we al niet beter alsvroeger? en doen we niet beter?
Zijn Zeemans Woordeboek is nog een belangrijke bijdrage tot de kennis van
scheepstermen c.a.; 't bevat vele etymologiese ophelderingen, spreekwijzen en
spreekwoorden; met zijn voorganger Winschoten's Seeman, had 't enige
overeenkomst in tietel alleen: 't was 'n nieuw werk geworden.
1)
De Woordeboekers interesseerde dit werk zeer; anderzijds, v. L. had op met 't
grote Woordeboek, daarbij zond hij in, 't door hem en Ter Gouw bedachte woord
‘uithangteken’; maar ondeugend veronderstelde hij niettemin dat het zo breed
opgezette werk ‘over 1045 jaar presies klaar zou zijn’.
Ook Taalkunde liet hij niet links liggen, als lid van het

1)

Verslag Kongres Utrecht.
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Koninklik Instituut sprak hij graag mee, o.a. over de verduitsing van de Grondwet
van 't Koningrijk der Nederlanden.
En als rechtgeaard Hollander oreerde hij over spelling, natuurlik op de Nederlandse
taal- en letterkundige Kongressen, die speciaal daarvoor dienden.
Zijn inzicht was juist. ‘Er bestaat een voortdurende twist hoe de woorden moeten
1)
gespeld worden en of men daarin de etymologie dan wel de uitspraak moet volgen.
Ik heb mij in mijn geschriften steeds voorstander getoond van het volgen van de
uitspraak.’ Geleerde heren gaan er anders over denken, welnu ‘mij zal men het
intussen niet kwalik nemen als ik blijf schrijven zo als ik tot heden geschreven heb.’

VIII.
Hij schreef en handelde nog over zoveel en met zoveel. Hoe kon hij dit alles doen.
IJverig was hij; en vlug.
Op drie- òf vier-jarige leeftijd schreef hij al briefjes; toen hij negen was, begon hij
verzen te maken; twee, drie jaar later schreef hij toneelstukjes en verhalende
dialogen; vóór zijn zestiende lag er een onafgemaakt epos, een fragmentaries drama
en een begonnen roman onder zijn papieren.
Zijn gewone arbeid ging hem vlug van de hand, hij stelde ongelofelik gemakkelik;
rijmde voor de vuist gelegenheidsdichten. Zo in de Tweede Kamer, op Kongressen;
waar niet? Vaak gebeurde 't dat hij thuis kwam om te eten, maar zijn vrouw toeriep:
‘begin maar vast, Henriet, ik kom dadelik;’ en dan naar zijn studeerkamer ging om
'n vers op te schrijven. In '47 was de Deense dichter Andersen bij hem als gast, en
had een versje gemaakt op dochter Sara; v. L. liep naar boven, en kwam even later
terug met een hollands gedicht van vier koepletten elk van acht regels, op Andersen.
De schets van 't ‘Dorp aan de Grenzen’ (1830) ‘werd in veertien dagen ter neer
geschreven, gekopieerd, van de nodige zangwijzen voorzien, gerepeteerd en
2)
gespeeld’....

1)
2)

Verslag Kongres den Bosch 1860, blz. 189/90.
Biografie I 135.
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Zijn vlugheid blijkt telkens. En tot in zijn laatste levensjaar hield hij wat hij in z'n jeugd
beloofde, wat zijn professor van Assen constateerde: mijn oud-student v. L. die 'k
eksamineerde en promoveerde, was steeds en is gebleven een schrandere en
vernuftige bol.
Daarbij kwam nog ‘een ijver die met de jaren scheen toe te nemen en de kracht
tot de arbeid die van geen vermoeienis wist.’
Merkwaardiger nog wordt hij als men weet hoe hij werkt; v. L. erkent zelf: ‘vingt fois
sur le métier je remets mon ouvrage.’
Zelfs briefjes werden ‘twee- of driemaal veranderd’, voor ze weg te sturen. 't Leven
van C. van Lennep was ‘van nieuws af’ drie maal beschreven, en bleef hem nog
‘onvoldaan’; - en toen ‘kom aan, nu maar weer van voren af aan!’....
Hiermee stemt zijn opzet-plan en schematies-afwerken, zoals hij zelf overbrieft
aan 'n vriend: ‘Eerst zet ik stekken - schrijf verzen die niet rijmen en zonder voetmaat
zijn, en maak dat ik gaauw aan 't eind ben: - dat is de eerste bewerking, het foetus.
Vervolgens ga ik aan 't invoegen, aan 't verplaatsen, aan 't lappen: - dat is de 2e
bewerking. - Dan ga ik aan 't overschrijven, aan 't afronden van de zinnen, aan 't
aanbrengen van maat en rijm: 3e bewerking. - Dan ga ik overschrijven in 't net en
zet de puntjes op de i: - 4e bewerking. - En dan lees ik de boel over en voeg hier
en daar tussen wat nog ontbreekt: 5e bewerking.
Mijn legenden, mijn romans, mijn geschiedenis van Noord-Nederland, 't is alles
op enerlei wijze bewerkt. Ieder heeft zijn eigenaardige manier van werken en ik heb
de mijne sints 50 jaren....’
Hij wachtte z'n tijd af, 't juiste ogenblik, en dat verklaart veel van zijn veel-werk.
Zo deed z'n zusje hem de naam aan de hand voor de tietelloze ‘Pleegzoon,’ toen
hij een jaar of zes na 't schrijven er van, die voorlas in de famieliekring op 't Manpad.
Toch ging 't werk hem niet zo glad af als verondersteld werd: hij schrijft zelf: ‘je
n'ai pas le travail facile du tout.’ Soms is hij blij ‘vier ordentelike regels per dag te
maken, en schrapt vandaag weer door wat hij gister schreef.’
En dan verdenkt men er hem nog van alles uit zijn mouw te schudden, maar
‘hoeveel moeite en inspanning en smart kosten
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hem niet zijn geestes-kinderen’; uit de mouw schudden: ja, prullen; maar wat
goeds?....
Zij zijn er mooglik, ja, Minervaas gunstelingen,
Bij wie een nieuwe stof zich telkens op komt dringen,
Wie nooit een denkbeeld faalt, bij wie, met losse zwier
De woorden ongezocht zich voegen op 't papier.
Zij zijn er; maar niet ik mag bij die uitverkoornen
Gesteld zijn....

En dan toch zoveel presteren?! -

IX.
Vanwaar had hij al de tijd?
Zijn dag begon om zes uur al; vóór 't ontbijt, vooral in de zomer, had hij 't nodige
gearbeid. En hij werkte geregeld: ‘hij wist letterlik de tijd uit te kopen.’
Maar ook dan nog!
Gelukkig had hij een fenomenaal geheugen; daarin borg hij buitengewoon veel
kennis, over de meest uiteenliggende en verspreide onderwerpen. ‘Op een soirée
bij de beroemde actrice Madeleine Brohan, te Parijs, waar J.v.L. door Marmier
geïntroduceerd was, verbaasde hij alle gasten, waaronder de bekendste
letterkundigen van de hoofdstad, door de onuitputtelike voorraad van verzen,
spotdichten, enz. uit de tijd van de franse revolutie, die hij opzei, en waarvan geen
van de aanwezigen ooit had gehoord.’
Zo iemand overkomt 't meer als eens dat ‘dezelfde loop van gedachten hem
dezelfde volzin of dezelfde versregel doet neerschrijven’; dezelfde motto's en citaten
1)
vindt men soms bij verschillende gelegenheid gebruikt. Die zelfde soort herhalingen
2)
worden ook van Cats verteld.
Is 't wonder? Ze geven zoveel dat ze zich wel eens herhalen. Ze hebben geen
tijd, ze herinneren zich niet altijd of en waar ze 't al geschreven hebben.
Van Lennep las vaak zijn eigen werk later na. In 't Zeisterbos ontmoette hem een
dame van zijn kennis, die 'n praatje met hem maakte; toen dit enige tijd geduurd
had, zei hij: ‘nu moet je me

1)
2)

B.v. 't zelfde engelse citaat in Musch I 208 = Klaasje V 191.
Zie Kalff, Cats.
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niet langer ophouden, want ik ben in 'n roman verdiept en brand van verlangen om
te weten hoe de schrijver er zich uitredt.’ - ‘Wat lees je dan?’ - ‘Een van mijn eigen
romans, maar ik ben hem totaal vergeten....’
Maar waarom stoot men zich aan dat repeteren. Doet niet elk mens 't zelfde? En 'n
schrijver is, om 'n oud citaat te gebruiken: ‘so zu sagen auch ein mensch.’
‘Pleegde v. L. onwetend plagiaat aan zich zelf,’ hoe zou 't bij hem, en bij anderen,
niet voorkomen dat hij van anderen onbewust citaten ontleende; van anderen, zonder
't zich te herinneren, een verhaal in hoofdzaken overnam.
Zo schreef hij: ‘de hele historie van de Pleiade en het aan huis brengen van 't
kind (Klaasje Zevenster) is louter een werk van mijn vinding.’ Later zou hem verteld
zijn dat werkelik door leden van een studentegezelschap een jong meisje was
geadopteerd en opgevoed. Ook bleek dat door Le Francq van Berckhey al veel
vroeger zo'n verhaal was gedaan. Mischien zal v. L. dit, zonder 't zich te herinneren,
gekend hebben.
't Gaat vaker zo. ‘Men zegt ons dat wij 't van elders hebben, wat wij voor eigen
vinding houden; maar wij kunnen 't niet geloven. Eindelik bewijst men het ons
duidelik, en nu zijn we overtuigd en begrijpen hoe de zaak zich heeft toegedragen.
We hebben het lang geleden hier of daar gehoord of gelezen, maar er niet meer
aan gedacht. Na jaren herinneren we 't ons; maar we zijn vergeten dat het herinnering
is, we zien 't aan voor iets dat we zelve gevonden hebben. Zo zal het van Lennep
gegaan zijn. Waarschijnlik heeft hij in zijn studentetijd het verhaal wel eens gehoord,
maar er niet biezonder veel acht op geslagen. Veertig jaren later verhaalt hij iets
1)
2)
dergelijks.’ Dergelijke ‘onwillekeurige reminiscenzen’ komen bij v. L. vele voor;
3)
uit allerlei schrijvers.
Had v. L. maar beter om Vondels raad gedacht: ‘gedraag u

1)
2)
3)

Schrijft Leendertz.
De woorden zijn van A. Beets.
De koning van Corsica, en Cartouche, en de Vliesridder, in de Ferdinand Huyck zijn historiese
personen: maar ook hier heeft v. Lennep met zoveel fantazie gewerkt, dat van hem geldt:
niemant genoemt, niemant geblameert; zie over deze Vliesridder, dat een baron Ripperda is,
S.A. N a b e r , in Bijdr. Vad. Gesch. 1909, blz. 208 w.
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zo, dat de boeren het niet merken, nochte voor de geleerden al te sterk
doorschijne’....
Maar deze ‘geleerden’ hebben van Lennep nagespeurd; en hemel, op wat 'n
diefstal hem betrapt.
‘Als in het dichtrenrijk de strafwet geldig was,
Die moord en diefstal loon naar werken doet ontfangen
.... Beets werd gegeseld, en van Lennep werd gehangen.’

Is er wel iets in zijn werk van hem-zelf?
En 't ergste is, de man erkende 't zelf; hij komt er voor uit zich niet te gêneren ‘de
prendre son bien ou il le trouve’; ‘ik heb zo vroeg zo veel werken van anderen
gekend, dat ik niet durf beslissen of ik wel iets oorspronkeliks geleverd heb’. En te
Brussel in 't Kongres over de Letterkundige Eigendom zei hij: ‘sedert bijna veertig
jaar heb ik voornamelik geleefd van roof en diefstal’ .... - Die hier niet de humor in
proeft, mag schrijven dat v. L. zo sprak ‘schijnbaar met gulhartige oprechtheid,’ maar
werkelik ‘met voorbedachten rade’!
1)
Trouwens, hij had voorbeelden. Beets zei in Brugge: ‘een van de oudste
toepassingen van dichterlike vrijheid, schijnt die van stelen, altans van zeer liberale
denkbeelden over het Mijn en Dijn te zijn geweest. Van de “Vader der Dichtkunst”
is het uit de aart der zaak moeilik aantewijzen. Maar Aeschylus wordt er reeds van
verdacht. En Virgilius, Terentius, Seneca Tragicus, ja, geheel het oude en jonge
Rome!.... Het zit wel een beetje in 't Latijn. Zelfs de eerlike Nederlanders...!’
En v. L. voegt er bij: ‘Dante, Tasso, Vondel, Milton, Molière, Racine, Voltaire,
Schiller, Bilderdijk, en zo vele andere grote mannen’, - die zich nooit daarover
geschaamd hebben.... Als men maar zo ‘de gouden boomgaardvruchten’ weet ‘te
stellen, te schikken, te schakéren, te wijzigen, te zuiveren, te tooien, dat zij in eigen
2)
hof gegroeid schijnen,.... dan wordt 't bijna aan eigen schepping gelijk gesteld’.
Die letterkundig rechercheurs liepen ook wel 'ris in: ‘wanneer twee kunstenaars
dezelfde beeltenis afschilderen, zal niemand hen beschuldigen dat zij elkaar bestolen
hebben - waarom zou men dit verwijt aan twee schrijvers doen die naar gelijke
voorbeelden

1)
2)

Verslag Kongres, 1862 blz. 98.
V.L. Poët. Werken, 1859 I, blz. 1.
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werkten? Ziedaar evenwel wat men meermalen gedaan heeft’; waar men een plagiaat
meende te zien; was 't niet anders als dat beiden ‘meer of min vrije navolging van
het bij een ieder (behalve bij de recensent) bekende klassieke stuk-zelf’ hadden
gegeven!
Trouwens, navolging werd aangeprezen, aangepreekt. In 1827 hield vader David
J. van Lennep, een fijn smaakvol classicus, een verhandeling over ‘het belangrijke
in Hollands grond en oudheden voor gevoel en verbeelding’; hij wees daarin op
Walter Scott, en verwonderde zich dat niemand in Nederland nog deze had
1)
nagevolgd.
‘Nadoen’ was, en is nog, wat velen aanbevelen; deed 't niet onlangs iemand, een
opvolger van David Jacob van Lennep, in later, in Onze Eeuw?
Is 't wonder dan, dat zoon van Lennep zelfs in 1826 al, een weekblad ‘de Naprater’
redigeerde en uitgaf?
Hoe ook onder de ban nog van dít classicisme, dat eigen naaktheid verbergt onder
geleende veren, van Lennep kan niet zich-zelf, zijn nederlands realisme af- en
uitschudden.
Hoe hij ook steelt en anderen nawerkt, er komt hollands in, er wordt hollands van:
‘geen plat navolgen, maar kunstig zich eigen maken’ wordt zijn werk.
't Beste bewijsstuk is mischien de Vermakelike Spraakkunst, die hij in 1865
verwerkte naar ‘The comic grammar’ van 1852.... Of anders De Uithangtekens
(1868) en Het Boek der Opschriften (1869) naar ‘The history of signboards, from
the earliest times to the present day....’
Niet 't ontlenen zelf, maar hoe 't ontleende bewerkt werd, is van 't meeste belang.
Van Lennep mag 't raam van anderen nemen, hij vlecht er eigenlands werk in; 't
stramien is ‘made in all foreign countries’: hij vraagt niet naar de herkomst; wat hij
er in borduurt, is eigen handwerk.
Werkelikheid, die hij om zich heen zag en hoorde, waarnam;

1)

Maria Jacoba de Neufville, gaf daarop in 1829 de Schildknaap, oorspronkelik histories
romanties verhaal, uit. En v. L. volgde later met zijn uitgave van de ‘Pleegzoon’, die ook in
1827 geschreven werd.
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ervaring die hij had gekregen, gebruikt hij. De tocht van Amersfoort, en verder van
Naarden per schuit naar Amsterdam in Ferdinand Huyck, is een wandeltocht, die
hij met vier van zijn vrienden vroeger maakte. De avonturen te water zijn zo ongeveer
op zeiltochten, door hem als Secretaris van de Landbouw-Commissie ondervonden.
Een reis in Friesland gaf hem de lokale biezonderheden voor de Roos van Dekama,
welke hij verfriste door 'n inspektiein-loco met Halbertsma. 't Park en huis van
Hardestein in Klaasje Zevenster is gecombineerd uit een landhuis en buitenplaats
bij 's Graveland, en twee kastelen c.a. in Gelderland.
Meer nog van belang is dat Bouke in de Pleegzoon enigsins werd getekend naar
Koert, de pluimgraaf van grootvader van Lennep, een type ‘van gezond verstand
en plompe oprechtheid met schalks vernuft....’ Meer en beter: Pedaal, Mie Ruffel
en haar man, zijn levende mensen geweest, zelfs de kat die de moppen op at, is
naar 't leven; de gebeurtenissen in Klaasje Zevenster waren feiten - ‘alleen verzacht
1)
om de détails niet zo gruwzaam te maken’.
Hij gaf in dit boek een schets van de maatschappij ongeveer in 1840: van ‘de
oude gelderse of stichtse adel in zijn goede en slechte zijden; de afstammelingen
van de oude amsterdamse patriciers met hun trots en vooroordelen en die niet
kunnen begrijpen dat de tijden veranderd zijn; de parvenu's met hun onhandigheden,
de haagse burokraten, de advokaat, de geneesheer, de koopman, de
dagbladschrijver, halfslachsheren op het dorp, de franse kappers, de babbelzuchtige
koffiewijven, de indiese amtenaren en kontraktanten, de schoenlappers,
schoonmaaksters, dienstboden....’
Dezen zijn geen vreemdelingen, men herkende overal Doertoghe's, Tilbury's,
Bleeken;.... naar de originelen van Klaasje en de overige personen is heel wat
geraden.
Dit tekenen en weergeven van 't aktuele neemt toe, als v. L. ouder wordt; aan zijn
historiese romans gaan zijn meeste legenden vooraf; zijn reëelste eigen-tijd-werk
is Klaasje Zevenster, al zijn

1)

V. Lennep zelf, Biogr. II 236.
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oude bekende of nog niet algemeen bekende incidenten en combinaties er in
1)
gebruikt.
V.L. mag begonnen zijn zich naar het toongevend publiek te schikken: dit wil
aangename fantazietjes. Dan voelt hij: 't is beter zich zelf te voldoen; gaf de
tegenslag, de mislukking met de betoverde Viool (1851) mischien de doorslag; de
aanleiding was er al een twintig jaar vroeger. Kwam 't, omdat hij ouder werd en
ondervond hoe weinig waarde die gemakkelik verkregen populariteit heeft? Moeilik
is 't uit te vinden bij wie zich zo weinig uitliet over zijn inwendig leven.
Dan schrijft hij Klaasje Zevenster. Lang wikt hij vóór hij 't uitgaf, na 20 jarige
2)
arbeid. Toen vroeg hij niet meer naar 't Publiek. Hij voelt waar 't op aankomt, wat
zijn plicht is te publiceren.
3)
Afkeuring kwam in overvloed, over dit zijn ‘schandelik boek’! - kritiek was overal
4)
te krijg, te geef. Zelfs schrijft iemand - maar wie ? - ‘Ernst of kortswijl?’ Toch óók:
moeders vonden dat dit up-to-date boek ‘alle jonge meisjes behoorden te lezen’.
En 't had daadwerkelik effekt, de feiten zijn bekend: 't schrikte af van onbedachtzame
daden. Zoals nu Brusse's pedagogies zo weldoende schetsen in handen worden
gegeven van aankomende meisjes en jongens.

X.
V.L. was 'n volkslievend vaderlander, had 'n didaktiese aanleg, - mischien omdat
hij jurist was? Zijn werk is niet ‘l'art pour l'art’, de roman was voor hem ook een werk
‘met strekking’, een leermiddel min of meer; het toneel een gelegenheid om 't

1)

2)

3)
4)

Zie v. L.'s excuse in Eduard van Gelre (Inleid. 1847). En ook ‘de Groenen’, de ‘Epicur. Drinker’
in de Acad. Idyllen; waarover L u y t , Klikspaan Stud.-Schetsen blz. 16, die te weinig op de
tietel ‘Idyllen’ gelet schijnt te hebben; vgl. toch blz. 120.
Waarschijnlik dateren de opmerkingen over minister van justitie, equivalent, coquet, enz. in
boek III hoofdst. II (dl. I blz 203) uit de tijd van 't Kongres in Rotterdam (1865); 't meegedeelde
over de hoge ontwikkeling van engelse meisjes in b.V. hfdst. III, van het verblijf op Sutton
place in 1861.
Zo is 't XIX Boek, VI Hoofdst. (dl. V. blz. 167) wel geschreven, altans dat gedeelte ingelast
in 1854: toen ook v. Lennep's Othello uitkwam.
Mischien is de tirade (ald. blz. 177) over Jozep in 1865 er bijgevoegd (Kongres R'dam).
‘In Utrecht was er zelfs een direkteur van een leesgezelschap die de ergernis gevende
bladzijden dichtplakte’.
Busken Huet, in De Diets. Warande, 1866.
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goede te wekken, maar in de zin van ‘mijn leren is spelen’; een veredelend
volksvermaak.
Evenals de Negerhut zou Klaasje Zevenster stemming maken; en 't heeft 't
bedoelde succes gehad. ‘Een preek, een rechtsgeleerd betoog of een relaas met
1)
toepasselike conclusie’ had dit ‘nooit te weeg gebracht’, schrijft hij zelf.
't Werk moest zedelike strekking laten merken; niet zo wezen dat
‘Nos arrière-neveux lui devront ces leçons’.

Van van Lennep schreef men, dat door zijn ‘vele arbeid’ tartuffen werden
‘ontmaskerd, hypochondristen genezen, aan zwakken moed geschonken, aan
blodaards vaderlandsliefde en courage toegeroepen, aan menigeen 't pad der deugd
gewezen...’
Menig pedagoog zou hem benijden!
Dit gevoel is te merkwaardiger bij deze patriciër; vaak zal bij hem opgekomen
wezen 't gevoel om als Multatuli te zeggen: publiek, ik veracht u.
De auteur van zijn biografie veronderstelt dat hij de moeite van 't publiek op te
2)
trekken, verkwist achtte; mogelik is 't dat hem soms dit gevoel besloop; maar
Klaasje tuigt, met zoveel anders, eigelik zijn gehele leven door, dat zijn werken bleef,
onbewust vaak, soms bewust, zoals hij het Dichterschap in zijn jonge tijd voelde:
‘De dichter moet leren, moet bestraffen, moet loven, moet voorspellen.’
Van Lennep is geen wereldburger, noch minder een bekrompen jingo; maar ‘bene
3)
de patria meritus est’ .

XI.
J.v. Lennep bleef jong, behield altijd wat van 'n kind, zoals Bilderdijk, De Clercq, 4)
zoals in alle veel-begaafden ‘een kind is dat niet groot wordt.’ Zijn levens-lust blijft
hem bij tot z'n sterven; hij is onverwoestbaar jolig, guitig, geestig.
Levendig, druk, bewegelik, zullen velen om hem gelachen hebben,

1)
2)
3)
4)

Zie nu van Aletrino, dezelfde mening over De Heilige Scarabäut van Else Jerusalem, in de
Nieuwe Gids, Des. 1910, II 842.
Vaker als ééns was hij toch werkelik docent, wanneer hij in ‘Achilles’ Vondel besprak.
Beets.
Pierson, Kollewijns Bilderdijk 161; Pierson, Oud Tijdgen. 93. Waaruit nog niet volgt dat alle
oude kinderen ook begaafd zijn.
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toen de ruim zestig jarige luchtige pirouettes maakte - in de Steeg - om zijn ‘bejaarde
gade’ heen; mischien, hebben velen hem een kwast genoemd, die zelf nullen, en
zelfs deftige, waren.
Vrolik van aard, niet neergedrukt, door niets, altans uiterlik; - of nooit dat
grappe-maken alleen maar was om zijn geestelik evenwicht te herstellen: zijn
boos-zijn te kalmeren, z'n ergernis niet in wrok te laten overgaan? Verborg hij zijn
1)
innerlikheid niet ‘achter een masker van scherts en luchthartigheid’ ?
Zijn ongezochte en natuurlike vrolikheid, zijn scherts en boertige invallen kon hij
niet verbergen, zelfs niet in de deftige Akademie van Wetenschappen. Werd niet
door die lichtzinnigheden aan de ernst van de wetenschap te kort gedaan? ‘Zoveel
is zeker dat het nimmer lang duurde of er kwam iets van dezelfde soort, maar groter
kracht, dat allen te machtig was, en waarvoor ook de hardnekkigste rimpel moest
2)
zwichten.’
Daar was hij onder hoog-staanden, die hij sympathiek was, die hem veel vergaven.
Maar nu in de Tweede Kamer, bij mannen als Sloet en Thorbecke, die mischien
lachten, maar zeker zich ergerden; in die ernstige en waardige en deftige omgeving
maakte deze ‘asmodée, paljas, harlekijn’ - enige van zijn epitheta ornantia - versjes!
Als Jhr. Elout van Soeterwoude, afgevaardigde uit Gorkum, in augustus 1853 een
amendement verdedigt, en men beraadslaagt over het toelaten van vreemdelingen
als bedienaren van de godsdienst, in onze Grote Kerk, - dan krabbelt van Lennep
enige regels op een papier, en geeft 't aan zijn buurman: ‘'t papier doet de ronde,’
en de kamer lacht, de minister schudt 't hoofd bij de

Klacht van een stovenzetster:
'k Was van de Prins geen kwaad bewust;
Ik deelde vreedzaam en gerust
Mijn stoofjens aan de Dames rond;
Ik gaf tot klachten nimmer grond,
En oogstte met geruste zin
Op nieuwejaar mijn fooitjens in,
En oefende, door niets gestuit,
Mijn kerklike bediening uit.

1)
2)

De kleinzoon, in Biogr. II 301.
Beets.
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Maar ach! toen mij 't amendement
Des lids uit Gorkum werd bekend,
Toen ik vernam het naar bericht
Waartoe de wet mij nu verplicht,
Toen werd ik pimpelpaars en bleek,
Ik ben er ganslik door van streek:
Ik heb geen rust, ik tril en beef;
Want ach! 'k ben vreemdling: 'k ben uit Kleef!
Nu moet ik - 'k weet voorwaar niet hoe,
Nu moet ik naar de Koning toe.
Dan kost mij dat amendement
Aan 't zegel vijf en twintig cent.
En dan, wie weet wat men wellicht
De koning over mij bericht,
Daar niemand op deze aarde leeft,
Die hier of daar geen vijand heeft.
Zo raak ik licht door haat of nijd
Nog mijn bediening eerlang kwijt,
Tot ongerief en bitter leed
Der dames, die ik steeds voldeed;
Wie weet of 'k met die mooie wet
Niet nog de grens word uitgezet.
Och! wat niet soms de beste man
Zijn naaste al leeds beroknen kan!

Twee van de drie kamerleden, zijn kollega's, uit Amsterdam, zwegen geregeld, de
derde was doof: van Lennep schreef na '66 bij hun verkiezing:
Twee zwegen steeds; de derde kan niet horen;
Gewis meent Amsterdam: met dwaas gesnap
Gaat, nutteloos een kostbre tijd verloren,
En kiest daarom - een doofstom driemanschap.

Groen van Prinsterer stemt in de herfst, bij Indiese zaken, met de liberalen mee,
wat van Lennep in de pen gaf:
‘Kunt gij mijnheer, het raadsel mij verklaren,
Dat Groen zijn steun de liberalen bood?’
‘Zie in de tuin, mevrouw! Bij 't vallen van de blaren,
Wordt wat tot dus ver groen was, rood’.

Met de levenden neemt hij loopjes: als 'n veehandelaar op de ‘Batavier’ van Londen
naar Rotterdam zich in v.L.'s reisdeken
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gewikkeld had en zo was gaan slapen, bestelt v. L. de hofmeester hem 'n halve fles
wijn en zijn plaid te brengen, ‘die daar op de bank ligt; maar de heer die er in ligt,
behoef je mij niet mee te brengen.’
Met de personen in zijn romans solt hij soms niet minder om.
Bij het Recht van Bruilofts-avondkout (1830) maakt hij aantekeningen, citeert
middeleeuwse ‘desbats’, o.a. middelnederlandse koepletten van de twist tussen
Vlees en Vis en van de Maanden, ‘getrokken uit een onuitgegeven handschrift onder
hem berustende’. Prof. Visscher vroeg beleefd of v. L. er meer had, en of hij ze dan
mocht uitgeven; v. L. noemt zich 'n ‘verstokte booswicht’ hij ‘kan maar geen berouw
voelen’ dat professor niet te goed gelezen had, en er in was gelopen, met zijn (v.
L.'s) middennederlands voor zuiver echt middelnederlands te houden.
In '31 schreef hij ‘Jan, een Heldendicht in twaalf duizend zangen, of zo veel meer
als de Dichter maken zal, indien hij tijd en lust heeft, vooralsnog zonder motto,
vignet, of gegraveerde titel. N.B. De naam van de schrijver zal aan het slot
voorkomen’.... 't zou in maandelikse afleveringen verschijnen, als parodie van al de,
verzen-regen van die dagen:
‘Och! Dat het land met rijmen werd gered’!
Z'n dolle luim komt 't sterkst uit in ‘De betoverde Viool en het bloemen-oproer,
een anakreonties, romanties, fantasties, bloemrijk, tragi-komies, met zang, dans,
en verdere vreemde toestel vercierd drama-ballet’.... 1851. Hij zelf kende geen stuk
‘zo rijk aan onwaarschijnlikheden, aan anakronismen, aan dwaasheden, aan
duivelskunstenarijën, aan onmogelike toestanden, als dit kunstgewrocht.’ Niet altijd werd zijn grapperij goed opgenomen; vaak ‘flauw’ genoemd. ‘Doch men
kan op zeer unieke wijze flauw zijn.’
Dikwijls is v. L. ironies. De Gidsredactie, die zich onbekend hield, had hem gevraagd
om meewerking; hij wil de zaak nog wel 'ris ‘bepraten’ met een van de heren; als
deze bij hem komt, ‘kan hij des noods een ijzeren masker voorhouden, of anders
mij de belofte afnemen dat ik aan iedereen vertellen zal dat het geen Redakteur
van de Gids was die bij mij zat.’
Soms nadert zijn scherts 't sarkasme, al blijft de goedhartigheid toch ten slotte
door-komen.
't Boek der Opschriften zal deze en gene wel 'ris ergeren;
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Maar komt eens Thijm aan 't hoofdstuk van de Heiligen,
Dan slaat hij 't boek gewis uit boosheid toe;
En ach, wie zal ons, armen, dan beveiligen
Voor de opgeheven geselroe!
Hij, die mijn scherts, hoe schuldloos, doemde,
En commis-voyageur mij noemde,
Omdat ik had beweerd (en steeds beweren zal)
Op goede statistieke gronden,
Dat Juffrouw Ursel nooit een ellefduizendtal
Staatsjuffers, allen rein en maagdlik, had gevonden.

En nu, hoe weemoedig, maar vol humor zijn z'n laatste woorden aan Henriëtte: ‘het
is goed dat je langer blijft als ik, maar laat me niet te lang op je wachten’....
Niet zonder zelf-spot - en zelfkennis - qualificeert v. L. zich zelf als ‘j'ai toujours
tenu beaucoup du singe et du perroquet’; en daaraan schrijft hij toe dat hij zoveel
in 't nederlands bewerkte van wat hij in andere taal las.
En met zich-zelf lacht hij in zijn kroniek achter de almanak Holland van 1856:
De kiespijn heerst weer, die als dol
De zwakke hoofden brengt op hol;
Terwijl het dagbladschrijvers gild
Zijn inkt en pijlen dapper spilt.
De grote dag, de dag der keur
Is eindlik daar; de Redakteur
Van Holland, mijn intiemste vriend,
Krijgt zijn congé - 't was wel verdiend.

Sommigen vonden in de laatste regels 't bewijs dat v. L. zichzelf 't
Kamerlidmaatschap, voor Steenwijk, ook ‘onwaardig keurde’. Nu, de Genestet zei
al: ‘Humor klinkt velen als grieks, en anderen profaan.’

XII.
Is 't te verwonderen dat iemand als deze man, met zulke begaving, zulk werk, vol
nederlandse zin, vol humor, algemeen bekend en geliefd was; - ja was ook dat alles
niet voldoende om hem ‘met een populariteit te wapenen, zoals niemand’, zegt
Alberdingk Thijm.
Zijn gelegenheid-stukken werden opgevoerd, vele malen achtereen,
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1)

voor stampvolle zalen. Z'n verzen zijn op muziek gezet - dit gebeurt er meer; - zijn
boeken vertaald, en herhaaldelik gedrukt, - ook dit komt vaker voor; - ze werden
gestereotypeerd: een minder gewoon feit; - en de uitgever gaf, behalve f 5000
honorarium voor Klaasje, bovendien een levensgroot portret van de auteur
2)
geschilderd door Schwartze, - wie overkomt dit nu? Zijn werk, druk gelezen door ‘ontluikende jonge heertjes en nufjes, door burgers,
boeren, vissers, militairen en dienstboden’, zeker, maar ook door die staan ‘boven
't peil van 't gewone romanzieke publiek.’
Nog ‘worden van de voornaamste delen jaarliks tussen 2 à 3000 eksemplaren
3)
verkocht.’
4)
Hij was ‘onze prettigste litterariese figuur’ , vereerd van de Dollard tot aan de
franse grenzen, overal waar nederlands gelezen werd.
't Spreekt vanzelf dat hij een geliefd en begeerd lezer, een graag gehoord
voordrager was....: van Lennep trad op, ‘hoe daverde het zaaltje, in Bracks Doelen,
van toejuiching bij zijn liedjes! Hoe goed droeg de geestige jonge man voor! Wie
aan Scott en Byron en Moore deed - en wie van de jongeren deed dat toen niet? hoorde menige reminiscenz; wie zelf verzen maakte - dat was toen aan de orde van
de dag - bewonderde de takt, waarmee de schalk de gelukkige regels deed uitkomen,
bewonderde nog meer de handigheid, waarmee hij de zwakke en flauwe wist over
te wippen en weg te goochelen; men geloofde hollandse toestanden te zien, al had
5)
men in de vreemde dergelijke aanschouwd!’
Was dit in Amsterdam, in 1830; - in den Haag, was de zaal nooit zó vol als wanneer
6)
v. L. kwam: ‘dan verscheen ook de aristocratie en de hoge letterkundige wereld....’
Zo was 't in Brussel, in Bern, of waar ook hij ‘diskoersen hield.’ Of als hij in 't
Oudheidkundig Genootschap ‘leven wekte,

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

Zie ook Biogr. I, 140/1.
't Aannemen van honorarium schijnt minder deftig; eerst met Klaasje Zevenster schreef v. L.:
zou duizend gulden per deel ook te veel gevraagd wezen.
Mededeling van de uitgever in de Zwol. Cour. 5 Okt. 1910.
Zegt Busken Huet.
Potgieter, Brieven aan B. Huet I 272 (Ao. 1868).
Gerard Keller, Het Servetje.
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1)

ook daar waar 't van nature niet zeer levendig is,’ als hij daar de saaiste
onderwerpen smakelik maakte.
Wel werd hij in Kampen verrast, terwijl hij de Twee Admiralen voordroeg, met 'n
papiertje, waarop stond: Er gaan nieuwe lampen uit, zou UEd. zich niet wat kunnen
bekorten. Maar men vergoedde hem deze komiese ondervinding in Antwerpen bij
't Landjuweel van het St. Lukas-gilde met ‘oorverdovende toejuichingen’; in Gent
jubelde men al toen men hem aan 't station begroette. In den Bosch stelde de
Voorzitter een ‘leve onze Van Lennep’ voor.... dat daverend driemaal herhaald
2)
werd.
En toen hij op een tocht naar 't zuiden Liefkenshoek passeerde, kwam de officier
van de doeane aan boord, en werd onmiddelik nadat hij de naam v. L. gelezen had,
zeer beleefd, viseerde de paspoort dadelik (de anderen moesten de komst aan wal
afwachten), verzocht de koffers maar provisioneel te openen, dan zou hij die doen
inspekteren....
Hij zelf dacht niet dat de naam van de schrijver van 't (nu niet juist België-vleiende)
Dorp aan de Grenzen hem zo'n ‘goed accueil’ bezorgen zou. ‘Hoe edelmoedig van
die Belgen’, voegt hij er bij!
In de Nederlandse taal- en letterkundige Kongressen was hij de populairste man,
een gezaghebbend schrijver, richtig taal-kundige, begaafd spreker, die bovendien
had het talent van op zijn pas 't juiste te zeggen; aktueel te wezen. Wat op tijd
geschikt was, daarvoor had hij buitengewoon gevoel.
Hij gaf wat zijn volk zocht, had de gave om aangenaam bezig te houden, kende
zijn publiek, had fijne voelhorens om de sympathie te wekken en te winnen.
Voor vorst en volk een representatief man.
Men kan zich dan ook moeilik, ‘nu schrijvers in ons vaderland over het algemeen
weinig bekend zijn’, voorstellen de populariteit die v. L. bij zijn leven had.
Zo is Jacob van Lennep de populaire schrijver van de negentiende eeuw, als Cats
het was van de zeventiende, als van Maerlant van de dertiende.
Hoe is evenwel ons dietse volk vooruitgegaan.
Van Lennep, gezien bij vorst en onderdaan; Vader Cats,

1)
2)

Ter Gouw.
Zie Nieuwe Gids, 1910. September.
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vriend van de Oranjes, gezocht bij professor en eenvoudige burgerman: Nederland's
populairste auteur, van wie de werken niet alleen werden geprezen, maar ook
gelezen en gekend; van Maerlant, de coster-clerc, beschermd door de groten,
bekend bij velen, befaamd door zijn navolgers als: Aller Dietschen Dichtren Vader.
Drie Jacobs, in climax.
De oudste, een middelbarige middeleeuwse veelweter, op-en-top didacticus, en
m'n hemel, wat vaak 'n vervelend auteur, een man ‘zonder geslachtsrekeninge’.
De ander, de veel-belezene professoraal-grondig geleerde, maar schrijvende niet
zonder boertigheid zijn leerzaam werk, een deftig hollands burger.
De laatste, een algemeen man, kunstvol en rijk aan kennis; echt hollands guitig,
vaak geestig, met didaktiese tendensen, altijd onderhoudend, een amsterdams
patriciër.
Ongewoon populair was v. Lennep.
Bij de ‘fashionable wereld’, als bij de Oranje's geëerd; gedekoreerd, gemedailleerd,
vermeldt hij met trots, - waarin hij z'n roem vond, - hoe een eenvoudige sjouwerman
zei:
‘Wat, ken-je onze Van Lennep niet?’

XIII.
't Populaire is niet 't zelfde als 't beste. Hoe zou 't kunnen. De velen zijn toch niet
de élite? Hier geldt nòch rang nòch stand. 't Beste wordt gezocht vaak door die op
zolderkamers leven, of in achterhoekstadjes; 't echte geschapen door eenvoudigen.
‘Middelmaat siert de straat,’ de grote weg. Helder, duidelik, netjes, niet te
diepzinnig, niet verheven, niet ingewikkeld, eenvoudig, zijn populaire kwaliteiten;
vooral ‘vloeiend en gemakkelik te lezen’, want ‘'t grote publiek vermoeit zich niet
graag.’
Romans schreef van Lennep; maar daarom is hij nog geen romanticus. Hij doet niet
naar eigen inspraak; hij is navolger in Nederland. Een tam romanticus dan? Eerder
nee, een frans-klassiek man met enkele romantiese neigingen.
Zijn populair-beste werk is Klaasje Zevenster.
Wie evenwel in litterair werk allereerst persoonlikheid wil: neem
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de Roos van Dekama; en vind daarin al de kwaliteiten van Van Lennep weer. Dit
schrijft-ie, als hij in top van zijn leven staat, in zijn dertiger jaren. Van den Bosch
met z'n speurzin heeft dit laten uitkomen.
Z'n historiese romans, de beste en met voorkeur geschreven, zijn middeleeuwse,
wat mannen als Bakhuizen van den Brink en Potgieter hem kwalik nemen; - er blijkt
uit hoe èn hierin èn in veel van z'n andere opvattingen en meningen, v. L. de
voorloper is naar de Nationale Renaissance.
‘Na de invazie - de wedergeboorte of renaissance zoals 't heet - van 't onnationale
classicisme, beléven we nu, meer en meer de herleving van ons eigen-zelf-wezen,
meer en meer de germaans-nederlandse renaissance.’
Van Lennep was de man niet om geheel nieuwe wegen te prospekteren, geen
baanbreker, dan in kleinigheden, ‘ik zoude het niet hebben durven wagen als
novateur op te treden, en begrippen te trotseren welke ik eerbiedigde.’
Toch voorman, vooral als popularisator van zo enorm veel, en veel dat goed was.
Is 'n populair man wel ooit 'n baanbreker? Beter en alleen juist: kan 'n baanbreker
wel populair wezen in zijn eigen tijd, onder al de autoriteitjes, met strebertjes in hun
gevolg, klaar om te verdringen en te verkleineren wat werkelik nieuw en groot is?
1)
onder al de strumpelaars die jaloers zijn, en hinderen die draven. Maar er is populariteit en populariteit.
Die bij klein en groot, hoog en laag, van allerlei rang en stand, edel en gering,
geleerd en eenvoudig, gewaardeerd wordt, is hoger type van zijn volk; laat al
populariteit tijdelik wezen, 't meest als die zich beperkt tot eigen kring, in eigen
vak-kategorie; 't minst, en duurzaamst als de invloed gaat tot velen.
Zo die van van Lennep.
Van hem dan geen hoog verheven litteratuur, geen literaire kunst, allerminst
woordkunst. Want anders is volkskunst, anders grote kunst.

1)

Vgl. ook Biogr. I 59n.
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XIV.
Of van Lennep dit niet wist?
't Ontbrak hem noch aan zelfkennis nòch aan zelf-kritiek; hij kent zijn kracht, zijn
zwakheid, al jong. Doet het later blijken in de doorlopende kommentaar die hij in
'52 geeft bij de uitgave van zijn Dramatiese Werken, uit zijn vroege tijd.
Hij twijfelt zelf of hij wel ‘psychologiese toestanden in staat is te schilderen.’
Erkent hij niet ook in Multatuli de grotere schrijver?
‘Ik heb altijd als aan de voet van 'n reusachtige berg gestaan, en ben, wanhopend
om ooit de top te bereiken, liever inde laagte gebleven.’ ‘Mij zelf mishaag ik meest.’
Vaak werd juist zulk werk meer gewaardeerd als ‘ernstige zaken’....; toch, die
1)
zelfbeoordeling ‘levert 't bewijs dat van Lennep waardig is mee op te gaan’ naar
de tempel van de Smaak die hij, naar Voltaire, beschrijft in het leerdicht De
bouwkunst (1842).
Critici had hij vele. Zij zorgden wel, zo hij 't niet gevoeld had, dat hem de fouten
duidelik werden die ze in zijn werk vonden, of wilden vinden; en hoe ze over hem
2)
zelf dachten.
3)
‘Groothandelaar in 't komieke,’ is ‘op zichzelf een duidelikheid.’ Zo waren ze
vaker hatelik: 't was soms meer gevit, erg bourgeois en oppervlakkig, zonder
wetenschappelik waarderen.
4)
‘Amusant, maar laag bij de weg, geen elevatie’, qualificeert men zijn werk.
De onderwerpen die hij behandelde, deugden niet. Geen middel eeuwse riddertijd,
maar ‘de watergeus op de Zuiderzee, de wereldontdekker op de Oceaan, de
burgerlike staatsman die Europa's vrede of oorlog in de zak draagt,’ had hij moeten
5)
bestuderen.
Ongetwijfeld zijn dit belangwekkende personen; maar de Pleegzoon duidde al er
op wat van Lennep's fort was; om liever

1)
2)
3)
4)
5)

Zegt Busken Huet.
Busken Huet, Schimmel, in later jaren, Hecker in vroeger tijd.
Hecker.
Bosboom-Toussaint in 1866.
Bakhuizen van den Brink, Potgieter.

Groot Nederland. Jaargang 9

229
middeleeuwse verhalen als de Reisgenoten, en de Roos van Dekama te schrijven,
dan over Elisabeth Musch.
De ‘slordigste’ roman was zijn laatste, Klaasje Zevenster: zo kritizeerde Busken
Huet; ‘vol onbeduidendheden en gemeenplaatsen’.
Eigelik was al van Lennep's werk goed voor aankomende knapen en meisjes,
boeren en dienstvolk. Zo oordeelde Huet op 't laatst, vroeger sprak hij anders. Maar
hij, en anderen, die Fantazieën schrijven, - wat veelal vergeten wordt - variéren wel
'ns in hun mening, naar mate hun leeftijd is, en vooral naar gelang hun stemming,
zelfs naar hun sympathie of antipathie tegenover dezelfde persoon. - Of ook v. L.
zijn hand zou teruggetrokken hebben voor Busken Huet?

XV.
Deed al die kritiek veel af aan v. L.'s populariteit?
Betrekkelik weinig. Eerst 'n jonger geslacht dat gedoceerd en opgevoed wordt
1)
door napraters van critici, kan minachten wat zo vele vroegeren aantrok.
Onverantwoordelik en lichtzinnig - bewijs van hun oppervlakkigheid - doen dan
ook schrijvers van Handboek, Overzicht, of Schets, als ze, door welke persoonlike
sympathie of antipathie, bij de jeugd afbreken, wat het gehele eigenlandse volk
indertijd heeft genoten; inplaats van deze de historiese waardij te leren begrijpen.
Te erger zo zij onwaar zijn. Van Lennep minachting te tonen is letterkundig-histories
ongewettigd.
Hij volgde na, maar niet de in Nederland wel bekende ‘afgebakende en betreden
2)
weg.’ Voor zijn tijd plukte hij veel wat nieuw was, en plaatste het in nieuw boeket
op de vaderlandse leestafel.
Men verwijt hem zijn zelfde thema te herhalen; als in Klaasje Zevenster, de Roos
van Dekama, de Pleegzoon, de Koorknaap, de Bedevaartganger, 't kind van onzekere
afkomst. Maar tracht ook Rembrandt niet telkens op nieuw 't zelfde, wat hem, evenals

1)
2)

Zie wat Busken Huet daaromtrent schreef in zijn Phant. en Krit. over Jonckbloet's Geschiedenis.
Vgl. Navorscher 1859, 213a.
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v. L., getroffen heeft, te brengen onder nieuw licht; en deden Teniers en Jordaens,
en zo velen meer niet evenzo?
Al zijn werk is rijk aan incidenten, die hij telkens onverwacht er in schuift, ze zijn
even ‘stout gegrepen, en ontworpen, als kunstig, en vernuftig, en oorspronkelik
1)
aaneengeschakeld.’
Helder is de voorstelling. V.L. leeft mee met wat hij schrijft, ‘vereenzelvigde zich
met de personages; onder 't schrijven of herlezen, alleen in zijn kamer, kon hij
proesten van 't lachen of voelde tranen in de ogen opkomen.’
Er zit leven in zijn personen: een gevolg van z'n rijke fantazie en voor-beelding.
Zijn stijl is voor die tijd los en vrolik, geheel afwijkend van de onnatuurlike
2)
schoolmeester-stijl. Of 't nu soms niet ‘stijf, deftig, pruikerig en ouwerwets’ klinkt?
‘Tempora mutantur, et stilus communis mutatur in illis’ - altans dit is te hopen, al
vindt men ook nu nog wel 't themaboekehollands.
3)
Hij heeft 't ‘merkwaardig talent’ van vlot verteller - als in de Reisgenoten! - de
knappe dialoog, neem in de oudste roman de Pleegzoon, die tussen Bouke en van
Sonheuvel, b.v. II 186; ik heb ze zo nog gehoord tussen heer en oude getrouwe.
Zo is zijn verdienste ‘de levendigheid van afbeelding, de grappigheid hier, de
geestigheid daar, 't gemoeds-zwierige bewegen een enkele maal.’ Zijn werk ‘is niet
wijsgerig als Beets, en niet zo breed van voordracht als Bosboom-Toussaint. Het
is verbeeldingsvoorstelling en zeer goede geestigheid.
4)
In zijn soort uitstekend werk.’
Juist daarom blijven, zolang er romans en historiese romans, gelezen worden,
daaronder die van Van Lennep. Hoe vele zijn er overigens uit zijn tijd nog bekend?
We hebben nu veel betere, natuurlik, hoe zou 't nu-werk niet beter wezen als 't
vroegere?
Ik weet 't niet, maar toch, me dunkt: een goed bord soep blijft niet te versmaden,
al zijn oesters lekkerder en fijner voor die van beide houden.

1)
2)
3)
4)

Bakhuizen v.d. Brink.
Wie noteert de beeldingen van v. Lennep? Zie Klaasje II 205 b.v. en passim. Ferdinand Huyck
passim.
Busken Huet.
Van Deyssel.
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XVI.
En nu, 't boek-zelf van M.F. v. Lennep over J.v. Lennep.
De populaire grootvader heeft 'n levensbeschrijver getroffen, die erfelik belast
blijkt met komies-humoristiese zin; dat de eerste druk was uitverkocht binnen enkele
1)
maanden bewijst dat ook zijn werk in de smaak viel.
Hij beschrijft zonder optehemelen, ‘een weinig warmte schaadt niet’; - geeft
onpartijdig de beoordelingen van voor- en tegenstanders, laat de critici zelf aan 't
woord, in goeie citaten, - persoonlik oordeel geeft hij weinig; ‘zo objektief mogelik,’
worden de feiten vermeld en ‘liefst 't oordeel aan de lezer’ overgelaten; ‘neutraal
2)
zijn wij gelukkig toch geen van allen.’
't Mag niet pikante kost zijn, waar en waardig is dit ‘Leven’ beschreven. En dat is
toch ook iets.
't Is een goed mooi boek. Maar niet hèt boek. 't Geeft ons van Lennep niet
aanschouwelik genoeg, deelt alleen veel over hem mee. We willen meer. Zeker
meer in quantiteit: 't Dagboek in z'n geheel, en meer Brieven dienen gepubliceerd.
Mischien staat er niet veel in; maar een enkele zinsnede, een enkel uitdrukking, die
voor d' een niets is, geeft de ander een kijk op de schrijver. Zo komen we te weten
wie zijn intimi zijn, zijn beste, zijn huisvrienden, zijn kennissen. En kunnen we hun
invloed merken op zijn werken, en omgekeerd wat van hem uitging.
Dan eerst komt er 'n komplete Van Lennep met de onuitgegeven schrijverij; zijn
Jugendsiinden, de stukjes uit zijn jeugd als De mislukte Minnarij, en andere; zijn
reisboeken, in België, en 't belangrijke over Friesland; de Gedichte uit J A A A A,
waarbij die ‘Redenen waarom ik niet verhandelen kan’, - en zoveel meer.
De kleinzoon alleen kan dit bewerken en uitgeven, die bij 't famielie-archief zit,
en volop en voluit het materieel kan meedelen.
Een nieuwe druk moet een nieuw boek worden, met bijlagen zo nodig. En anders
bewerkt, veel meer de gegevens verwerkt.

1)
2)

Einde van 1909 kwam 't uit, in 't volgend jaar verscheen een herdruk.
Inleiding van de biograaf M.F. v. L.
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Zonder détailkennis komt men tot beweringen als van ‘weinig-op-de-hoogte zijnde
publicisten’ - om Kloos te citeren.
Er kan gevraagd, of in dat nieuwe boek de auteur niet zijn grootvader moet plaatsen
in de lijst van zijn tijd; of met grote lijnen moet schetsen, - zoals Pierson die trok van
Bilderdijk.
De heer v. L. kan, en zal wellicht antwoorden: ‘ne forçons pas notre talent.’ En
dan vraag ik daarbij: is dit hier wel op z'n plaats; hoort 't niet in een Algemeen
Overzicht van de eeuw, waarin zijn tijdgenoten evenzeer worden geschetst? En kan
dat nu al geschreven zoals 't hoort? Ik bedoel niet, kan men niet wat frazes
bijeenzetten, uit Fantazieën, en Kritiese opstellen en Prozastukken en Jaren
Litteratuurgeschiedenis bijeen verzameld, maar zijn de gegevens al voldoende
verkrijgbaar om een - ‘deftige’ zou Vader Cats zeggen - soliede Tijd-lijst te maken?
Eerst later zal 'n letter-kundige als indertijd Allard Pierson, in staat wezen in grote
lijnen te schetsen, naast Beets, de Bragamannen, Potgieter, Bosboom-Toussaint,
Bakhuizen van den Brink en Geel, Multatuli en zovelen meer, in zijn tijd, de gehele
Jacob van Lennep.
ERRATA.
Op blz. 72 (Juli-afl.) staat: de Winters; moet zijn: L. van Winters.
Op blz. 75 (Juli-afl.) staat: J. van 's-Gravenzande; moet zijn: J. van 's-Gravenweert.
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Literatuur.
Vlaamsche kroniek.
Stijn Streuvels, Najaar. L.J. Veen, Amsterdam.
Het tweedeelige boek, het laatste van Stijn Streuvels, bevattende een viertal stukken
van zeer verschillenden aard onder den algemeenen titel van Najaar samengebracht,
zal de eerste plaats niet innemen bij 't overige van wat ons de schrijver schonk. De
weidsche pracht en volkomenheid van werk als Het uitzicht der dingen, De
Vlaschaard, het Zomerland zelf, en bezit het niet, noch de forsche tintelende
nieuwigheid ván Lenteleven. Het was den schrijver hier uitspanningsbezigheid, méer
dan anders, zou men zeggen. Zoo schijnt het - en misschien vergissen wij ons....
Maar deze bladzijden, al zijn ze gelijk ritornellenmuziek tusschen zwaardreunende
orkestharmoniës, hebben hare eigen kostelijke gratie; en hare reine bevalligheid
was ons een goede vreugde....
Wij zetten apart het korte stuk: De boomen, een heerlijk proza-poëma, ten volle
van Streuvels, den schoonen beschrijver.
‘Twaalf ontzaggelijke, groote schaaiaards, reuzen van boomen, in 't gelid op den
zoom van een hoogen berm, alleen te midden 't bloote, open veld. Stevige
achtkanters van den ouden eisch met stammen forsch opgeschoten, zwaar als
moerpijlers die te schragen staan het wijde kroongebouw als een berg van groen,
hoog in de lucht.’
Het is u bekend voorwaar. Waar werd het al niet aangehaald? Het is - ik ging
bijna ‘helaas’ zeggen - alle mogelijke bloemlezingen voorbestemd.

De Aanslag ook is den lezers van Groot-Nederland niets nieuws. Ze verscheen hier
voor 't eerst die leuke jongensvertelling met hare kleurbontigheid, hare plezierige
levendigheid en fijnen humor. Nooit meer zullen we vergeten de vertooning op den
zolder van 't gemeentehuis waar we, waarachtig, als 't ware, met boerenoogen en
-zinnen genotera hebben:
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‘De dorpelingen wisten 't niet te bescheiden - 't waren vrouwelijke gedaanten, maar
omdat men zich nooit geen vrouwen zonder rokken voorgesteld had, bleef men
twijfelen.... - Bij 't eerste gezicht meenden de verschrikte toeschouwers dat ze naakt
waren over heel het onderlijf en, waarachtig, 't gekleurde zeemvel (sic.) waarmede
die bloote beenen en billen overspannen waren, mocht men zoo goed noemen.
Over het bovenlijf hadden die “onbeschaamde dingen” wel fluweel en kant en goud
maar 't was er ver van dat ze, gelijk de dorpsche vrouwen en meisjes, den gekenden
borstdoek om de schouders droegen!
Die onverwachte verschijning wekte bij de bejaarde moeders een soort
misnoegdheid en angst; de jongere meisjes waren beschaamd en durfden niet
opkijken of zaten in 't duikertje te lachen toen ze in elkanders oogen keken,’ enz.

De blijde Dag is 't grootste verhaal van dezen bundel - het neemt haast heelemaal
't eerste deel in. - Het is van een meisje levend achter de gesloten deuren van een
dorpsch Weezenhuis; en zoo onwetend en onbewust is ze van de wereld dat hare
‘bestendige gelukzaligheid er nooit door een buitensporige begeerte of gevoelen
gestoord wordt.’ Eens komt er een zekere oom 't kind bezoeken, neemt haar op
een preziertochtje mee, en brengt haar in 't lustige gezelschap van jonge heeren
en juffertjes. Als in eene heerlijke tooverwereld doorleeft Helene eenn wonderen
dag. Deze groote gebeurtenis in 't eentonig bestaan van 't weesmeisje vertroebelt,
zooals te denken was, haar gemoed tot in zijn diepste diepten. Zij zoekt naar
vertrouwelingen tusschen de gezellinnen om mede te deelen wat al in haar omwoelt
en 't gaat zoo verre dat waarlijk de goede rust die al die witte leventjes omsluiert
dreigt erg verstoord te worden. De zusters echter waken.... Helene wordt vermaand
en, in het kwaad verhardend, eindelijk afgezonderd terwijl ze als ‘penitente’ 't vuil
werk doen moet. Door eene vriendin geholpen ontvlucht ze 't klooster. In de
nabijgelegen stad dwaalt ze een heelen dag rond, op zoek naar haar oom, en, ten
einde raad, geraakt op 't politiebureel en van daar terug in 't Weezenhuis.
Bijzonder fraai is in deze novelle de rein-grijze stemming, streelzwevend om heel
dat afgezonderd wereldeken, waar de zedige gelijk gekleede reien van de ouderlooze
maagdekens onder de wake der nonnen zich lijze bewegen, bidden en leeren,
naaien en breien of met het kunstrijke broze werk op 't kantkussen bezig zijn. Met
veel teederheid nog heeft de schrijver het hertje en den geest van 't onschuldige
meisje ondervraagd, er de ontroeringen van nagegaan. Als de hovenier die ándere
handen heeft om te spitten en te snoeien en om u te toonen tusschen zijne vingers
de schoonheid van een gekweekte bloem, zoo
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beijvert de schrijver zich hier met uiterste toetszachtheid te werk te gaan bij 't
ontplooien van de rilfijne, doorzichte blaadjes van dien rozeknop. En iets
angstvalligs-linksch is hier in zijne gebaren, waarlijk iets dat mij nog lief is als ik het
zie van een grooten kunstenaar zooals Streuvels.
***

Albrecht Rodenbach en de Blauwvoeterij - door zijn broeder F.
Rodenbach, Amsterdam. - S.L. van Looij.
Een duurbare vreugde is het daarzijn in de geschiedenis, zij het dan ook in de
kunstgeschiedenis, van een jeugdig heldenfiguur zooals Albrecht Rodenbach dat
blijft in onze jong-Vlaamsche literatuur.
De schoonste bladzijden over Rodenbach, en die welke zijne persoonlijkheid het
best passen, heeft Hugo Verriest geschreven.
Men moet een dichter zijn om over zoo'n dichter te spreken; men moet het met
geestdrift doen, met innige gemoedelijkheid of kalme diepzinnigheid... Het is zonde
er over te ‘handelen’ als een schoolmeester, als een papiertjesontcijferaar of
boekenbepluizer.
De heer Leo van Puijvelde gaf ons: Albrecht Rodenbach, zijn leven en zijn werk,
een dik boekdeel dat we hier bespraken en waarin de belanghebbenden de
bijzondere levensgebeurtenissen van den schepper van Gudrun konden vinden.
Daar was saamgevat het voornaamste over de geestesgaven, de betrachtingen en
vervoeringen, de strijdlustigheid en de vruchtbaarheid van den werker, die de
enthusiaste student was.
Het schijnt dat sommige feiten niet heelemaal nauwkeurig werden aangeteekend.
Deze verzekering moeten wij aannemen als we de twee zware deelen van Ferdinand
Rodenbach's werk bestudeerd hebben. Zóo wordt dan vastgesteld dat het tooneelstuk
‘Phillippine van Vlaanderen’ door de studenten niet in 1879, doch eerst in 1880 te
Thourhout en daarna te Roeselaere opgevoerd werd...
Ten bewijze van dusdanige zaken dienen voornamelijk de twee bovengemelde
boekdeelen...
Ik weet niet óf er heel veel menschen méer belang zullen aan hechten dan. ik,
maar mij laat het tamelijk koud...
Daarbij krijgen we nog eens te meer de eindelooze reeks studentenliedjes... En
dan alle mogelijke opstelletjes, scholiers-devoirs, nota's, omzendbriefjes voor 't
verschijnen van tijdschriften, manifesten, aanteekeningen voor letterkundig werk,
enz., enz.
We hopen, waarlijk, we hopen dat de kast nu ledig is...
Die kast, gevuld met de oude papieren van den dooden dichter, heeft
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zijn jongere broeder Ferdinand Rodenbach lang streng, haast naijverig bewaard en
bewaakt. En deze zijne houding is zeker de schuld dat we thans teleurgesteld zijn.
Was 't niet alsof men ons veel onbekend schoons of gewichtig nieuws beloofd
had?
De fraaiste dingen die we echter kregen waren ons reeds bekend en van de
gebeurtenissen in hun thans waar licht gesteld gaf ik hierboven een staaltje.
Ik ga nu niet beweren dat het werk heelemaal geen waarde bezit. Van de meeste
der proza-brokken, al zijn ze dan ook niet onuitgegeven, hier verzameld te zien 't
moet menigen lezer verblijden. De terechtplaatsing van sommige dingen verhoogt
wel eens merkelijk de beteekenis ervan. Zoo wordt de krachtige redevoering van
Albrecht Rodenbach ons door den heer van Puyvelde medegedeeld en beginnend:
‘Hier leeren wij mannen worden; enz.’ oneindig interessanter zooals 's dichters
broeder ze overdrukt, ons tevens verwittigend dat de jonge student zich door zijne
rede eigenlijk richtte tot zijnen leeraar: Hugo Verriest, en aldus begon:
‘Wij en mogen niet nalaten uwe feeste te vieren in deze onze zale, als leden der
Lettergilde, want wij zijn u veel verschuldigd’ enz.
Ook vele bijzonderheden de ‘blauwvoeterij’ betreffend, den taaien strijd der jongens
in de collegies, blijven voor altijd van belang. - Lees dit gij, Noord-Nederlandsche
lezer, over de geldboeten op 't Vlaamsch spreken.
‘Onder de “internen” ten minste onder die der hoogere klassen, werden de
overtreders door de “surveillant” zelf in boete geslagen; maar onder de leerlingen
der mindere klassen en deze van 't groot en 't klein “externaat” bestond de “signe”.
Dit was een blikken busje dat een eindje potlood en een smal rolletje papier inhield
waarop men zijn naam moest schrijven. Wie de “signe” op zak had was verplicht
als een speurhond er mede rond te dwalen en lukte hij niet er eenen makker mede
te straffen tegen 's avonds, dan werd zijne boet verdubbeld. Zoo leerde men de
jongens spioen zijn, valschaards en leugenaars; want dikwijls, niettegenstaande de
jongens op heeterdaad betrapt werden, logen en streden zij het af.’
En denk dan aan jongens wier niet rijke-ouders zich reeds opofferingen getroosten
moesten om 't schoolgeld bijeen te zamelen; aan jongens die mochten studeeren
dank aan eene of andere studiebeurs; enz.
- Andere ons medegedeelde dokumentjes, enkele nota's op een stukje papier
wellicht, hebben zekere aantrekkelijkheid; zoo tusschen de aanteekeningen van
eene reis die Rodenbach met zijn vriend Pol de Mont in Vlaanderen deed, waar ze
steden en dorpen bezochten, de torens beklommen, verzen op blaadjes papieren
schreven die ze in den wind rondstrooiden of tusschen de oude steenen verborgen....
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‘Ik en Pol, op de kanteelen gezeten, dichten (altijd hetzelfde: Heden en Verleden)
en schrijven noten.... Pol werpt gedichten in den wind, ik behoude ze in het werkend
hoofd, en allen dalen met tegenzin van die hoog beschongen hoogte af.’
Om te besluiten: Het boek van Ferdinand Rodenbach bezit zeker waarde als
documentarisch werk, maar 't is met veel onnoodigs overladen. Het is zonder smaak
samengesteld.
Over eene figuur als den dichter van ‘Gudrun’ moet men met kieschheid leeren
schrijven of met forsche gratie zooals Hugo Verriest het deed.
***

André de Ridder. - Gesprekken met den wijzen jongeling. Boekhandel
Flandria, Antwerpen.
Meer verscheidenheid - en dat is wel gelukkig -, stelliger verscheidenheid verruimt
en vermeerdert de wegen waar ons Vlaamsch proza, verhaal- en roman-proza, zich
vermeit. Zal ik, ten betooge, enkele namen noemen?
- Stijn Streuvels b.v., de lyrisch-krachtige schilder van 't weidsch breed-opene
land, land van volle kaarte, van kalm-forsche schoonheid, waarin de menschen zijn
een bestanddeel, zooals de boomen en de vruchten van den grond, zooals 't spel
van de lucht en 't branden van de zon, groeiend en wrochtend en stervend in 't
onvermijdelijke van 't al-gebeuren! - Cyriel Buysse, de meer eenvoudig-realistische,
dichter-bij blijvende verteller, oolijke bespieder van de individualiteiten en hunne
verschillende eigenaardigheden, rechtstreeks naar 't leven opteekenende de gebaren
en de houdingen, de manies en de passies van de menschen die we dagelijks om
ons zien. - Gust. Vermeylen, schrijver van De Wandelende Jood, bouwer van
rytmische bont-kleurige en wel Vlaamschkleurige proza-verhalen, rijk aan verheven
symboliek en diep-peilend denken. - Karel van de Woestijne, een symbolist nog laat ons zeggen - maar geheimer en meer - misschien ziekelijker - verfijnd; minnaar
van vergezochte en uitheemsche inmengsels, van met byzantijnsche pracht
overladen beelden en van woorden weg nevelend in wemelvaagten van
deemstering...; en zoekend met zijn weeke zinnen te benaderen de verste sensaties,
de onbereikbaarste roeringen... - Herman Teirlinck, de artist bij uitstek, ziener van
de sierlijke uiterlijkheid van eene weelde-wereld, waar kostelijkheid de fraaie
harmonische vormen tooit, waar tallenkant tot genot der oogen en handen het
complexe hunner omlijningen en stoflelijkheden vertoonen; natures-mortes-
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schilder die tevens het uitdrukkelijkst gezegd heeft de rustelooze koortsigheid van
't grootsteedsche bedrijf...
Andere namen kon ik noemen, zeker.
Dien van André de Ridder hier neerschrijvend zou ik er, ter directe kennismaking
kunnen bijvoegen dat hij - met dit boek althans - tot de school waarbij, Herman
Teirlinck zich schaart, behoort. In de Gesprekken met den Wijzen jongeling aldus
vindt ge die voorliefde voor het luxueuse van het mondaine leven met zijn
gejaagdheid en zijn verwikkeling van tegenstrijdige gevoelens en handelingen. De
schrijver ook zal, bij voorkeur, willen ontleden bijzondere karakters, geworden uit
dit midden van overbeschaafdheid, en plezier vinden in 't ontwarren van de
dooreengemengde vezels van hun zenuwachtig fijnbesnaard wezen. Hij zelf, die
ze aldus beschouwt, hoort tusschen hen wellicht en hij begrijpt ze des te beter,
dewijl ze hem min of meer gelijken.
En hij zal ze met den geest nagaan, die karakters, zooals hij alles nagaat, de
personen en de feiten, de roerlooze dingen en de wereldtooneelen met den
veelduldenden, half meewarigen, half spottenden, vast sceptischen blik van den
immer benieuwden dilletant....
Gij raadt hoe zich voordoet de wijsheid van den jongeling hier bij ons door André
de Ridder geïntroduceerd.
Zij is of wil zijn de wijsheid van den dandy die ‘flirt’ met het leven, die zijn bijzonder
epicurisme aanwendt om zijn bestaan naar eigen wil te maken, zooals men een
kunstwerk maakt. Zijne intellectualiteit wil alles overheerschen en alles wat hij op
zijne wegen ontmoet wil hij als 't ware gebruiken tot eigen genot.
Ik wil hier niet tot in 't uiterst onderzoeken in hoeverre Allen Clenmoore, de Wijze
Jongeling, zijn levensprogramma verwezenlijkt, wat hij met zijn wijsheid bereikt, en
of hij de eindelooze bewondering verdient die hem de brave Maurits Droomenzoet
toedroeg, de ietwat snulachtige heel-jonge jongen die wel op zijne ‘knieën had
kunnen vallen om hem (den W.J.) te danken voor de gunst juist hem uitgekozen te
hebben om te worden zijn vriend en makker, in deze stad....’ Hier dient overigens
aangestipt dat de schrijver zelf voor Allan geene onvoorwaardelijke bewondering
koestert: ‘ik heb meenen in dezen wijzen jongeling,’ zoo zegt hij in zijn voorbericht,
‘een tekort van eenvoudige menschelijkheid te bespeuren, dat mij hem min
sympathiek doet voorkomen. In den gronde, lijkt Allan me een zeer perverse en
uiterst-egoistische zinnen-zegger, die rooit in de smartelijke regionen zijner ziel
geraakt is door 'n geweldig lijden en door de groote tragiek van de menschelijke
smart.’
Nu dan....
Maar we mogen aan dat alles zoo'n groot belang niet hechten. Het is meer een
prétexte dan wat anders; een prétexte om tooneelen te beschrijven,
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die de auteur gaarne hadde beschreven. En de groote aantrekkelijkheid van 't boek
komt dan ook van, alleen van de fijne kunstigheid die sommige dezer
proza-fragmenten voltooide.
Ik zou u willen afschrijven heel het sprookje van de Nixe:
‘'t Gebeurde nu dat langs de Scheldeboorden, een heilige heremijt op een
zoelrokige lente-avond, een wandelingsken deed, verzonken in al te diep bepeinzen,
en van veel meditatien moe.’ enz.....
‘Bleek, lag op 't gras van den rivierkant, de Nixe uitgestrekt, met oogen wijd-open
droomerig en lustens-weeïg. Op haar naakte lijf schemerden eenige waterdruppels,
zilverig in het maanlicht, en zoo op 't donker schrijn van de helling, lag heel haar
pure lichaam gestrekt, gelijk eene groote, metaal-blanke schulp naast de stille
glimming van het marmerachtig water-vlak.
Vreemd keek de vrome monnik toe, toen hij zag liggen in de deemstering het
amberkleurig, peerlen-schitterend lijf dier duivels-dochter’....
Maar 'k moet me bepalen bij die enkele zinnen van dat stukje, geestig verteld,
met karakter geteekend en smakelijk als een middeleeuwsch schilderijtje....
Meer bladzijden zijn er nog waarom men het boek met graagte in de handen
houden zal, en die, zoo dikwijls men ze herleest, in u het goede plezier zullen
opwekken, het plezier van zeer kostbare, uitgezocht zeldzame, met liefde bewerkte
kunstschatten te bezitten.
Dit is een boek dus dat we zullen bewaren....
***

Jef Buijse, Gesprekken met den Dwazen Jongeling, Rousselare. - Jules
de Meester.
Hebben we eenigszins getwijfeld aan de volkomen Wijsheid van André de Ridder's
Jongeling, aan de dwaasheid van Jef Buyse's held twijfelen we geen oogenblik.
Ziehier reeds enkele aanduidingen over zijn intellect:
‘Geen spot kon hem aan: hij stond hóóg, berustend in zijn sterke gedachte, en
vol misprijzen voor de anderen ging hij zijn weg rechtdoor, in bonten stoet van
vreemde en dwaze woorden en daden. Maar in dien wonderen kop waar,
bedwelmend als damp uit tooverkroezen, zijn ongewone concepties uit opwasemden,
werd dan ook diep geleden. Zag hij soms zijn pijnlijk opgebouwde systemen, waar
de stormloop der menschen niets tegen vermocht, voor een plotse klaarte van zijn
eigen instorten? Of begreep hij dat, al reikten ze in de wolken, zij op geen vasten
grondslag rusten, er nooit zouden sterk-staan? En dat hij niet kon, niet kón een
basis leggen, een voetstuk stellen voor die lucht-
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kasteelen? Of voelde hij zijn onmacht al zijn droomen uit de werken, en
lang-nagejaagde schimmen te vatten-met-de handen?.... -’
Verder zal ik wel niet moeten gaan? En ook niet duiden op de ‘sterke gedachte’
van 't begin en het geen-grond-hebben van later oorden.... - Woorden, woorden
alzoo, en dat heel 't boekje, 93 bladz. door. Niet altijd is 't zoo'n waterachtig, wankel
geredeneer. De schrijver tracht het ons interessant te maken met zijn jongeling
allerlei gekke kuren te doen uitvoeren en er zekere hors-d'aeuvres bij te brengen....
Zoo zien we den held in gesprek met eenen ouden schurftigen stervenden kater...
met valsche tanden! en, later, een ellendigen landlooper op oesters trakteeren. En
waarom ook den titel van een andermans' werk parodieeren als 't niet is om tóch
de aandacht te trekken?.... U mijn Studentenleven verwittigt ons de heer Buyse en
we zullen 't boekje dan maar voor studenten-werk houden.
Zullen wij er bij voegen dat een enkele brok hier, een halve bladzijde dáar ons
deed vermoeden dat de schrijver wel talent zou kunnen bezitten? Maar dan verwacht
ik de wedervraag: - wie heeft er géen, den dag van heden?
EDMOND VAN OFFEL.

Drie Dichtbundels.
M.H. Werkman, Museum van Plastische Verzen. Groningen, H.N.
Werkman.
Willem Kalma, Verzen. Krimpen aan de Lek, Meindert Boogaerdt Jr.
P.C. Boutens, Vergeten Liedjes. Bussum, C.A.J. van Dishoeck.
Bij de groote productie, - òver-productie? - van verzen in deze dagen, gebeurt het
maar zelden dat we een nieuwen bundel uit de hand leggen, met den indruk
inderdaad iets n i e u w s gelezen te hebben. Het lijkt alles zoo familie-achtig veel
op elkaar!
Vele verzen zijn lang niet slecht geschreven, men voelt dat er naar iets literairs
gestreefd is, naar schoonheid, naar welluidendheid van taal, maar meestal blijft men
er kalm onder, al valt er te waardeeren, hier en daar zelfs iets te bewonderen. En
bij wat lang achtereen lezen, overkomt het ons dat de mondspieren onwillekeurig
een voor den schrijver minder vleiende beweging maken.
Het is meest zulk egaal werk. Zoo zelden worden wij verrast door nieuwe vondsten,
ontroerd door treffende schoonheidsopenbaringen. Zoo zelden overtuigt de dichter
ons dat hij inderdaad iets eigens, iets gehéél van hèm, te uiten had, en kunstenaar
genoeg was om van dat eigene iets schoons te scheppen. Het ‘Ausserordentliche’
dat Goethe beschouwde als
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het alleen-dienstige voor ‘kunst’ ontbreekt zoo vaak - moet zoo vaak ontbreken, wijl
het uiteraard zeldzaam is. Beets klaagde daarover - ten onrechte.
De verrassing is daardoor te grooter als men bij het opensnijden van een nieuwen
bundel en het belangstellend gluren tusschen de nog zoo maagdelijke bladzijden,
hier en daar iets meent te bespeuren van het steeds gezochte, schaars gevondene,
en bij rustige lezing dit vermoeden bevestigd vindt, zij 't ook maar ten deele.
Die verrassing bracht mij ditmaal de bundel van den heer M.H. Werkman, door
hem, kenschetsend genoeg, Museum van Plastische Verzen genoemd. Er is in deze
verzen iets van het eigene dat we zoo heel graag ontdekken. De dichter is i e m a n d ,
zijn werk draagt op veel plaatsen het merk van oorspronkelijkheid.
Plastische Verzen.... Wat de dichter in hoofdzaak wil, zal dus zijn schilderen en
beeldhouwen in verzen. Het uiterlijke der dingen om hem heen in woord-harnponieën
voor ons zetten. Niet om die d i n g e n , maar....
Hier staan we voor de moeilijkheid - een moeilijkheid die Werkman niet voldoende
onder de oogen heeft gezien. Het is mijn doel niet hier een bespiegeling te gaan
opzetten, waaruit blijken zou in hoe verre het scherpzinnig betoog van Lessing over
de grenzen van dicht- en schilderkunst nog voor ons van waarde is - in het maken
van dergelijke onderscheidingen ligt een groot gevaar. Omdat elke kunst in de
gebondenheid eigen aan haar aard, toch zich zoo vrij mogelijk beweegt en zich niet
storen kan aan de grenslijnen door aesthetici getrokken. Op wèlke wijze een
kunstenaar bij de uiting van zijn innigste voelen schoonheid - zonder welke geen
kunst bestaat - tracht te scheppen, is z i j n zaak. Meent hij het met woorden te
moeten doen, in plaats van met penseel of beitel - wij hebben alleen over de uitkomst
te oordeelen. Schoonheidsaandoening wekken, geestelijk genot geven is het doel,
de keus der middelen is aan hèm.
Daarom blijve hij in zijn techniek volkomen vrij. Regelen voor techniek zijn door
aesthetici overgehaald uit kunstwerken. Die gingen vooraf. En zij waren het werk
van vrijmachtig arbeidende kunstenaars. Bekrompen aesthetici hebben meermalen
die volgorde willen omkeeren. Meermalen is dat ook gelukt. En 't heeft
kunstacademies geen besten naam gegeven.
Trots Lessing aanvaarden wij dus óók Plastische Verzen. Trouwens niet voor de
eerste maal. 't Komt er nu maar op aan of de dichter er bij ons zijn doel mee bereikt,
ons vergast op kunst-sensaties. Waarom zou hij niet mogen getuigen van uiterlijke
werkelijkheid? 't Is de vraag maar of die op hem zoo intens heeft ingewerkt, of zijn
ziel door de indrukken der realiteit dermate geraakt is, dat zij daarop gereageerd
heeft
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‘in schoonheid’. Het eenige wat wij van den dichter eischen mogen, is dat hij in ons,
door welke middelen van techniek ook, dat welbehagen wekt, 't welk we alleen door
kunst ervaren. Een ander criterium is er niet. We mogen later kunnen naspeuren
welke de oorzaken waren dat in ons geen aesthetisch welbehagen, geen ziels- of
geestes-genot gewekt werd: in ons was daarover het oordeel reeds geveld. Dat we
dus nooit anders kunnen geven dan òns oordeel, en dat dit uitteraard niet anders
dan subjectief kàn zijn, worde nooit vergeten.
Om tot de practijk te komen citeer ik van den heer Werkman dit gedichtje:

Enfant terrible.
Een bloze-meisje, in frisch witte kleertjes
teen-trippelt luchtig over 't lichte gras.
Een waggel ventje dolt haar na, veel keertjes
toegrijpend, als ze ontvlucht met vlugge pas
rond langs een bloemperk, flittervlug naar boomen,
waar ze hein lachend wacht, die haastig hijgt,
en kraait victorie, nu er geen ontkomen
meer is, en 't kleed om-armt. Verteederd nijgt
zij zich neer, en wegstreelend zijn haar,
kust op zijn voorhoofd, en zijn warme wangen.
De kleine drommel, duwend, voert ze naar
mij op mijn bank, en slim: ‘voor jou gevangen.’

Ik vind dit wel aardig: het humoristisch trekje aan 't slot heel gelukkig. Wanneer de
schrijver niets meer wenscht dan deze waardeering, heeft hij bij mij zijn doel bereikt.
Maar juist daar twijfel ik aan.
Immers hij heeft voor dit vertellinkje een vorm gekozen, die op andere aspiraties
wijst. Hij schreef dit in verzen, in drie coupletten elk van vier regels, twee aan twee
om den ander rijmende. Daarmee moet hij toch een bedoeling gehad hebben.
Hij heeft niet een kunsteloos vertellinkje voldoende geacht, maar door het in dézea
vorm te geven naar een zekere harmonie gestreefd, een taalwelluidendheid,
waardoor het in schoonheid tot ons zou komen. Niet voor niets gebruikt men toch
den gebonden vorm van versmaat, den gewilden rijm-klank, telkens na zóo of
zóoveel lettergrepen.
Welnu, het hoogere, hiermee beoogd, werd in dit gedichtje niet bereikt. Wie het
hardop leest - iets wat men verzen eigenlijk altijd mòet doen - krijgt den indruk dat
maat en rijm maar bijkomstigheden zijn, enkel tot den uiterlijken voor het oog
waarneembaren vorm behooren.
Er waren vroeger onderwijzers (ik hoop dat deze soort verdwenen is!)
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die de groote kunst van verzen lezen hierin zochten: zoo min mogelijk te laten hooren
dat een vers een vèrs was: wien het lukte een gedicht zóo te lezen dat het klonk
als proza, was een bolleboos.
De heer Werkman zou 't hun vergemakkelijkt hebben.
‘Een waggel ventje dolt haar na, - veel keertjes toegrijpend, - als ze ontvlucht met
vlugge pas rond langs een bloemperk, - flittervlug naar boomen, waar ze hem
lachend wacht - die haastig hijgt en kraait victorie, nu er geen ontkomen meer is,
en 't kleed om-armt. Verteederd nijgt zij zich neer’.... enz.
De bestaans-reden voor zulk een gedicht als g e d i c h t is hierdoor grootendeels
vervallen.
Hiermee heb ik op op een van de voornaamste fouten van dezen bundel gewezen.
Er zijn te veel gedichten - ook versregels - in, die gebleven zijn beneden de intentie
van den dichter, waarvan ik toch wel mag veronderstellen dat zij gericht was op
schoonheid en harmonie. Veel versregels zijn gebrekkig, en aan veel gedichten
ontbreekt het harmonische, dat een totáál-indruk van schoonheid wekken moet.
Dien krijg ik bijv. ook niet van het volgende:

Studente.
Ze kleedt zich voor den spiegel, stil coquet
glimlachend, nu ze voelt den blik van oogen;
de lenige armen slank omhoog gebogen
naar 't lichte hoedje op 't zachte haar gezet.
Om schoud'ren trekt ze met een vluggen ruk
het soepel manteltje terecht, toekijkend;
en schuift over de ving'ren, zachtjes strijkend,
den handschoen, sluitend met een vingerdruk.
Het zwart cahier ter hand, dan stapt ze heen,
loopende luchtig voort met korte schokjes,
even opgenomen de vlotte rokjes,
vrij latend d'enkel van haar slanke been.

Ik vind zoo iets heel knap geschreven. Zorgvuldig heeft de auteur zijn sujet gezien,
bezien, bestudeerd zelfs en detail na detail genoteerd. De verzen zijn beter dan in
't boven geciteerde. We mogen ‘Het zwart cahier ter hand’ wat zwak vinden om
daarmee alleen een ‘studente’ te karakterizeeren - waarom zou dat meisje niet even
goed een wat modieus onderwijzeresje of een ter repetitie gaand actricetje kunnen
zijn? - als spelende heeft de schrijver de moeilijkheden der teekening in woorden
overwonnen. Colorist toont hij zich hierin niet.
Maar nu verder? Is dit iets meer dan knàp? Lijdt dit niet aan het
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euvel van veel proza der latere, zooal niet der laatste jaren, wanneer een schrijver
zich tevreden stelde met ‘knap’ weergeven der realiteit zonder iets meer.
‘Knap’ - we vrágen meer.
't Is of aan zulk een gedichtje ‘the finishing touch’ ontbreekt, datgene wat, in dit
geval, iets meer wekken zou dan waardeering van technisch kunnen. Er is niets
suggestiefs in; het zegt alles, maar vráágt van ons niets. Onze ziel mag passief
blijven. En wie daarmee genoegen neemt, maakt haar weldra onverschillig.
‘Nu speelt in mij een gouden fluit’ - zegt de dichter in het volgende gedichtje, bij
den aanblik van de vrouw zijner liefde. Dàt is het! In ons moet telkens ‘een gouden
fluit’ gaan spelen van emotie, van welken aard dan ook.
Knap van factuur zijn verschillende soortgelijke beschrijvingen, waarin echter het
vers als zoodanig weinig beteekenis heeft, door gemis van fraaie rhythmiek en
welluidendheid. Ze zijn wel oorspronkelijk van vinding en een enkel heeft door zijn
humor, als Lente, iets aantrekkelijks.
Toch is, ook onder die beschrijvende verzen aan eenige te merken, dat de auteur
tevens aan de uiting van iets anders behoefte had. Zoo Avondje, waar hij het gedoe
van een gastvrouwtje weergeeft bij 't theeschenken voor haar gasten. Ieder is
bediend en
‘Zij neemt nu weer
naast mij haar leegen stoel, en zit zacht neer,
geheim glimlachen om haar mooien mond.

In den laatsten regel ligt het suggestieve.
Veel sterker is dit in:

Vondeling.
De golven-zee werpt een kletsnat lijk
voorzichtig op 't kille zand,
en glijdt geheimzinnig van het strand,
vluchtend uit menschenbereik.
Lui legert hij, languit neergespoeld,
in schijn van haastige maan;
zijn starende kop in zand gewoeld,
Een zwingende meeuw waait aan.
De schuimgolven keeren eenmaal weer,
- één kust het lijk zijn mond en wijken. De meeuw springt zachte neer
naast een lange hand op dengrond.
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Waardeeren we eerst mooie dingen als v o o r z i c h t i g in VS. 2, de h a a s t i g e
maan in VS. 6, w a a i t a a n in VS. 8, - de laatste regel is het sterkst suggestief. Die
‘l a n g e hand!’ Jammer dat
- één kust het lijk zijn m o n d -

als gewild en tevens stoplap-achtig het geheel ontsiert.
Maar mocht ik niet van oorspronkelijk spreken?
Menschelijk-inniger leeren wij hem kennen in:

Oud geluk.
Het landlijk huis, waar ik gelukkig was,
zijn stille vensters achter zware boomen.
het kettinghek langs struiken om het gras,
het grijze huis, waar ik niet meer zal komen.
Mijn vader, die mij kalm te wachten stond,
twaalf slagen daalden van den ouden toren,
het monklend lachen om zijn goeden mond,
en dan zijn stem, die ik niet weer zal hooren.
De voorjaars-tuin in warmen zonneschijn,
de hooge boomen, ruischend met de winden daar heb ik kort gekend, ik bang en klein,
't goede Geluk, dat ik niet meer zal vinden.

Een stemming-stukje, zuiver in zijn eenvoud. Verzen niet van groote muzikale kracht,
maar toch vèrzen, die als zoodanig gehoord mòeten en mógen worden.
Van heel ander gehalte is Arena, het gedicht dat een kleine afdeeling van beelden
uit het studentenleven voorafgaat met stoere verzen als dit:
Hoe wringt de schuimbek om het stug gebit;
doch stappend prachtig op het troebel zand
dartel gehoorzaam voor mijn hooge hand...

en evenzoo het Misericordia! dat dit afdeelinkje besluit:s
Oordeelt mij zacht
en wilt vergeven.

In de laatste afdeeling vinden wij den dichter het meest in zijn kracht. Van beschrijver
is hij hier schilder geworden en de verzen zijn in eigen plastiek in overeenstemming
met de innerlijke beelding. De onderwerpen zijn ook hier objectief en episch
behandeld. We zien saters en nimfen in dartel spel en verliefde schalkerijen; aan
Nero wordt in een mand vol rozen een bloot meiske ten geschenke gebracht; Kupris
treedt uit een
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donker woud in liefdelach over de hellende weide naar de zee; een edelvrouwe rijdt
ter valkenjacht; Tannhäuser neemt afscheid van Venus in den berg der zinnenweelde.
Ik mag niet laten ook hieruit een keus te doen: het is voor mijn gevoel het rijpste,
meest bezonken werk.
Aardig van verhaal-gang, mooi van rhythme, schilderachtig van plastiek en, vooral
tegen het slot, fraai van klank is Nimf en Sater. Men lette eens op het daarop
volgende Sater, op deze coupletten uit Morgen: het ontwaken der nimf.
Ze schudt van schoudren en gestrengde lokken
de droppels, biggelend en sprenklend rond;
een school van schuwe vischjes stuwt geschrokken
s n e l l a n g s d e v a r e n s van den watergrond.
Zij glimlacht stil, en legt zich, zachtjes wieglend
geleund in 't willig water, half verheeld,
beschouwt haar eigen schoonheid, toch weerspieglend,
en kust verliefd de lippen van haar beeld.

Hoe zuiver van ziening en beelding het gespatieerde!
Ten slotte:

Moorsche Jager.
Stilte. Witte woestijn in heete zon.
Op zacht stappooten in het losse zand,
met weeke schokken draagt het slanke paard
zijn wit-omhulden ruiter, die star staart,
wegend het hard geweer in lage hand.
Stilte. Witte woestijn in heete zon.
Langs heuvelrotsen klimt met slanke
sprongen, op teer-strakke pooten, dan snel
dravende verder, een jonge gazel,
en staat, met schuw siddrende flanken.
De ruiter houdt, neemt in draagarmen op
't geweer, aanleggend vast, vuur stuift, een knàl ginder het wild stort, in tuimlenden val,
en vooruit springt de ruiter in sprongengalop.
Witte woestijn in heete zon. Stilte.

Jammer van die ‘s l a n k e sprongen’, te veel aan den dwang van het rijm
herinnerend; jammer ook van die ‘d r a a g armen’, waar de houding van den jager
meer h e f armen doet veronderstellen, maar

Groot Nederland. Jaargang 9

247
hoeveel raaks in uitdrukking staat hier tegenover! M.H. Werkman is een dichter die
reeds genoeg geeft om zijn bundel niet alleen als belofte te waardeeren. Met
gerustheid noem ik hem bij de ènkele oorspronkelijken. Hij heeft zich het recht
verworven op veler aandacht, een recht dat voor de toekomst verplichtingen oplegt.
***
Vergeleken met den bundel van Werkman is die van Kalma stil, rustig. Zijn werk
treft niet door veelzijdigheid. Zijn grepen zijn niet stout. De gang zijner verzen doet
ze veeleer bij het ‘egale’ rangschikken, boven door mij bedoeld. Hij is een dichter,
dien men zonder eenige kwaadwilligheid misschien voorbij zou kunnen gaan. Zijn
werk is bescheiden - hij zelf ook. En die bescheidenheid is geen pose. Zij is, gelijk
vaak, stille trots, zonder eenige aanstellerij. Hij heeft de genade der
schoonheid-ziening, der schoonheid-aanbidding ontvangen en hij voelt dat als een
uitverkiezing.
Zoo ga ik in mijn hoogen, stillen trots
Met kalm gelaat en vriendelijk gedragen,
Door 't leven als de uitverkoorne Gods.

‘D e ‘uitverkoorne’ lijkt me een.... vergissing, begaan door zijn dankbaarheid. D e
uitverkoorne zou zich niet dankbaarder kunnen voelen dan hij. Dat moeten we er
in lezen en vooral op het kalme en vriendelijke letten, waarvan hij speekt.
En is iets heel aantrekkelijks in dit werk. Kalma overtuigt ons hierin dat hij een
stemmings-dichter is. Een dichter van weeke stemmingen vol weemoed, zooals ze
over ons komen niet ìn den morgen - den tijd der heldere gedachten (Van Eeden)
- maar bij het dalen van de zon, bij het naderkomen van den nacht. Dan vooral treft
hem de schoonheid.
Geen stralende Muze dus met overmoedigen oogopslag en blos en blijden lach.
Maar de Muze met bleek peinzend gelaat en vochtig oog, die den dichter der Nuits
bezielde tot zijn onsterfelijke zangen. Met het voorbehoud, dat het passioneele, het
wild harstochtelijke, het oproerige der romantiek van Musset of Byron, Kalma vreemd
bleef, en wij ons hem - móesten we klassificeeren - meer in de nabijheid van den
zachtzangerigen dichter van Jocelyn zouden denken.
Als arme zwerver, die uit 't donker ziet
In 't helle licht van flonkerende zalen,
Dan, stille kijkend, van die pracht geniet
En voor de ramen lange nog blijft dralen.
Zoo staar ik, arme, uit mijn droef verdriet
In 't goudne licht van uwer liefde zalen.
En, schoon voor mij die wondre schoonheid niet,
Blijf 'k in haar glans nog verre ommedwalen.
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O! wil dan soms uit deernis met mijn pijn
De stille hulde van mijn blik gedoogen,
En 't zachte spreken van een liefde-woord....
Duld dat ik, door mijn vreemden waan bekoord,
Soms door een blik van Uwe vriendlijke oogen
En door uw glimlach wat gelukkig schijn.

Is zulk een gedicht niet enkel veneratie? Herinnert het niet aan de gedichten van
de onmiddellijke opvolgers der middeleeuwsche troubadours, de verheerlijkers der
hooge vrouwen van hun aanbidding: zij zelven niets - Zij alles? Zoo dat vanzelf de
verheerlijkte een symbool werd van het Hoogste?
Het getuigt ook van een andere veneratie. Voor de poëzie zelve: de táál der
aanbidding. Het sonnet is hier niet de geheel uiterlijke modevorm waartoe het door
velen verlaagd werd de laatste kwarteeuw, met een verloochening van alle zijne
eischen, - eene verloochening, die Lodewijk Mulder zijn geestige parodie deed
schrijven, - de schoonheid van het sonnet wordt hier gediend.
Het elegische is de kracht van Kalma. Het elegische, weergevend zachte
stemmingen van avondlijk mooi, - soms in de apotheoze van vergloeiend zonlicht,
soms in een langzame ommanteling van tot nacht neigende schemering.
Lief heeft hij de weemoedige schoonheid van den stervenden dag, van de
grootsche, hooge nacht. En die liefde ‘kent den dag niet, die haar dooden wil.’
't Is dan ook maar in enkele gedichten dat hij den dag en zijn gouden staatsie
bezingt.
Zijn liefde voor den avond, doet hem de schoonheid ervan in details waarnemen,
zorgvol om toch maar niets te missen bij het synthetisch saamvoegen tot poëtisch
geheel. Men geve zijn volle aandacht eens aan dit gedicht:
Waar 't steenen brugje, over smallen vliet
Zich buigend, zijne wit-gekalkte bogen
Weerkaatst in 't roerloos water, en het riet
Staat glinsterend over 't spieglend vlak gebogen,
Ligt 't rood-gekakte huisjen in het vuur
Van de avondzon; der linde laagste bladen
Staan fijn geschaduwd op den lichten muur;
De ruiten flikkren gouden. Op de paden
En perken liggen sprankels goud gestrooid
Tusschen het lage groen. Om stille kruinen
Een zachte, gulden schijn, staan vreemd-vermooid
Boomen en heesters in nabije tuinen.
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Bij de open deur, waar 't lage bankje staat,
Zit de oude man, leunend de moede leden.
De zon beschijnt 't gerimpelde gelaat
En de oude handen, naast hem neergegleden.

Wie de moeite neemt even boven na te zien waar ik het had over ‘the finishing touch’
welke aan enkele gedichten van Werkman ontbreekt, en het daar geciteerde gedicht
(blz. 243) vergelijkt met het bovenstaande, ziet de bedoeling toegelicht. Niet mooi
is hierin ‘staat - staan - staan - staat’ in de opvolgende coupletten, en ‘beschijnt’ is
een te neutraal, te weinig expressief en beeldend woord in juist die, overigens zoo
gelukkige schildering.
En Kalma bereikt dikwijls zooveel met van die beeldende vergelijkingen waaraan
men den dichter herkent, en kent zoo goed de kracht van het suggestieve woord.
Om nog dit aan te toonen citeer ik ten slotte:
Een vocht'ge wind streelt, als een ademing,
Den stillen tuin met zijne zwarte paden,
Waar boomen, donkrend in de schemering,
Nu trillend neigen hunne breede bladen.
Wit bloeien struiken naast het donkre kruid,
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 a a r z e l t om mijn handen.

Dichter - niet van zonnige blijheid, van stralenden dag, van fellen hartstocht, ten
hemel schreiende smart of oproerigheid, maar van den avond en avondlijk mooi,
van de schemering en der schemering zachten weemoed, van teederheid en
innigheid in veel herdenken: zoo is Kalma.
Zijn werk ís daarom niet wild, maar heeft een breede gedragenheid, het is rijp en
bezonken, getuigt van een streven naar de schoonheid en naar deze alleen.
Ik heb geciteerd, eigenlijk verlegen met de veelheid der keus en mij bewust dat
ik den dichter niet genoegzaam recht kon doen.
Wie een gedicht kan schrijven, waarin natuurziening en natuurgevoel zoo vanzelf
een symbool doen geboren worden als in de breede coupletten, beginnende met
Hoog over de aarde gaat er de eenzaam-zwarte Nacht,

diens verzen verdienen bekendheid in ruimen kring.
***
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Het zou een belangwekkend werk kunnen worden als een fijn-proevend
poëzie-beminnaar zich ten doel stelde ons den ontwikkelingsgang te doen kennen
van den dichter P.C. Boutens. Na het lezen van zijn Vergelen Liedjes sloeg ik zijn
Verzen op, tot ons gebracht door L. van Deyssel - ik zag met verwondering het
jaartal 1897, het leek nog zoo kort geleden! - den eersten bundel, die zulk een
verrassing was. Dan doorbladerde ik weer Praeludièn, waarvan kortelings, heugelijk
1)
verschijnsel, een tweede druk verscheen. Aan Beatrijs, het zoo spoedig populair
geworden gedicht behoef ik wel niet te herinneren. Al acht ik dat berijmd verhaal
niet het hoogste van Boutens' werk - daarin werd ik wel zeer overtuigend bevestigd
in de meening, door andere gedichten der laatste jaren gewekt: dat de lijn van 's
dichters ontwikkelingsgang zich strekt van het meer saamgestelde naar het
eenvoudige, van het door nog niet genoegzaam de stof beheerschende, en daardoor
nu en dan troebele, naar het heldere, doorzichtige.
Vergeten Liedjes versterkt dien indruk. Vinden we in de vorige bundels, vooral in
den eersten, veel gedichten met ongelijke strofen - deze zijn meer egaal van gang,
veel rustiger van rhythme, hebben de gedragenheid van het eenvoudige lied in
gelijkvormige coupletten.
Bij Van Eeden is vroeger een zelfde streven merkbaar geweest. Vergeleken bij
den eenvoud van zijn Nachtliedjes, zijn de coupletten van Aan de Liefste, met hun
grootere virtuoziteit eischend dubbelrijm veel meer gemáakt. Herinneren uit Boutens'
eersten bundel niet verzen als:
Mijn ziel zoekt waar uw luister is, Al paden gaan uit in duisternis,
De lucht staat sterbevrozen.

aan Van Eeden's:
Mijn Lief een klare luister is,
Die boven storm en duisternis
Gestadiglijk zal branden.?

En wederom, worden we door dezen eenvoudigen aanhef in Boutens' Verdelen
Liedjes:
Zienlijk wordt de wereld bleek,
Welhaast zal het nachten 'k Weet de woorden die ik spreek,
Zijn mijn liefs gedachte.

niet aan een Nachtliedje herinnerd?
Ik wijs hier maar terloops op, ter overtuiging, hoe belangwekkend - en dankbaar
wellicht - een studie over Boutens' ontwikkelingsgang wezen kon.

1)

Amsterdam, P.N. van Kampen en Zoon.
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Dat het gebruiken van een zelfden vorm, van een zelfde maat en rijm op zich zelf
niets tegen oorspronkelijkheid bewijst, komt wel sterk uit als ik onder elkaar stel het
bekende Maidenhood van Longfellow en uit Vergeten Liedjes: Bij de Lamp.
Men oordeele:
Maiden! with the meek brown eyes
In whose orbs a shadow lies,
Like the dusk in evening skies!
Thou whose locks outshine the sun,
Golden tresses, wreathed in one,
As the braided streamlets run! a.s.o.

Nu Boutens:
Bij de lamp blijf ik alleen.
Waar uw kus en lach verdween,
Sluit de stilte rond mij heen.
Tot den effen glans waarin,
Liefelijkste droombegin,
Ik mij klaarst op u bezin. enz.

Toch kan de nazang van zulk een melodie lang blijven in de ziel van een daarvoor
gevoelige en het onder de suggestie daarvan gebeurd zijn dat Boutens vanzelf onbewust - doch voor gansch ander doel deze toch de eenig passende vond. Ook
bestaat de mogelijkheid dat zij beiden naar een derde geluisterd hebben.
Voor een groot deel geldt nog van Boutens poëzie, wat Van Deyssel vóor zooveel
jaren schreef:
‘De bezigheid van dezen dichter is het afbeelden van zijn Gevoel.... in 't bizonder
geldt deze uitdrukking nauwkeurig voor hèm, omdat hij niet de natuur afbeeldt met
gevoel, maar zijn gevoel afbeeldt met gegevens uit de natuur. In plaats van tot de
natuur te gaan, trekt hij haar naar zich toe.’
Maar voor eenige uitbreiding is dit vatbaar. Immers niet alleen het Gevoel, ook
de Idee vindt in zijn natuur-verbeelding meermalen haar belichaming. De Idee als
quint-essens van rijpe levens-voeling. Zoo in

Geluk.
Dit is geluk:
Dit is de vreugd die langer duurt
Dan d' eigen dag, dan overnacht;
De vreugd die groeit in droomen onbedacht
En, vóor de zon den witten morgen vuurt,
Om roereloozen slaper wacht
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In al den aardedingen donkre pracht;
Dit is de vreugd die zich niet meer bezint:
U onverwonderd wonder, heilge macht
Van 't dagelijks herboren kind
Dat vreugde om vreugde alleen bemint
En de aard tot in den hemel lacht;
Dit is de vreugd die duren kan en duurt: Dit is geluk.

Ik wijs op Namen en het in zijn kernige beknoptheid zoo veel-zeggende en
vol-geloovige Patet Via.
Tal van zangerige liederen biedt deze bundel, liederen met direct bekenden
maatval en toch gansch ongewoon in hun oorspronkelijkheid.
Hoe ernstig innig de idee voor ons plastizeerend van een harmonie, die alleen in
de hoogte der schoonste menschelijkheid bereikt wordt, is Gezelschap op den Weg,
in de verte herinnerend aan Uhland's bekende Das Schifflein
Hoe treffend herzegt Nachtstilte het D e u s i n n o b i s !
En hoe schoon rijst de verzoening van lijfsliefde met zieleliefde uit de zoo
eenvoudig klinkende melodieuze strofen van Kussen, met welks aanhaling ik deze
aankondiging besluit.

Kussen.
Roode lippen, blanke leden
Wijken uit hun eng omhelzen
Naar de koele heldre grenzen
Waar zich oog en oog ontmoeten
In der zielen kus.
Als de diepe blauwe heemlen
Duren over zee en landen,
Duren over dood en leven Over liefdes dood en leven
Duurt der zielen kus.
Toch, ons zielen konden nimmer
Tot elkaêr in oogen reiken,
Konden niet uw warme lippen
Mijne warme lippen kussen,
Hadden niet mijn roode lippen
Uwen rooden mond gekust.

The art of arts is.... simplicity (Whitman).
W.G. v. N.
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Lucrezia.
door Louis Couperus.
III.
In den cypressentuin, afglooiende langs de rotsen, waarop zich de burcht verhief de oude, zware, sombere boomen op veelvoudig om elkaâr verkronkelende,
blankhoutige stammen omhoog strevende met de als zwàrtig fluweelen looverpluimen
- dwarrelden den volgenden morgen de eeredarnes, de kavalieren langzaam de
paden op en af, zich vervelende. Dit was de verbanning, de ongenade, om madonna
Lucrezia's te groot verdriet, te groote smart, te diepen rouw, - die geen maat hield.
Dit was de verbanning en de verveling. Er zouden geen jachten zijn, noch met de
valken, noch met de afgerichte hazewindhonden, noch met den gedresseerden
panther. Er zouden geen komedie-voorstellingen zijn, geene balletten, geen
danspartijen. En de kavalieren, de eeredames - allen zwart fluweelen figuren,
ridderlijk of edelvrouwelijk - dwaalden allen langzaam rond onder de zwart fluweelen
cypressen. Boven dien rouw was de hemel zomerblauw, en de zon scheen reeds
bijna met middagglorie: waar zij doór de cypressen straalde, verhelderde het zwart
fluweelen gelooverte tot lakkig groen, in de jonge bladeren, en over de zwart
fluweelen wambuizen en vrouwesleepen glansden helle, blanke klaartes: de helle
blanke klaarte van git over een donkerte als van inkt, die vloeit.
De vrouwen gaapten en de kavalieren poogden te schertsen; soms wandelde
een paar heimelijk weg, zocht schaduw en eenzaamheid, daar waar de beekjes
watervielen murmelende de rotsen

1)

Zie de Juni-aflevering.
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af; er bleef in dezen rouw als eenige verstrooiïng alleen nog de heimlijkheid der
liefde....
Op het terras voór haar kemenade lag madonna Lucrezia op een rustbank onder
een scherm, de oogen dicht en de blonde haren, waaiersgewijze, uitgespreid in de
zon, om het nog natte haar te drogen. Zij lag vreemd en stil, als een martelares, en
haar gewaad was als zwart floers over zwart floers. Giuditta en Lauretta, telkens,
spreidden de blonde haren anders en weêr anders, opdat sneller ze zouden drogen
en zij zwegen, want naast madonna Lucrezia las de Spaansche monnik, fra Torribio,
hard-op zijn brevier.
De gouvernante, op en neêr, liep, sussende in hare armen het kind, Rodrigo.
- Geef hem mij hier! beval klagend Lucrezia, de armen uitstekende.
De gouvernante bracht het kind aan zijn moeder, en zij richtte zich op - de haren
verwarden - zij omhelsde het kind zoo hartstochtelijk, dat het luidkeels begon te
weenen.
- Neem hem meê, neem hem meê! riep Lucrezia. O, laat hij niet huilen, ik kàn het
niet hooren....
Zij voelde aan hare haren.
- Zijn zij niet droog? vroeg zij, weifelend.
- Nog niet, madonna, beweerden de vrouwen.
- Het doet er niet toe, klaagde Lucrezia. Zij zullen wel drogen.... Ik heb hoofdpijn
van zoo lang achter over te liggen.... Ik wil opstaan....
De vrouwen hielpen hare meesteres opstaan en sloegen een zwart gaas over de
lange, blonde haren.
- Het is hier warm, klaagde Lucrezia; ik wil den tuin afdalen, ik wil naar de koelte
van die cypressen.... Fra Torribio, vergezel mij....
Zij liep het terras nu over, daalde de rotsige trap af; de monnik volgde haar. Zij
zag uit over de borstwering, die was in het rots gehouwen en hield voor de oogen
haar hand. Véor haar baadde de naakte vlakte in het licht. Spleten en spelonken
groeven donkere schaduwen en het was een barre verlatenheid. Vlak onder hun
blik schenen de rotsen naar omlaag getuimeld en stapelden daar in den bergstroom,
die bruischte. Nu zij om keek, zag zij tegen den burcht op en de twee torens rezen
somber en hoog in
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het azuur. Er hingen zware flarden van klimop tegen het steen; verder-op koelde
de donkere schaduw van de cypressen....
- Het is hier verschrikkelijk.... murmelde Lucrezia.
En zij herhaalde:
- Het is hier verschrikkelijk.... Verschrikkelijk, verschrikkelijk.... Fra Torribio, ga
meê....
Zij daalde verder, de monnik volgde haar; omdat zij struikelde, bood hij haar de
hand. Zij greep zijn arm, wat hij toeliet, met eerbiedig gebaar om haar te leiden. Nu
viel de schaduw zwart over hen neêr.
- Het is hier kil, klaagde Lucrezia, huiverend.
De monnik zweeg stil.
Maar Lucrezia wrong de handen. Zij was nu, in de kille schaduw, een geheel
zwarte figuur van wanhoop en vertwijfeling en alleen haar losse, blonde haar bleef
een glans. Naast haar was de zwarte en witte Dominikaan ook een somberheid en
een rouw, en het was niet te onderscheiden of hij jong was of reeds bejaard, omdat
zijn mager gelaat in den kap zonder leeftijd scheen.
En Lucrezia zeide:
- Fra Torribio.... ik kàn hier niet blijven. Wat zal ik hier doen dan weenen en bidden!
Ik zal hier sterven van tranen en somberheid en verdriet....
- De eenzaamheid zal een balsem zijn voor uw leed, madonna.... Zoo dacht het
Zijne Gelukzaligheid, onze heilige Vader....
Zij schudde haar hoofd, als een kind.
- Neen, weêrstreefde zij; neen. Hij heeft mij hierheen verjaagd, omdat ik te veel
verdriet had om mijn Alfonso.... Hij heeft zich afgewend, toen ik Cesare aanklaagde....
- Stil, madonna; stil, madonna; het is toch niet de Hertog geweest....
- Hij is het wèl geweest, hij is het wèl geweest! Fra Torribio.... ik kan hier niet
blijven.... Weet ge, ge moet naar Rome terug. Ge moet voor mijn vader knielen en
hem zeggen, dat ik hier sterven zal.... Ik kàn hier niet blijven, ik kan niet....
- Gij zijt hier nauwlijks aangekomen, mijn hertogin.... Waarom niet rustig hier
pogen te verpoozen, en veel te bidden, en te vergeten de ijdele wereld, en gelukkig
te zijn in den lach van uw kind.... Is uwe stad van Nepi u dan zoo hatelijk?
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- Mijn stad? Zeg mijn gevangenis! Wat is mij de stad, wat zijn mij die enkele sombere
huizen, die ik uit de ramen van mijn somberen burcht zie! Die flanken van naakte
bergen, die getuimelde rotsen, die altijd bruischende stroom.... die barre naaktheid
daár.... en dan verder niets, niets.... Niets dan mijn knagend, knagend verdriet....
Geen afleiding, geen jachten, geen feesten, geen kleuren, geen muziek om mij
heen.... Ik heb de schoonheid lief en de pracht en de vroolijkheid van spel, van zang,
van dans; ik moet mij uitleven.... ik moet mij minstens bewegen kunnen: wat kan ik
hier anders doen dan dwalen in dit sombere cypressenpark! Wil mijn vader mij
langzaam doen sterven daar ik te veel geweend heb om Alfonso? Was het MIJN
schuld, dat ik mijn tweeden man hartstochtelijk lief had, en dat ik tranen vergoot,
omdat men hem mij vermoordde uit wraakzucht om wat niet ZIJN schuld was? Ik
ben achttien jaar! Ge vindt mij een kind, maar bèn ik niet nog een kind? Zeg mij, fra
Torribio, wilt gij doen wat ik u verzoek: terug gaan naar Rome en voor mijn vader
knielen en hem zeggen, dat ik hier sterven zal?
- Ik zal doen als gij beveelt, hertogin, antwoordde de monnik; maar beheersch u:
wring niet zoo wanhopig de handen; hièr komen uw dames en ridders....
Zij dwaalden in der daad terug, zich vervelende onder de donkere cypressen.
Maar Lucrezia, in stede van zich te beheerschen, snikte luid op en de edelvrouwen,
bezorgd, naderden haar.
- Madonna, madonna, wat IS er!?
- Ik kan niet meer! snikte Lucrezia. Ik heb nù meer dan veertien dagen gesnikt en
gebeden om den dood! Ik leef nog en ik kàn nièt meer! Al dat zwart om mij heen
van uw kleederen doet mij telkens en telkens schrikken! Mijn eigen rouw doet mij
schrikken en snikken! O, mijn Alfonso, o mijn arme, aàngebeden Alfonso, ik kàn
niet meer leven! Hoe gaarne ware ik ook met je gestorven, met je samen! Hoe
gaarne ware ik nù niet samen met je in het Paradijs! Wij zouden twee engelen samen
zijn en elkaâr lief hebben in de hemelsche tuinen! Maar zóo te leven, in tranen en
rouw, als ik deze twee weken geleefd heb! Ik kàn niet meer, ik KAN het nièt meer!
Hebt medelijden, gij allen, met mij!
Zij stortte zich snikkende in de armen der edelvrouwen.
- Ik ga naar Rome, legde de monnik uit tegen de kavalieren;. ik zal voor Zijne
Heiligheid knielen....
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- Mijn zachte, lieve madonna, troostten de edelvrouwen; heb geduld, heb geduld
en wees kalm....
- De tijd zal uw groote smart balsemen....
- Kom, de uren zullen gaan, het een na het andere....
- En ge moèt niet denken aan sterven....
- Mijn Alfonso! Mijn Alfonso!! snikte Lucrezia.
- De Heilige Moeder zij de ziel van den Hertog genadig: zij bloeit als een bloem
in het Paradijs....
- Als een bloem, als een bloem, onze arme hertog....
- Maar ge moet niet meer peinzen over sterven, o hertogin....
- Ge moet pogen te lèven; kom, wij zullen u helpen; dezen noen zullen wij zacht
zingen, rondom u heen....
- Wij kunnen zelfs dansen, rondom u heen....
- O, alleén om u een poos te verstrooien....
- Madonna, wat zijn toch uw haren blond, zoo blond....
- Blond als de korenaren, schertste een der kavalieren.
- Zij zijn nu wel droog, zeide Lucrezia.
- Zij zijn droog, madonna, verzekerden om haar de edelvrouwen en voelden aan
de lange, blonde vacht van het haar....
- Kom, geleiden wij u naar uw kemenade, opdat uw vrouwen u kappen?
- Ja, kom, gaan wij.... Fra Torribio, gaat ge morgen vroeg naar Rome?
- Als gij het beveelt, hertogin.
Lucrezia had een snik.
- Ik beveel niets, klaagde zij. Wat kan ik bevelen?? Ik vráag alleen, ik vraag
alleen.... O, het beklemt mij hier zoo: ik kan hier niet ademen zelfs, in Nepi....
Tusschen de edelvrouwen steeg de hertogin de rotsige treden op naar het terras.
Plotseling barstte zij uit in een zenuwigen lach en zij wees....
En, om haar, lachten de kavalieren en edelvrouwen, blijde omdat zij lachte....
Zij lachten allen, omdat de hertogin hen gewezen had naar de drie narren: die
zaten, drie treurige, misvormde, blauw-en-geel gedoste, oude dwergen, op de
balustrade van het terras en bengelden met de groote voeten.
Toen Lucrezia hen voorbij ging, naar binnen, rezen zij op en glimlachten, omdat
de hertogin had geglimlacht en omdat zij er
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betooverend bekoorlijk uit zag, in haar zwarte gazen gewaad, de zwarte gazen sluier
over het heel lange, losse, blonde haar.

IV.
De hel zonnige dagen wentelden om en de zware, zwoele nachten. Na de eentonige
zomermaanden huilden de lugubere najaarswinden en stortten de herfstregens over
den burcht en de klagend buigende cypressen. Het nog eerst lakkig groene loover
was reeds geheel dof zwart geworden en de zware wolken jaagden woest aan den
blauwen afgrond van den hemel voort....
Oktober sleepte zich voort, met drukkende eentonigheid. In Lucrezia's ziel dempte
een doffe moêheid hare eerst wanhopige smarten; zij snikte niet meer; zij weende
niet meer; zij hing nu als krank in haren grooten, geblazoeneerden stoel, bij het
boograam, dat uitzag over de barre, eenzame vlakte van rotsen. De eeuwige
neêrstorting van den bruischenden bergstroom verdoofde hare gedachte. Zij dacht
niet meer, zij leed nauwlijks nog en zij leefde van dag op dag, zonder hoop, zonder
vreugde, in wat zij dacht een langzame verwelking. Fra Torribio, in Rome, had Zijne
Gelukzaligheid niet kunnen naderen. Hij was reeds lange terug en las Lucrezia
heiligen-legenden voor. Terwijl hij las, was haar moede geest bezig met bedenking
over kleêrtjes van Rodrigo; over een lijkmis, te lezen voor haar armen Alfonso; over
geld ook, en zij fronste pijnlijk de brauwen.
- Fra Torribio, onderbrak zij mat - de Oktoberregen sloeg tegen de kleine, ronde,
groene ruitjes des boograams - ik heb zaken te behandelen met Christoforo: zend
hem mij hier....
De monnik, gedwee, rees op, boog en verdween met zijn perkamenten boek; kort
na zijn vertrek, trad de geheimschrijver, Christoforo, binnen.
- Ik heb te schrijven aan Vincenzo, zeide de hertogin.
De regen ruischte tegen de ramen.
- Ik ben bereid, Uwe Uitnemendheid, murmelde de geheimschrijver, die reeds
zat, stift ter hand.
Lucrezia rees op. En loopende op en neêr, sleepende den zwarten sleep, de
vreemde, heel witte oogen met gouden pupil, vòl peinzing, dicteerde zij den brief
aan Vincenzo Giordano, haar dienaar te Rome:
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- Vincenzo, dewijl wij besloten hebben.... de herdenking te vieren.... van het
overlijden.... mijns heeren Hertogen Gemaal - de glorie der zaligen.... zij zijner ziel
deel - bevelen wij u.... u te vervoegen tot den Alleruitstekendsten Heer Kardinaal
van Cosenza.... wien wij dit officium hebben opgedragen, en dàt gene te verrichten,
het geen Zijne Eminentie u zal bevelen.... En gij zult toezien op wat gij uitgeeft....
van de vijfhonderd dukaten.... die gij hebt.... terwijl ik zorgen zal, dat gij méer zult
ontvangen, zoo noodig....
Uit den burcht Nepi, den voorlaatsten October 1500....
1)
- Onderteeken, dicteerde Lucrezia: De allerongelukkigste Prinses van Salerno.... .
- .... Salerno, herhaalde de geheimschrijver en keek op naar zijn meesteres.
Lucrezia was hem genaderd, zij legde hem de witte hand op zijn mouw.
- .... Schrijf nu een anderen brief aan Vincenzo, fluisterde zij, met bedoeling.
- Ik begrijp, murmelde Christoforo.
- Niet dateeren, niet teekenen en.... in het cijferschrift.
- Ja, Uwe Uitnemendheid....
Lucrezia, hartstochtelijk, dicteerde:
- .... Ik ben mismoedig en met smart vervuld.... dat ik NÒOIT iets verneem over
mijn terugkeer naar Rome.... Ik kàn niet eten meer, niet slapen, zelfs niet meer
weenen....
Zij dicteerde voort hare wanhopige woorden. Tegen de ramen kletste de regen
nu....
Het was plotseling, buiten, over den stijgenden weg, een klatering van trompetten,
kaatsende tegen den burcht aan. En de torenwachter, op de bovenste tin, de signalen
zeker herkennende, klaterde de zijne terug. Het was een koperen davering door
den regen heen....
Lucrezia, de handen tegen de borst, was als versteend blijven staan.
Christoforo rees op.
- Het is de Hertog!! murmelde hij.
- Cesare! stamelde Lucrezia.

1)

Een van Luerezia's titels.
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En zij stortte zich naar het raam.
Zij zag de trompetters, de vanen, banieren, zij zag de ijzeren ruiters reeds van
de voorhoede van haars broeders strijdmacht. En zij had nog den tijd te roepen tot
Christoforo:
- Verscheur den tweeden brief! Dadelijk!!
- Den eersten? vroeg Christoforo, reeds scheurende.
- Neen....: leg dien eenvoudig weg.
Christoforo deed als zij beval. De deur ging open; de pages, de edelvrouwen, de
kavalieren kwamen binnen, fra Torribio....
- Het is de Hertog, madonna!! riepen zij.
Er was binnen den burcht een verwarring; er was buiten het geklater van de
trompetten, het geratel van trommelslag en het aantrappelend gedaver van de zware
rossen. De slotvoogd kwam Lucrezia's bevelen hooren, haastte zich dadelijk weg....
Binnen den burcht hoorde men de ijzeren ketenen der ophaalbrug en der valpoort
knarsen; om Lucrezia waren zij allen, bleek en bezorgd, niet begrijpende deze
verrassing.
- Gaan wij den Hertog te gemoet, beval zij.
Een major-domo haastte de pages vooruit, opdat zij zich scharen zouden, onder
aan de trap. De poort open, zagen aller oogen reeds, van de trap af, de poortehof
zich vullen met de ijzeren ruiters en tusschen hen herkenden zij allen, dadelijk,
Cesare di Borgia, Hertog van Valence.
Hij steeg af van zijn ommalied ros. Zijne bewegingen waren vlug, beslist, elegant
en forsch; hijzelve was een elegant forsche figuur, in zijn volle wapenrusting van
gecizeleerd zilver en verguld; in het open vizier van zijn helm, de pluimen druipend
van regen, blonk uit zijn oogen de felle, snelle blik van een valk; zijn neus was recht;
donkerblonde brauwen vereenigden zich tot éen rechte frons-streep van jaloezie;
in rossig blonde knevels en baard purperde een altijd even lachende, wreede mond,
die de kleine, wreede tanden bloot liet.
De hertogin? hoorden allen hem zeggen, kort en gebiedend.
Er was plichtpleging van den slotvoogd, die met een sierlijk gebaar wees naar
binnen. Daar stonden reeds de page's en toen Cesare zijne zuster zag, boven aan
de trap, dalende naar hem toe, fronste hij niet meer en ontlook zijn glimlach milder
en blijder.
Het was de eerste maal, dat hij haar terug zag na den moord op Alfonso gepleegd.
Toen ZIJ krankzinng van smart dreigde te
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worden, had HIJ haar niet meer gezien. Nù woelde het in haar van aandoeningen,
maar zij overmeesterde zich geheel, en het was met groote courtoizie, dat zij haar
broeder naderde, omringd van haar gevolg van dames en kavalieren, voor hem
boog in sierlijke reverentie en zeide:
- Mijn zeer beroemde broeder en Hertog! Welk een beminnelijke verrassing! Wees
welkom in mijn burcht van Nepi! Zoo ik ièts waag te betreuren, is het dit, dat gij uw
komst mij niet meldde, zóo dat ik u niet feestelijker ontvangen kan, dan mij helaas,
nù mogelijk is....
Zij boog voor hem diep, ten tweeden male. Zij was heel bleek in het zwart harer
sluiers. Er was een vage vrees in haar voor haar kind, kleinen Rodrigo.... Wat kwam
Cesare doen??
Maar hij naderde haar glimlachend, de armen open en omhelsde haar teeder.
- Vergeef mij, beroemde en wonderbevallige zuster, zeide hij en. zijn diepe stem
klonk hoffelijk en teeder. En duld, dat ik u omhels in mijn broederlijke armen,
niettegenstaande zij met het harde metaal bekleed zijn.
Hij omhelsde haar, voorzichtiglijk, om haar nièt te kwetsen en drukte een langen
kus op haar voorhoofd. Zij sidderde, zij hoorde nu nauwlijks de hoffelijke woorden,
die hij melodiesch zeide. Zij geleidde hem aan de hand de trappen op.
- Hebt ge het koud? vroeg hij. Uw hand beeft....
- Neen, zeide zij, glimlachend. Zoo ik beef, is het van vreugde.... dat ik u terug
zie....
Hij was tevreden en lachte.
- Ge ziet in ons, zeide hij; de overwinnaar van Pesaro. Ik kom van Pesaro. O,
overwinnaar dit maal zonder slag of stoot! Pesaro heeft zich voor Zijne Heiligheid
en voor ons, des Pausen onwaardigen Gonfaloniere verklaard, en den Sforza, uw
eersten nietswaardigen gemaal, o Lucrezia, verjaagd....
Lucrezia schrikte.
- In waarheid? vroeg zij. Hebt ge Pesaro genomen....? En Giovanni Sforza??
Cesare lachte luid.
- Hij is gevlucht, lachte hij. Wees niet bezorgd, Lucrezia: ik heb uw eersten gemaal
geen haàr behoeven te krenken....
Hare hand sidderde nu in zijn hand, terwijl zij voort gingen,
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de sombere galerij door, naar de zaal. En zij werd zich bewust geen wil te hebben,
te gaan ZOO ALS ZIJ MOEST. Zij voelde naast zich den fellen valkenblik van haar
broeder spotten op haar neêr en te gelijker tijd haar geheel teeder omwikkelen.
Maar wil had zij niet: een doffe duizeligheid was in haar smalle voorhoofd als een
te groot wiel, dat maar draaide, draaide.... En zij zag de verledene dingen.... die van
haar eerste huwelijk.... met Giovanni Sforza.... Nauwelijks eén jaar had zij de zachte
rust met hèm samen gekend, te Pesaro.... Zij had hem wel lief gehad, hoewel nooit
zoo hartstochtelijk als zij Alfonso had bemind.... O, zij had gehoopt, zij een kind,
een blond kind van vijftien jaren.... toch eindelijk de rùst te kunnen beleven aan de
zijde van een sterken, dierbaren man.... Haar vader en broeder, zij hadden haar
altijd als een speelbal beschouwd, als een lokaas, hoe lief zij haar beiden hadden....
Was zij niet op prilsten leeftijd, twaalf jaar, verloofd geworden, eerstens met Don
Cherubino de Centelles, een knaap van vijftien; tweedens aan Don Gasparo van
Anversa? En telkens weêr was de verloving verbroken en zij had nauwlijks begrepen
wat er met haar gebeurde.... Maar omdat haar kinderziel telkens weêr ontlook naar
het leven toe in een gouden lach van onuitbluschbare, blijde vreugde, had zij niet
nagedacht, zich geschikt, zich gevoegd naar den sterken wil van haar vader en de
onbegrijpbare gril van haar broeder, toèn kardinaal, en zij had alleen gedacht: aan
wien zullen zij dàn mij geven.... Zij hadden haar aan Sforza gegeven en eén jaar
rust, te Pesaro, had zij doorleefd.... Leven van vriendelijke liefde en kalme studie:
de studie, die eigen was aan aanzienlijke jonkvrouwen van haar tijd; aan haar hof
waren dichters en Grieksche humanisten om haar geweest, en zij was onder hunne
leiding bekoord geworden door de kunst van het woord der antieke Grieksche en
Latijnsche schrijvers.... Nù flitsten die lieve, kalme dagen snel voor haar geest....
Maar toen.... toen had hun beider eerzucht, die van vader en broeder, weêr andere
verwikkelingen gedroomd, weér andere intrigue pogen samen te knoopen.... Sforza
diende hen niet.... Sforza moest ter zijde worden geschoven.... en daarbij zijzelve....
zij had dit rustige leven, in stillen stadburcht of eenzaam gelegene villa, wel eentonig
voor hare bruischende jeugd gevonden....: haar man verliet haar vaak als zijn dienst
als condottiere in des Pausen leger hem te velde riep.... En zij had toegegeven aan
den wil
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van haar vader; zij was plotseling naar Rome gekomen, zij was in de nieuwe intrigue
ingewijd: haar huwelijk moest worden ontbonden - Cesare moest het kardinaalpurper
afleggen, opdat beiden, Cesare en zij, in het koninklijke huis van Napels zouden
kunnen huwen. De theologische rechters, die haar huwelijk ongeldig moesten
verklaren, onder voorzitterschap van twee kardinalen, ontbonden dus hare
echtverbintenis, op grond, dat zij nog maagd zoude zijn. Zij zelve zwoer, dat zij
maagd was. Zij deed als een lam, wat men van haar eischte. Zij bleef het willooze
slachtoffer van haar vader en van haar broeder, die haar lief hadden op hunne wijze,
maar vooral als het lokaas hunner eerzuchten....
Nu dat zij alleen met haar broeder in de zelfde donkere zaal was, waar zij kort
geleden met Christoforo had vertoefd, flitste. geheel dit woelige verleden der laatste
jaren haar voor den geest. Maar vooral zag zij dit: haar nieuwe gemaal, Alfonso van
Arragon, eerst Rome op raad zijner vrienden ontvlucht.... weêr terug gekomen....
toen vermoòrd.... doorstoken en verworgd.... om Cesare's wraak, wraak, daar
Alfonso's vader hèm - den vroegeren kardinaal - zijne dochter had durven weigeren!
Dit vooral flitste voor Lucrezia, terwijl haar broeder haar glimlachend aan zag en
buiten, uit een zwaar donkere wolklucht, het weêrlicht zigzagde.... en het was, als
zàg zij het verleden in dien eigenen bliksem, als doemde het voor haar op, in dien
eigenen donderslag, die nu rommelde....
- Mijn teedere Lucrezia, zeide Cesare schertsend; in waarheid, ik verheug mij u
weder te zien en veilig te zijn voor dat booze onweêrgeweld in uw burcht, want wie
het oorlogsgevaar niet vreest, kan toch wel vreezen slag van regen en boos
stormgeweld, dat hem zoo onvoegzaam voor de schoonti burchtvrouw verschijnen
doet. Duizend verontschuldigingen, teedere zuster, al ware het alleen voor mijn wèl
heel treurige helmpluimen....
En hij zette zich den helm af, waarvan in der daad de roode en witte pluimen
dropen.
- Wilt gij u niet geheel ontdoen van uw rusting, broeder, terwijl wij wachten, dat
men het noenmaal ons kondt? vroeg, terwijl zij met haar eigenen zakdoek hem het
zweet en den regen wischte van het voorhoofd, Lucrezia.
- Zij hindert mij niet, antwoordde hij; en ik wil gaarne dadelijk een oogenblik
heimelijk onderhoud met u hebben, want wij zullen
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niet lang in Nepi kunnen toeven, mijn allerdierbaarste Lucrezia....
De regen kletste tegen de kleine, ronde ruiten; in het zeer sombere vertrek hadden
deze beide menschen een sierlijke lijn van gratie, tegen de donkere tapijten en
sombere meubels. De vrouw, zeer jeugdig, zeer blond, zeer blank, in haar slepend
zwart fluweel, in hare lange, zwarte sluiers, was als een vreemde, zwarte bloem
met goudblank hart; de man, vluchtig nu en dan òpschitterend van het doffe gevonkel
zijner gulden en zilveren rusting, had een wonderbaarlijke betoovering van ridderlijke
bevalligheid. Zij waren klaarblijkelijk, zoo als zij daar zaten bij elkaâr in de hooge,
gebeeldhouwde stoelen, twee schepselen eener fijne eeuw van overbeschaving.
Broeder en zuster, waren de woorden, die zij wisselden, die van een hoffelijk,
bloemrijk Italiaansch, waaraan het, slechts nu en dan hoorbare, Spaansche accent
een meer keelachtige diepte gaf. Hunne hoffelijke toespraak, hunne bloemrijke
zinnen wisselden zij als gratie-volle geschenken. Er was in hunne gebaren een
aangekweekte zwier. Zij schenen twee uitverkorenen. Hunne geesten waren ook,
zoo wel die van den man als van de vrouw, de overbeschaafden van hun tijd: de
antieke beelden wemelden voor die geesten uit in een vreemde wemeling, half
Katholiek, half Helleensch-Romeinsch en zij zeiden, telkens, in hun gewoon gesprek
van broeder en zuster, de klassieke toespelingen, natuurlijk-weg. Hunne blikken,
waren, als onbewust, gewend aan schoonheid; zij waardeerden beiden kunst: de
schoonheid der litteratuur, die van schilder- en beeldhouwkunst, en hun gevoel was
geleid geworden door een schilder, die telkens hunne beeltenissen had geleend
aan zijne heiligen en keizers: Pinturrichio.... En in deze, zoo schijnbaar uitverkorene
verfijnlingen, waren hart en ziel de oorspronkelijk barbaarsch onverfijnde der
primitieve oertijden gebleven.... In de ziel van den man was alleen de bruut en ruw
over alle hindernissen heen pletterende grootheidsdorst, en het hart van de vrouw
was dat eener slavin gebleven, de slavin van wie sterker dan hare bevallige zwakte
was, de slavin van haar broeder, de slavin van haar vader.... In de ziel van de vrouw
was verder de futile smachting naar vroolijkheid, naar schittering, naar weg uit Nepi
te komen, en in het hart van den man, die haar broeder was, verwikkelde zich, heel
vreemd, een bijna verliefde, glimlachende teederheid voor zijne blond-blanke zuster,
die hij zoo schoon vond als hij nooit had een andere vrouw gevonden....
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- Een oogenblik heimelijk onderhoud, herhaalde Cesare, terwijl hij zich gemakkelijker,
trots zijne rusting, voegde in de kussens van den hoogen stoel. Zie, Lucrezia, ge
kunt hier niet blijven. Moge Nepi eerst een weldadige somberte geweest zijn om uw
rouw en om uw verdriet.... nu de barre seizoenen naderen, moet het verschiet van
die rotsen u droefgeestig stemmen, zelfs op een genadiger dag dan deze....
- Het is zoo.... murmelde zij.
- Ge moet van hier, voltooide hij luchtig, ziende om zich heen. Wij zullen een
anderen gemaal voor u vinden....
Er was in hare kinderlijke ziel bijna een plotse hoop en nog een snelle weemoed
na, om Alfonso, haar beminden Alfonso....
- Ja, herhaalde hij luchtig. Wij zullen een anderen gemaal voor u vinden.... En ik
ben overtuigd, dat.... Alfonso verheugd en gevleid zal zijn dien te worden.
- Alfonso?!! schrikte zij, niet begrijpende.
- O, zeide hij koud; ik meen Alfonso d'Este, de erfprins van Ferrara....
Zij bedekte in hare handen het gelaat.
- Wat doet het er toe, dat zijn naam gelijk zoû zijn aan dien van uw vorigen gemaal.
Het geluk hangt niet van een naam af.
- Ik wàs gelukkig met Alfonso van Arragon.... stamelde zij.
- Ge zult wel niet twijfelen of Zijne Gelukzaligheid en ik hebben geen andere
gedachte dan uw wèrkelijk geluk, Lucrezia?
- Wat weet IK van uw beider gedachten? streefde zij lichtelijk tegen. Ben ik niet
altijd, telkens weêr, gegeven, beloofd, terug genomen.... als een ding, als een
ding....? Is mij niet telkens weêr ontnomen wat men mij gegeven had, eerst Giovanni
Sforza.... toen mijn Alfonso.... en zal het zoo niet dùren, tot....
- Tot wanneer? viel hij glimlachend in de rede. Tot gij, Lucrezia, IN DER DAAD uw
geluk hebt gevonden, en dan....
Hij voltooide niet. Het weêrlichte en dadelijk barstte de donder los, schrikwekkend.
- Heilige Moeder Gods! stamelde Lucrezia. Bewaar mij, bewaar mij!
Zij was opgerezen, zij hing als in de armen haars broeders. Hij kuste haar zacht
op het voorhoofd.
- Het was niets, Lucrezia, zeide hij diep en troostrijk. Het was een donderslag.
Waarlijk, Nepi is een somber oord. Als gij
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vertrouwen hebt in mijne bemiddeling, dan verlaat ge Nepi ten spoedigste.... Wat
denkt ge?
- Ja.... ja.... stamelde zij. Ik wil wèg van hier.... wat het ook kostte, wat het ook
kostte....
- Niets.... glimlachte hij. Het zal u niets kosten; het zal u gèven eene der schoonste
en aanzienlijkste kronen van Italië, die van hertogin van Ferrara....
Gordijnen werden ter zijde getrokken, deuren geopend; pages, dames en
kavalieren werden zichtbaar: sombere schaduwen in de donkere voorkamer; de
major-domo kondigde het maal aan.

V.
De saluutschoten donderden van Castel Sant'-Angelo over Rome en het immense
volksgedrang stuwde langs straten en pleinen om de Ferrareesche ambassade te
zien. Zij was van de Ponte Molle af nu door de Porta del Popolo binnen gereden en
begaf zich naar het Vaticaan.
Het was een schitterende kavalkade van meer dan vijfhonderd ruiters. Voór ging,
te paard, de kardinaal Ippolito d'Este en Cesare di Borgia, die hem te gemoet was
gereden, reed hem ter zijde. De Gonfaloniere droeg een geheel vergulde Fransche
wapenrusting, over welke een goudlakensche wapenrok. Zijn eigen gevolg bestond
uit zes pages, honderd edellieden te paard, tweehonderd Zwitsers, in zwart en geel
fluweel, met den hellebaard, en de banier van den Paus: de Stier van Borgia onder
de Mitra en tusschen de Sleutels. De gezant van Frankrijk vergezelde den
Gonfaloniere, en onder het volk murmelde men, dat eigenlijk door den koning van
Frankrijk alle bezwaren van het trotsche huis Este waren overwonnen, dat het
eigenlijk Lodewijk XII was, die het aanstaande huwelijk aan de Este's had
opgedrongen. Een legermacht van vierduizend soudeniers stuwde achter den
Gonfaloniere aan; een legermacht van tweeduizend man volgde dan nog de stedelijke
autoriteiten.
De Piazza del Popolo was te klein om geheel deze ontplooiïng van trotschheid
en kracht en pracht te bevatten; zij stelde zich buiten de poort op, waar eene grassige
1)
vlakte zich breidde . Op

1)

Later de Villa Borghese.
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de plaats zelve begroetten negentien kardinalen, negentien het purper slepende
kerkvorsten, de ambassade. De begroeting, de toespraken, over en weêr, duurden
twee uren, en de avond viel, en het volk, ongeduldig, om zoo veel bloemrijke
woorden, stormde naar het Vaticaan.
In de groote loggia, tusschen een glorie van fakkels, stond de Paus, en men wees,
schuchter, naar Alexander. Toen hij zijnen zegen gaf, over het toeschouwende volk,
maakten velen een afwerend geheim gebaar, van wijsvinger en van pink. Want zoo
hij niet de Duivel zelve was, was hij toch een demon der Helle en kon zijn zegen
wel een stille vervloeking zijn. Toch waren de blikken als geboeid aan zijne
verschijning. Hij scheen reusachtig, in zijn sleepend, sneeuwwit fluweelen kleed,
de roomwitte kant neêrvallende tot aan zijne sneeuwwitte muilen. Boven die
zwaarplooiende blankheid blonk zijn felkleurig gelaat van majesteitelijke zege. Zijn
fonkelende oogen waren als stralende zonnen; arendsneus, en korte zinnelijke
mond, die lachte, gaven hem een profiel als van een verleider, een toovenaar; boven
zijn maar even grauwend, nog donker, dik krullende haar kroonde de tiara en
weêrlichtte van hare drie rijen juweelen in de glorie der fakkels, die walmden.
- Wat is hij mooi! fluisterden, in het volk, de vrouwen, en zij knielden nu neêr, toen
hij zegende. Al dachten zij hem een demon, zijn blik en zijn glimlach deed haar allen
vallen voor hem neêr en hem aanbidden.
De avond was geheel gevallen, toen, door de sbirren vrij geveegd in eene vluchting
des volks naar zijstraten en naar hoeken, de plaats overvuld werd door den stoet.
De gezanten stegen af; zij waren om kardinaal Ippolito nog vijf prinsen van Este,
waaronder twee bisschoppen; zij waren voorts de aanzienlijkste leenmannen van
Ferrara: Mirandola, Bevilacqua, Sagrato, Bentivoglio....
De Paus ontving hen boven aan de eeretrap. Hij stond als een glimlachend blanke
god, reuzig, in het licht van tal van gehevene zilveren luchters; hij straalde, een
hostie in een monstrans gelijk. De Gonfaloniere stelde hem de gezanten voor en
zij knielden op de bovenste trede en kusten hem beide voeten. De nacht was geheel
geduisterd.
Buiten, was de plaats als herschapen in een brandend woud van walmende
fakkels. In een davering van zilver klaterende trom
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petten, geleidde Cesare de prinsen van Este ende andere gezanten te voet naar
het ter andere zijde des Vaticaans gelegen paleis van Lucrezia. Er hing uit alle
ramen tapijtwerk; er waren lichten aan alle ramen. Achter de soudeniers stuwde en
duwde het volk, om de hertogin te zien, die, de dubbele poort van haar paleis open,
de eeretrap afkwam, in een stràlende glorie van brandende luchters geheven, de
gezanten en hare aanstaande zwagers en neven te moet.
Halverwege de trap stelde Cesare haar de prinsen en gezanten voor en zij waren
allen zichtbaar getroffen door Lucrezia's schoonheid. Zij kuste hare aanstaande
zwagers en neven niet, maar boog voor hen zeer diep, op de Fransche wijze, in
zulk een bizonder gracelijke lijn van betooverende bevalligheid, dat zij allen, de
kardinaal, de bisschoppen, de prinsen, de graven, de baronnen glimlachten, bekoord,
gewonnen. Zij droeg, de aanstaande bruid, een lang sleepend kleed van stralend
zilverlaken, waarover een mantelvormig opperkleed van zwart-bruin sammeet met
sabelbonten, breeden rand, en in dit licht en donker, in dezen glans en die schaduw,
straalde hare eigene blonde, blanke schoonheid naar hen toe als een bekoring, een
betoovering, zoo dat zij nauwlijks de bloemrijke woorden vonden om haar op de
hare te antwoorden. Zij straalde daar als een glans zelve, in den glans van alle de
luchters, die hieven hare rosblonde pages. De kaarsenschijn schemerde als een
aureool om hare lieflijke blondheid, die een doorzichtig groen floers lichtelijk sluierde,
vallende die sluier uit een zeer smallen band van goud. Er tinkelden parelen langs
hare slapen, langs haren hals tot aan haren schoot. Er flonkerde spiegelhel op de
sneeuw van haar boezem een ongevat edelgesteente, en dat zij geen van allen
kenden bij name.
Lucrezia en Cesare geleidden den kardinaal Ippolito naar de groote zaal en deden
hem zitten en zij zelve ging rond bij alle de prinsen en afgezanten. Zij had voor ieder
een beminnelijk woord. En hare schoonheid, hare bevalligheid, hare gratie, hare
ongeëvenaarde lieflijkheid won haar hun aller harten. Zij waren gekomen met
tegenzin, met vijandelijkheid bijna, om deze bastaarddochter van Borgia als bruid
mede te voeren naar Ferrara, naar hun erfprins; zij waren gekomen, gedrongen na
een geheel jaar van intrigue, van uitstel en eindelooze onderhandeling over
huwelijksvoorwaarden en bruidsgift; zij waren gekomen, eindelijk, omdat de koning
van Frankrijk het èischte.... en nu zij haar
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zagen, zoo blank, blond, mooi, lief, bevallig, hoffelijk, waardig, gratieus, een prinses
gelijk, geboren op de trede eens hoogsten troons, een tooverprinses gelijk.... nu
glimlachten zij maar, bekoord, betooverd, nu vonden zij eindelijk hunne bloemrijke
antwoorden en sierlijke hoflijkheden terug; nu namen zij, glimlachende steeds, aan
de kleine, bevallige geschenken van Romeinsche goudsmeêkunst, die zij hun deelde;
nu dronken zij de bokalen uit, waaraan zij de lippen eerst zetten. En de kardinaal
Ippolito zeide:
- Het zij mij vergund, allerberoemdste hertogin en madonna, u bizonderlijk ook
naast de groeten van uw aanstaanden schoonvader, hertog Ercole en de liefde uws
bruidegoms, Alfonso, over te brengen de genegenheid van mijn zuster, Isabella,
markgravin van Mantua....
Lucrezia bloosde van genoegen. In zulk een oogenblik van wereldsche triomf
was zij het schoonst, het bekoorlijkst. In de eerbiedige maar onverholen bewondering
van alle deze prinsen en edelen, die haar kwamen voeren naar haar nieuwen
bruidegom, haar derden gemaal, vergat zij àlle geleden smart en verschrikkingen.
Heugde zij zich nog haar proces van schandaal om te scheiden van Sforza? Heugde
zij zich nog de gruwbaarheid van den moord op haar toch zoo innig beminden,
achttienjarigen, tweeden echtgenoot? Moord door Cesare zelve bevolen, door
Cesare zelve bedreven....? Cesare, aan wiens arm zij hier rond ging, stralende,
feeëschoon....? Cesare, die haar fluisterde aan het oor:
- Lucrezia.... ziet ge dien jongen man, in het donkerblauw fluweel, die ginds, in
de boog van de poort, staat te schrijven in een klein boekske.... Doe niet of ge hem
ziet, maar let tòch op.... en ik zal u zeggen, wie hij is.
- En wie is hij? vroeg zij nieuwsgierig, omdat Cesare haar opmerkzaam maakte
op dezen geringen edelman uit het gevolg van een der gezanten.
- Wel, zijn naam zegt u niets, zoo ik u zeg, dat hij El Prete heet, maar wie hij IS,
zal u belang inboezemen....
- En wie is hij dan? vroeg Lucrezia.
- Hij is een geheimschrijver van.... Isabella van Mantua, en zij heeft hem hier heen
gezonden, deze trotsche vorstin, wier groet u zoo even werd overgebracht, om....
- Om wat?? vroeg Lucrezia.
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- Om haar getrouwelijk te melden een relaas van alle ontvangsten en feestelijkheden
en vooral de beschrijvingen te geven van ùwe gewaden, Lucrezia! En ik ben
overtuigd, dat, als wij eens vroegen zijn boeksken te zien, wij zouden lezen een
nauwkeurige beschrijving van uw zilverlaken, bruinzwart sammeet en groenen gazen
sluier, o zuster.
Zij lachte, klein ijdel en blij gelukkig, en, ja.... in DIT oogenblik had zij geheel
vergeten haar proces van schandaal, den moord op haar beminden Alfonso; de
donkere, treurige rouwdagen van Nepi....

VI.
Lachende, schertsende voerden, elk aan een hand, de twee kamenieren, Lauretta
en Giuditta, El Prete binnen een groote voorkamer om het uitzet der hertogelijke
bruid in oogenschouw te nemen.
- Maar als de hertogin mij ziet.... streefde hij tegen, nieuwsgierig toch.
En zij schrikten werkelijk alle drie terug, want in de voorkamer waren zes
hofdames, lijsten in de hand, bezig stapels linnengoed na te tellen.
- Het is niets, zeide de oudste der dames glimlachend; de hertogin heeft verlof
gegeven, dat messer El Prete haar uitzet worde getoond....
El Prete haalde dadelijk zijn boeksken ter hand om aanteekeningen te maken en
de hofdames leidden hem zelve de voorkamer rond. Zij toonden hem, meestal met
bont omzette gewaden, met sabelbont en hermelijn; gewaden van glanzig brokaat
en soupeler satijn en zij noemden de prijzen: vijftienduizend dukaten, twaalfduizend
dukaten.... De kostbare hemden, die zij juist telden, waren tweehonderd in getal en
er waren er bij van honderd dukaten; sommige der mouwen dier hemden alleen
kostten dertig dukaten en waren met goudkant en franjes afgezet.
El Prete, koortsig, schreef op, maar omdat er muziek van tamboeren klonk en
van violen uit het appartement der hertogin zelve vroeg hij:
- Is er ontvangst heden avond bij madonna?
- O neen, antwoordden luchtig de dames; de hertogin vermaakt zich alleen met
haar vrouwen te laten dansen.... Kijk maar eens om een hoekje....
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El Prete keek om een hoekje, langs een zwaar, donkerrood fulpen gordijn. Hij zàg
in het, hel met kaarsen verlichte, slaapvertrek van Lucrezia, en zijzelve zat naast
haar verguld ledekant en klapte de maat in de handen.... En omdat zij juist òmzag,
schalks, làngs het gordijn, zag zij hem in de oogen en lachte en beval El Prete
binnen te voeren. Hij verborg fluks zijn opschrijfboeksken en knielde nu hoffelijk
voor de hertogin en zij wenkte hem op te staan met het gebaar eener koningin, lief,
fier en genadig.
Achter in het vertrek stonden twaalf jeugdige Romeinsche vrouwen, den vierkanten
hoofddoek op het haar geplooid, het zwart fulpen keurslijf zichtbaar geregen over
het witte linnen hemd; het bonte schortje, fel kleurende, over den rooden of gelen
rok. En zij dansten twee aan twee, zich begeleidende met haar tamboerijnen, en er
was een vioolspeler, en toen danste een van Lucrezia's Spaansche edellieden met
eene hofdame: en toen danste zijzelve met een der prinsen van Este. En El Prete,
in zijn boeksken, schreef snel op, dat madonna een Spaansche CAMORRA droeg
van donkergroen fluweel met goudband afgezet, en wit satijnen, zeer nauwe mouwen,
met kleine poffen van goudstof, terwijl haar kanten hemd te voorschijn recht streepte
over den boezem uit het open gesneden keurs; hij schreef, dat zij een LENZA droeg
of haarnet, van goudlint en smaragden, en dat zij zoo aanvallig danste, dat aller
oogen en aller glimlach gebroeid bleven aan hare bewegingen....
Maar den volgenden dag, ten Vaticaan zoû de plechtige ringenverwisseling plaats
hebben tusschen de bruid en den, om etiquette steeds afwezigen, bruidegom.
Geheel de ambassade van Ferrara haalde Lucrezia af, om haar, te voet, tusschen
een eerewacht en een haag van flambouwen te voeren naar het Vaticaan. En zij
droeg een lang sleepgewaad van goudbrokaat over karmozijnrood fluweelen
onderkleed, omzet met smal hermelijn; hare lange mouwen hingen neêr, vierkant,
ter aarde; een hoofdtooi tulbandachtig, van goudgaas, karmozijnroode zijde en zwart
fluweel kroonde haar blonde hoofd en zij droeg aan éen enkel snoer van zeer groote
parelen geen andere juweelen dan eén smaragd, eén robijn en daar tusschen eén
peerparel, maar zeer groot.
Don Ferrante en Don Sigismondo, hare aanstaande zwagers, geleidden haar bij
de hand naar de St. Pieterstrap en zij lachte gelukkig en sprak vroolijk en hoffelijk
en er was muziek van
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strijkinstrument. In de Sala Paolina wachtte de Paus Alexander háar, die hij noemde
‘zijne zeer beminde nichte en dochter in Christus.’ Alle kardinalen waren om hem
heen, en de Gonfaloniere, Cesare, zat op een schabel hem ter zijde. Lucrezia kuste
den voet Zijner Gelukzaligheid, nam plaats op een schabel ter andere zijde. Achter
haar stonden de gezanten van Frankrijk, Spanje, Venetië. De bisschop van Adria
sprak de trouwrede uit. Maar Alexander fronste, ongeduldig.
- Maak het kort, maak het kort, beval hij, hoorbaar, den bisschop.
Daarop, achter een vergulde tafel, richtte Don Ferrante d'Este,s als plaatsvervanger
zijns afwezigen broêrs, den bruidegom, de verschillende vragen aan Lucrezia, die
was opgerezen en nader trad. Zij antwoordde telkens toestemmend. Toen stak Don
Ferrante haar den ring aan den vinger en hij zeide:
- Deze verlovingsring zendt u, o allerberoemdste Donna Lucrezia, de beroemde
Don Alfonso uit vrije keuze en in ZIJN naam schuif ik hem aan ùw vinger.
Lucrezia antwoordde, zacht:
- En in vrije keuze neem ik hem aan....
Daarop las de notaris de akte voor en bood de kardinaal Ippolito d'Este de
bruidsjuweelen der bruid aan. Alle aanwezigen luisterden aandachtig toe want allen
waren benieuwd naar de woorden, die de kardinaal zoû kiezen. Het was voor
niemand een geheim, dat deze bieding der bruidsjuweelen géene schenking was;
alleen de ring was geschonken. Maar de kardinaal overreikte met zulk een zwier
van woorden en zoo grooten takt de kostbare juweelen in opene schrijn, dat
Alexander zelve zeide:
- Uwer Eminentie woord verhoogt den glans dezer juweelen....

VII.
Feest volgde na feest, in eén roes. Waren er des namiddags wedrennen, tornooien
en stierengevechten, des avonds waren er danspartijen en tooneelvertooningen.
Er was een stierengevecht geweest, waarin de Gonfaloniere zelve een stier met
eén houw van zijn zwaard den kop afhieuw; na hem doodden de Spaansche
matadoren tal van stieren en wilde buffelen.
Terwijl na deze middagvertooningen Rome's straten krioelden van
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volk - het was Carnaval, vervroegd om Lucrezia's bruiloft, en de gemaskerde
courtizanen drongen in dichte stoeten de menigte door of zaten, gemaskerd, in de
balkons harer huizen, - schitterden des avonds het Vaticaan en de St. Pieterplaats
van girandolen: van flambouwen en luchters. In de zaal, die Pinturrichio had verlucht
met de fresco's van de Levens der Heiligen, leunde in een troon Alexander, daverend
van lach in aanhoudende blijdschap; rondom zaten op schabellen Cesare en Lucrezia
en de gezanten en de hovelingen lagen op kussens, over den grond, naar de
tooneelvoorstellingen te zien. Na de komedie ‘dei Menechmi’ van Plautus, werden
allegorieën, eklogen vertoond, waarin door goden en herders het Huis van Borgia
werd verheerlijkt. Of balletten, MORESCA'S genaamd, werden gedanst, en Lucrezia
zelve danste, op verzoek van den Paus, met Cesare....
In deze dagen, plotseling, trok zij zich vaak terug in haar eigen paleis en bleef
onzichtbaar. Hare edelvrouwen meldden, dat de hertogin zich de haren liet wasschen
of zeer bezig was met haar uitzet. In der daad waren het plotse melancholiëen, die
Lucrezia overvielen en een dag in haar duistere kamer deden vertoeven of,
gemaskerd, in eenvoudigen draagstoel, zich begeven naar de Piazza Pizzo di Merlo,
waar haar moeder woonde, madonna Vanozza. De moeder der kinderen van
Alexander VI bewoonde aldaar een geriefelijk paleis, en hoewel zij nooit ten Vaticaan
werd gezien, kwamen hare kinderen haar vaak bezoeken. En Lucrezia drong bij
haar binnen, en zij had hare klagende, kreunende stem van bedorven kind, van
blatend lammeke bijna, als zij riep:
- Moedertje.... kleine moedertje!
En dan afrukte haar masker en dan zich stortte in moeders armen en aan moeders
borst, en dan zat op een kussen aan Vanozza's voeten.
- Mijn lief, mooi kind! zeide Vanozza en zij streelde Lucrezia's zachte, blonde
haren. Is het heden voor het làatst? Is het vertrek van den bruidstoet bepaald en....
kom je afscheid van moeder nemen.... en zie ik je nooit, NOOIT meer terug??
- Neen, neen! riep Lucrezia. Het is nièt voor het laatst! Ik kom nog terug, ik kom
nog terug! Wij gaan niet voór Nieuwjaarsdag weg! Maar ik ben gekomen, o moeder,
omdat ik zoo treurig was en zóo moê en niet uit rusten kòn in mijn eigene kamers!
Ik ben treurig en ik ben moê! Het is feest iederen middag en iedere nacht en hoewel
ik feest bemin, vermoeit mij die einde-

Groot Nederland. Jaargang 9

274
looze feestelijkheid, omdat mijn treurige gedachten mij tòch bestormen! En ik kàn
zelfs ze niet uitdenken in mijn eigen paleis, omringd als ik er ben van mijn dames,
mijn kavalieren, mijn narren, mijn naaisters en mijn borduursters! En dan kom ik,
moeder, bij u, om te denken, om te schreien, om te klagen! Om mij uit te klagen
over mijn vreeslijke leven! Waar klaag ik mij elders uit dan hier! Hier alleen, in dit
stille vertrek, kan ik het bijna uitschreèuwen aan uw voeten....
- Stil kind, stil mijn arme kind!
- Dat ik moê ben en treurig en lijd om het verleden en verdoofd ben door het
oogenblik van het heden.... en zoo bang voor de toekomst ben! O mijn verleden,
dat mij zoo zwaar is, als ware ik oud! Als ik des nachts, overmoê, niet kan slapen,
zie ik de schimmen er van òprijzen....
- Mijn kind, mijn arme kind, POVERA CREATURA MIA!!
- Zie ik Giovanni Sforza.... mijn armen, eersten man, dien ik toch lief had in de
stille dagen te Pesaro, en ik zie MIJ, een meineedige, die zwoer, dat zij maàgd was....
- Om staatsreden, kind,.... en Vader gaf absolutie...!
- En ik zie Alfonso, mijn armen Alfonso.... En ik zie Juan, onzen armen Juan, mijn
rampzaligen broeder, dien wij allen weten, dat Cesare heeft....
- O, zwijg kind, zwijg!
- En den volgenden dag zit ik in mijn loge, voor het tornooi of het stierengevecht,
en Cesare nadert mij, mijn broêr en mijn beul, en hij glimlacht tot mij en ik hecht
mijn sluier vast aan zijn helm en hij bekampt den stier tot MIJNE eer.... en des avonds
zit ik ter zijde van Zijne Gelukzaligheid, als een prinses, en het is alles prachtig en
glanzend om mij en ik dàns.... omdat mijn vader geen schouwspel zoo mooi vindt
als MIJN dans en ik dans, en ik lach en ben vroolijk en onderwijl denk ik....: over
enkele dagen reis ik af.... naar een derden gemaal, dien ik nièt ken.... die, naar men
zegt, somber is en mij reeds haat, mij de bastaarddochter der Borgia's, haat als zij
misschien allen, de Este's, mij haten.... en dan, o MAMMA MIA, ben ik zoo bàng, zoo
bang voor de toekomst.... Vooral, moeder, OMDAT ZIJ NIET ALLES WETEN....
- Zwijg, kind, zwijg!!
- Omdat zij niet alles weten! O, zoo zij wisten, zoo zij wisten!
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Zoo zij wisten, als ik en Sancia het weten, van Cesare.... Zij vermoeden misschien:
zij weten niet.... Zoo zij wisten, dat ik, hun aanstaande erfprinses en dochter en
zuster, mij in een klooster had moeten terug trekken, omdat....
De moeder legde ruw de hand op haar dochters mond.
- Zwijg! zeide zij hard. Je wordt gek! Je weet niet meer wat je zegt! Zwijg DAAROVER!
NIEMAND WEET IETS!! Niemand zal ooit iets weten!
- En mijn Rodrigo! Mijn arm kind, dat ik achter moet laten!! O MAMMA MIA, MAMMA
MIA.... soms, in het midden van dans of tornooi of banket komt het àlles in eenen
over mij.... en voel ik mij moê.... en bang, zoo bang!! OMDAT ZIJ NIET ALLES WETEN!
Zij snikte nu aan Vanozza's voeten en Vanozza streelde de haren haar en troostte
haar kind zoo goed zij vermocht. Maar zij zelve, de moeder, voelde haar hart vòl
treurigheid, want zij zelve, ook, was bang voor de toekomst harer dochter, die zoo
ver, ginds in Ferrara, voor hàar verloren zoû zijn....
En de nacht viel, de koude, kille Decembernacht, en Lucrezia lag met haar blonde
hoofd, te slapen tegen de knie van madonna Vannozza.... Tot Lucrezia plotseling
òp waakte met een schrik, zich herinnerde, dat er een feestmaaltijd was in het
Vaticaan, ter eere van het gezantschap haars bruidegoms en zij zich, na een laatste,
hevig hartstochtelijke omhelzing harer moeder, maskerde en wèg deed dragen, in
dichten draagstoel, dwars door de joelende menigte, die vierde het Carnaval.

VIII.
de

Het was de 6 Januari 1505, de dag der afreize, tegen drie uur des namiddags en
geheel Rome stroomde naar de St. Pieterplaats of naar de Piazza del Popolo om
de kavalkade en de hertogin te zien en toe te wuiven. Lucrezia had afscheid genomen
van haar vader en de Paus had haar toegeroepen:
- Heb moed! Heb moed, mijn dierbaar kind! Schrijf mij steeds, als je iets noodig
hebt: ik zal meer voor je doen, dan ik ooit heb gedaan! En, gedurende de
vermoeiende reis, schrijf mij ièderen dag, schrijf mij IEDEREN DAG, opdat ik wete hoe
die dag was....
Hij was zeer ontroerd, de Paus Alexander. In die demonische ziel was deze
menschelijkheid: de liefde voor de zijnen. Hoe hij
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ook Lucrezia vaak had beschouwd als een lokaas, en gewetenloos als een speelbal
behandeld, hij had haar lief met een naïve, onmetelijke liefde. Behalve aan zijn
eigen politieke doeleinden, dacht hij vooral ook aan hàre grootheid, en grootheid,
voor hèm, was geluk. En nu, het zoû gaan gebeuren: Lucrezia, als bruid, ging den
erfprins te gemoet van een der voornaamste Italiaansche tronen!
De Paus Alexander, de demonische Borgia, had vochtige oogen. Nu liep hij van
balkon naar balkon om Lucrezia toe te wuiven, tot hij haar niet meer zièn kon. Het
was een koude dag van overbergschen wind. Lucrezia, te paard, wuifde den Paus
terug.... Zij bereed een blanken, goud getuigden telganger; zijzelve droeg een
reisgewaad van zware roode zijde, met hermelijn omzoomd; een grooten hoed met
roode pluimen, het blonde haar gevangen in een dicht net van gouddraad. Want de
reis eener vorstelijke bruid naar haar bruidegom was een ceremonie, was een
parade, een parade, die dit maal langer dan een maand zoû duren....
Om Lucrezia reden, in statie, de prinsen van Ferrara en kardinaal Cosenza, haar
biechtvader en vertrouweling; de reisstoet telde meer dan duizend personen.... Alle
kardinalen geleidden Lucrezia tot aan de Porta del Popolo; de Gonfaloniere, Cesare,
kardinaal Ippolito d'Este, de magistraat van Rome, reden mede tot aan de Ponte
Molle, namen toen afscheid, keerden terug. En de bruidstoet toog voort, pas voor
pas, in den fellen wind. Het was, met de narren, edelvrouwen, kavalieren te paard
- allen hèl van felle kleuren, wuivend van pluimen - een onwaarschijnlijk gala, dat
zich moeizaam, omslachtig nu voort bewoog, dat zich voort zoû bewegen gaan
gedurende langer dan dertig dagen.... De wind, heftig, woelde in de pluimen; enkele
verdwaalde regendroppelen vlakten op de zijde en het fluweel der gewaden.... Er
waren draagstoelen voor de vrouwen, maar slechts om stortregen zouden deze
hare paarden verlaten. En de bruidstoet, langzaam, plechtig, kleurig, bont, tusschen
de zwaar gewapende ruiters van het escorte, trappelde voort over den weg. Vanen
en wimpelen fladderden. Honderdvijftig muilen, voor wagens gespannen, trokken
de koffers en kisten der bruid. De boeren liepen uit om te zien en wisten niet welke
vorstin daar voor bij trok....
Te Castelnovo, dien eersten dag, werd stil gehouden en overnacht. Om de
plaatsen, waar de stoet overnachtte, niet al te zwaar te belasten - want verplicht
was de inkwartiering van het gevolg -
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gingen sommige afdeelingen van het geleide naar ter zijde van den rechten weg
gelegene plaatsen. De breve des Pausen, overal heen gezonden, luidde:
- Geliefde zonen, aan u onze groet, en apostolische zegen. Wij wenschen,
en wij bevelen, ter gelegenheid van de reize onzer in Christus geliefde
dochter, de edele vrouwe, Hertogin Lucrezia di Borgia, die met een groot
geleide zich begeeft naar haren gemaal, onzen geliefden zoon, den edelen
Alfonso van Ferrara, tweehonderd ruiteren van haar gevolg op te nemen
en met eere te tracteeren, indien gij onze genade op prijs stelt en onze
ongenade vermijden wilt....
Te Rome, St. Pieter, onder den Visscherring. December 1501....
De volgende dagen werd opgehouden te Narni, Terni, Spoleto. Den zesden dag
bereikte de stoet Foligno. Lucrezia en hare dames en vrouwen gevoelden zich zóo
moede, dat zij, zoo wel te Spoleto als te Foligno, een geheelen dag rust hielden.
Bericht werd dadelijk gezonden, zoo wel aan den Paus, als naar Ferrara.... De bruid
zoû niet eerder dan 2 of 3 Februari Ferrara kunnen bereiken.
Was Lucrezia uitgerust en had zij zich de haren laten wasschen, dan toog de
bruidstoet verder, statig, pas voor pas over den witstoffigen weg, nu door een
regenbui, dan door een fellen wind, en het bleef steeds het onwaarschijnlijke gala,
de vreemde parade eener sprookjesprinses, naar wie de boeren kwamen kijken.
En iederen avond, in iedere plaats, was het de feestlijke ontvangst, waren het
banieren en eerepoorten, triomfwagens met allegorieën, toespraken en vertooningen
op de stadsplaats en werd Lucrezia in verzen verheerlijkt, in schoonheid boven
Venus, in kuischheid boven de Romeinsche Lucrezia, waarna de heerschappen en
magistraten der stad, in feestkleedij en lange, rood zijden mantels, de bruid ten
laatste hielpen afstijgen en binnen hunne paleizen leidden.
den

Van stad tot stad, bereikte de kavalkade Urbino, den 18 Januari, en de hertog
Guidobaldo en de hertogin verwelkomden Lucrezia. Zij had opgezien tegen de
ontmoeting met dit trotsche paar, maar niet alleen, dat zij, door haar groote
beminnelijkheid, hen voor haar wist te winnen, maar ook om politieke redenen
kwamen zij Lucrezia zeer te moet, meenende door een minnelijke
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ontvangst hun wankelen troon te bevestigen. De bejaarde hertogin, aan Lucrezia's
zijde, nam plaats in den Franschen draagstoel, die Paus Alexander opzettelijk zijne
dochter geschonken had, opdat de hertogin van Urbino, aan Lucrezia's zijde, met
haar naar Ferrara verder zoû reizen.
Het ging naar Pesaro nu, en de weg was moeilijk; de kavalkade kwam des avonds
de stad binnen, uitgeput zoo wel mannen, vrouwen als dieren, door wind en regen
geteisterd, Lucrezia zelve in een toestand van melancholie, die zij niet overmeesteren
kon. Pesaro! Hier had zij met haar eersten gemaal, Giovanni Sforza, het rustige,
lieve jaar geleefd! En nu behoorde deze stad aan haar broeder Cesare! Hij had
bevel gegeven haar feestelijk te ontvangen. Honderd kinderen, in zijne kleuren, wit
en rood gedost, olijvetwijgen ter hand, kwamen haar aan de poort te gemoet en zij
schreeuwden:
- Duca! Duca! Lucrezia! Lucrezia!
Zij steeg, met de hertogin van Urbino, uit voor haar vroegere paleis! De zelfde
edelvrouwen van Pesaro, die geweest waren hare vroegere eeredames, begroetten
haar, blijde haar terug te zien, want allen hadden haar lief. En zij wierp zich in hare
armen, en snikte....
Dien avond, den geheelen volgenden dag bleef zij onzichtbaar, opgesloten in
hare kamer. Zij gaf verlof, dat hare dames avonddans hielden met de edelen van
Pesaro, maar zijzelve verscheen niet. Behalve, dat zij uitgeput was van vermoeienis
door deze eindelooze, eindelooze reis, dit eindelooze gala, deze eindelooze parade,
overviel haar een onoverkomelijke melancholie. Na zich de haren te hebben doen
wasschen - zij leed aan zware hoofdpijnen, zoo zij zich niet telkens en telkens het
zware, blonde haar deed wasschen met geheel de ingewikkelde behandeling, die
het vereischte - bleef zij rusten in hare kussens, en keek voor zich uit. Zij kende
deze kamer: de fresco's, het beeldhouwwerk aan ramen en deuren, de marmeren
schouw, de ARAZZI zelfs waren de zelfde. Zij had hier geleefd met Giovanni.... Zij
had hem wel lief gehad.... Zij had deze rust zelve verbroken, omdat zij haar
verveelde.... Ook had haar Alexander gedwongen plotseling terug te komen naar
Rome, terwijl Giovanni bij Napels streed.... En zij had gehoor gegeven aan haar
vaders wil en haar eigen zenuwige onrust, en het proces van schandaal was
gevolgd....
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Uit de danszaal, terwijl zij mijmerde, bij twee hoog brandende waskaarsen in vergulde
luchters, kwam de weêrklank der luchtig sierlijke dansmelodiën tot haar: een zang
van snaarinstrument. Zij bleef alleen, in haar witte nachtkleed; er was goudkant om
hare mouwen en zij had een wijden mantel van rood sammeet, gevoerd met
hermelijn, omgeslagen, omdat zij het koud had. In de marmeren schouw brandde
een stuk boomstam en zij strekte de kille, witte handen uit naar de flauwe vlam, die
walmde over den verkolenden tronk. Haar lange, blonde haar viel los, en zij voelde
er telkens aan, of het droogde. Hare starende, groote oogen waren zeer wit,
parelblank en glanzend, en de pupil, klein en goud, vol smeekende, lieve treurenis
nu. Om haar de schaduwen van de kamer en de schaduw harer melancholie; over
haar rood fluweel en haar blonde haar de bleeke glanzingen van de kaarsen, en de
afschijn van de houtvlam. En zij zat steeds, onbewegelijk en de kille handen gestrekt
naar de schouw, en in de nacht vedelde de dansmuziek nu lustiger op en zijzelve
was heel droef en heel bang en voelde zich zeer verlaten.
Zij was twintig jaar, een kind. Een kind, dat soms niet wist wat het verlangde, wie
het lief had. Alfonso.... dièn had zij, o innig bemind! Nu, haar nieuwe gemaal....
heette Alfonso ook.... Men zeide, dat hij heél anders was dan haar arme, eerste
Alfonso.... Men zeide, dat deze Este somber was, stilzwijgend, ruw, barsch.... Zij
had hem éens gezien in Rome, toen hij met een gezantschap uit Ferrara gekomen
was.... Jaren her: zij was even twaalf jaar geweest.... Zij herinnerde zich niet meer
goed.... Zij had niet opgelet, nooit gedacht, dat die zelfde donker uitziende jonge
prins van Ferrara....
Hoe zoû hij haar ontvangen, haar de bastaarddochter van Borgia? Hoe zouden
zij haar àllen ontvangen? Haar schoonvader, Ercole? De trotsche zuster, hertogin
van Mantua? Zoù zij ze winnen voor zich, als zij den kardinaal Ippolito had gedaan
en don Ferrante en don Sigismondo? Of....
Zij was bang, zij was heel bang. Soms scheen het haar, dat zij oud was, omdat
zij zich veel herinnerde, te veel, te veel misschien.... Soms scheen het haar, dat zij
een kind was, en verlaten door iedereen.... Hier, in deze kamer, scheen het haar,
dat zij droomde, omdat zij hier terug was.... Of gedroomd hàd, in vroegere jaren,
gedroomd had Giovanni Sforza en Alfonso van Arragon.... Alfonso

Groot Nederland. Jaargang 9

280
vermoord, wist zij, dat Giovanni, wraak broedende, was in Mantua.... Zoû hij haar
bruiloft komen verstoren.... in Ferrara....??
Neen, neen, zij waren machtig, de Este's. Maar.... dit huwelijk was hun
opgedrongen, door den koning van Frankrijk, door haar vader, den Paus.... O, zoo
zij haar koel ontvingen.... Haar wezen een ver paleis te bewonen; haar beschouwden
als een indringster, haar misschien wel heimelijk martelden, kerkerden.... wie weet....
Maar zij zouden niet dùrven, die Este's.... Was de Paus niet haar.... vader; zoû hij
haar niet te beschermen weten.... O, zoo zij hen allen maar wòn, voor zich, dien
trotschen, ouden hertog, Ercole, dien somberen gemaal, Alfonso, en hen allen, hen
allen.... Zij kòn niet leven in haat en in somberheid.... Zij behoefde, als een bloem,
zonneschijn, licht, lucht.... Hare jeugd wenschte vreugde; haar hart wilde liefde; hare
zinnen wilden kleuren, muziek, schoonheid, blijheid en hartstocht.... Zij kon zich nu
hier terug trekken in eenzaamheid en melancholie, maar die duurden niet - zij wist
zèlve hare veranderlijkheid - en dàn zoû zij verlangen weêr naar wat zij nù te veel
had: pracht, wereldschheid, dans en vreugde....
En in Rome bleven hare moeder Vanozza.... en haar kind, Rodrigo.... Zoû zij
beiden nog ooit weder zien? En.... haar vader? Zij had hem wel lief: het was niet
mogelijk niet lief te hebben een, die zijn kind zoò lief had, als hij haar.... al wàs hij
geen Paus, geen priester.... geen vader bijna zelfs! En Cesare....
O, eigenlijk.... eìgenlijk - zij werd het zich bewust - was zij blijde wèg uit Rome te
zijn.... Ja, wèg uit hun macht en hun teederheid.... Te zijn op weg naar de....
Toekomst, haar nieuwen gemaal, Ferrara....
Zoo de Toekomst erbàrmen maar had, haar gunstig was! Maar zij zoû hem voor
zich weten te winnen. Bekoorde zij niet iedereen.... en dat zelfs zonder te willen, te
weten.... Hoe zoû zij dus des te meer bekoren, indien zij wenschte en wìlde met
heel haar geestkracht, met heel....
Een nieuwe energie werd in haar wakker. Zij was opgestaan uit hare kussens en
zij zag zich plots ZELVE ten voeten uit. Er was een groote spiegel achter haar. En
zij zag zich in het soupele plooiende witte, allerfijnste lijnwaad, met de tikjes goudkant
over de ranke armen; zij zag zich in de witte nis van haar hermelijnen
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mantel van rood sammeet, en zij zag haar blank gelaat, fijn als een bloem, als het
hàrt van de bloem, die hare stralende haren waren.... Zij schrikte eerst.... en toen
naderde zij.... en glimlachte.... en murmelde:
- Wat ben ik mooi.... Wat ben ik mooi!!
En zij zuchtte heel diep op.... Er was een zachte spijt in haar, dat zij niet mede
danste, met de kavalieren en edelvrouwen.... Zij hoorde steeds de violen.... Maar
het was te laat....
Toen, omdat de eenzaamheid haar woog, bewoog zij zwak de zilveren bel op
een tafel, om hare vrouwen te ontbieden en zich te begeven ter ruste....

IX.
Cesare, nu Hertog van Romagna, had overal bevolen, dat in zijn gebied de sleutels
der steden aan Lucrezia werden aangeboden en het was toespraak na toespraak,
ceremonie na ceremonie.... Rimini, Cesena, Forli waren nu de plaatsen, waar de
bruidstoet door trok. En de binnenkomst was steeds de parade, het nooit eindigende
gala, langs de tribunes, opgeslagen voor de edelvrouwen, die welkomst wuifden,
terwijl de magistraat aanbood huldegeschenken, bestaande vooral in suikerwerken
en waskaarsen. Na Forli omringde een nog sterker geleide den bruidstoet: duizend
man voetvolk, honderd-vijftig ruiteren deed Cesare's stadhouder don Ramiro d'Orco
zich voegen bij den reeds talrijken stoet, want hij vreesde de rooverbenden van den
bandiet Giambattisa Carraro.... Maar Lucrezia en der hertogin van Urbino werd
mede gedeeld, dat dit geleide niet meer was dan een hulde van Romagna aan de
zuster zijns hertogen Cesare. Faenza, Imola, Castel-Bolognese volgden. Bij Bologna
kwamen alle de Bentivoglio's Cesare's zuster te moet: Ginevra Bentivoglio was de
tante van Giovanni Sforza! Maar in groote courtoizie ontving de trotsche vrouw de
aanstaande erfprinses van Ferrara, en er waren banketten en danspartijen.
Het was 30 Januari geworden en er was bepaald, dat van Bologna af de bruid
per vaartuig langs het kanaal haar reis voort zoû zetten. Het was een mistig koude
nacht en laat kwam Lucrezia aan op het kasteel Bentivoglio, twintig mijlen van
Ferrara verwijderd. Aan beide zijden van het kanaal stuwde de talrijke stoet, te
paard, het kasteel te gemoet, begeleidende het vaartuig der
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bruid. Lucrezia, met de hertogin van Urbino steeg uit; en het was de begroeting des
slotvoogds....
Toen Lucrezia afscheid wilde nemen van de prinsen van Este, om zich in haar
kemenade terug te trekken, zag zij, op den achtergrond van de zaal, een grooten,
zwart gemantelden, gemaskerden man. Maar de prinsen antwoordden haar niet op
haar verwonderde, verontruste vraag, bogen diep, trokken zich glimlachend terug....
Haar hart klopte van angst. Wat beteekende dit? Wie was die man, die zich nu
los hulde uit den zwarten mantel, die zijn masker zich af deed....?
- Vergeef mij, zeide hij en knielde op een knie. Vergeef mij, mijn bruid en mijn
hertogin! Ik ben gekomen van Ferrara, onbekend en ongeweten, om u, madonna,
te zien en te begroeten vóor ik u ontvang aan de poort van Ferrara, als mijn gemalin,
die ik binnen zal leiden in het huis mijner vaderen....
- Zijt gij Alfonso d'Este, mijn bruidegom?? vroeg Lucrezia verrast.
- Ik ben Alfonso, zeide hij, terwijl zij hem de hand reikte tot opstaan. Ik ben
gekomen om kennis te maken met wie mijn vrouw zal zijn, vóor ik haar welkom heet
tusschen ontplooide banieren en muziekgeschal, tusschen alle de mijnen, die ook
de haren zijn zullen....
- Mijn heer bruidegom en beroemde hertog, zeide Lucrezia ontroerd; het is een
zeer beminnelijke ingeving van Uw Doorluchtigheid geweest om mij te gemoet te
komen in dit kasteel! Het is mij een innig groot geluk u te zien en te begroeten, voor
ik mijn hand in de uw leg, te midden van statie en hoogtijdspracht.... Gij zijt dus....
Alfonso?
- Ik ben Alfonso, zeide hij kalm.
Hij was hoog, streng, donker, een weinig barsch; zijn felle oogen fronsten steeds
onder een zware staaf van zwarte brauwen; zijn zwart haar was kort; zijn korte
zwarte baard was naar de Spaansche, overheerschende mode geknipt. Hij was
gebruind, hij was zeer mannelijk, in zijn courtoizie eenigszins stijf, als een krijgsman,
die moeilijk bevallig doet; toch glimlachte hij toen hij herhaalde:
- Ik ben Alfonso, uw bruidegom....
Zij dacht aan haar eersten Alfonso.... Zij zoû dezen Este niet lief hebben als zij
haar anderen Alfonso gedaan had, haar bloem
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en haar vlam! Maar toch gaf hem nu aan te zien in zijn fronsende oogen, haar iets
van eindelijk gevondene kalmte in haar angstig hart. Zij was niet bang meer. En zij
zeide, betooverende, met die stem, wier klank reeds bekoorde:
- Herinnert ge u, mijn bruidegom, wij zàgen elkaâr reeds.... jaren geleden....
- Ja, zeide hij kalm. In het Vaticaan. Ik kwam als gezant mijns vaders.... Zijne
Gelukzaligheid ontving mij met hooge eer. Gij, madonna, waart een beeldschoon
kind, engelblond en met oogen, zoo groot en van een wonderschoone kleur....
- Men heeft altijd gezegd, dat mijn oogen ‘blank’ waren.... maar ge zult niet meer
mij herkennen.... dat jonge kind van vroeger.... in de vrouw, die nu de ùwe zal zijn....?
- Ik herken haar, zeide hij. Dus.... schertste hij nu; gij zijt madonna Lucrezia di
Borgia, mijn bruid....?
- Ik ben Lucrezia, zeide zij lief.
Zij keken elkander glimlachende aan. Hij vond haar wonderschoon, bevallig,
bekoorlijk, betooverend.... Zij had een aanminnigheid, een innemendheid daarbij,
die bizònder waren; zij had een natuurlijke vorstelijkheid, deze bastaarddochter van
den Borgia.
- Hertogin en beminde bruid, zeide hij. Ik ben innig gelukkig u te hebben gezien
en de hand nu te kussen en u te zeggen: tot weêrziens, spoedig, aan Ferrara's
poort. Dit oogenblik mag niet langer duren. Wij zijn, helaas, slaven der etiquette.
Wat ik deed, mag zelfs niet worden geweten. Mijn broeders en neven alleen WETEN
en wachten mij buiten. Mijn paard bleef gezadeld. Ik vertrek zoo dadelijk.... Vaarwel,
en tot ziens.
Hij kuste haar nog eenmaal in galanterie, op de hand, en boog.
- Vaarwel, en tot ziens, antwoordde zij ontroerd. Tot spoedigen ziens,.... Alfonso.
- Tot spoedigen ziens, Lucrezia....
- Tot ziens, herhaalde zij; en mijn innigen dank.... dat gij gekomen zijt....
Zij strekte de beide handen uit, hij kuste ze beiden, boog, en ging....
Zij haalde diep adem....
Het was in haar als een wijde, wijde verluchting; het was of zij adem haalde, na
weken....
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X.
Te twee ure, den tweeden Februari, donderden de saluutschoten over Ferrara, ter
eere der aangekomene bruid. Het was een zonnegouden, helkoude dag en
duizenden schaarden zich langs den weg. De bruid, die nacht, had gerust in het
buitenpaleis van Alberto d'Este, 's hertogen Ercole bastaardbroeder. Nu, over den
brug van den Po, reed de kavalkade de stad binnen.
Vijf-en-zeventig boogschutters te paard, in de kleuren van Este, rood en wit;
tachtig trompetters en even zoo vele pijpers.... De adel van Ferrara te paard; de
hofstoet van Isabella van Mantua, zuster des bruidegoms en die van de hertogin
van Urbino: beide prinsessen waren reeds in het Palazzo de'Diamanti om de bruid
aldaar welkom te heeten.
Naast zijn zwager, Annibale Bentivoglio, volgde de bruidegom, Don Alfonso,
omringd door acht edelknapen. De donkere, fronsende prins droeg een wambuis
van scharlaken en zwart fluweel; zijn zwart ros was met scharlaken bedekt. Achter
hem kwam dadelijk Lucrezia's gevolg: pages, Spaansche kavalieren, vijf bisschoppen,
de gezanten en prinsen, die haar van Rome hadden begeleid; zes trommelslagers;
dan hare narren; vervolgens hare edellieden en eeredames, alle te paard, sierlijk
en zwierig; eindelijk zijzelve, aller oogen tot zich trekkende. Zij reed aan onder een
baldakijn van purper, die Ferrara's doctoren droegen en meesters der kollegiën van
rechtsgeleerdheid, artsenij- en wiskunde. Haar telganger, sneeuwwit, was overdekt
met een purperen dek, gespleten over de flanken, door stalmeesters omgeven.
Zijzelve droeg een breedmouwige CAMORRA van zwart sammeet met goudlaken
breed omzoomd, over een zeer langmouwige SBERNIA van goudbrokaat, met
hermelijn afgezet. Hare lange, blonde wonderhaar viel los over de CAMORRA heen,
een tweede mantel gelijk, en over den kruin droeg zij een lang, ter beider zijde
afhangend, net; LENZA van diamanten, robijnen, smaragden, als twee juweelen
sluiers, die haar lieflijk gelaat nauw omlijsten. Deze juweelen, aangeboden door
haren schoonvader, bleven het eigendom van de Este's, even als de reusachtige
robijnen en paarlen, die zich rijden over haar borst en die de gestorven hertogin
had gedragen.
Veertien gala-wagens volgden, met de eeredames van Lucrezia; honderd
muildieren, bont opgetuigd, torsten de, met fluweel over-
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dekte, kisten en kofferen der bruid, tusschen een zwerm van dienaren en
hellebaardiers....
De kanonnen donderden, ter eere. Plotseling, onder den toren van Castel Tedaldo,
schrikte Lucrezia's telganger voor het eereschot, steigerde hoog; zij poogde te
vergeefs zich te houden; zij gleed af, in de verwarrende plooien harer mantelsleep....
Vóor zij zich bewust werd te zijn gegleden in de armen van hare stalknechts en
de oogen opsloeg, zag zij haar bruìdegom, Don Alfonso, die voor haar stond. Zij
glimlachte en murmelde:
- Het is niets....
Hij wilde een ander paard haar doen bestijgen; zij zeide....
- Neen, neen.... ik ben niet bang....
En zij besteeg haar sneeuwwitten telganger ten tweeden male. Men juichte haar
zeer toe, en zij glimlachte. Op de Domplaats, voor het hertogelijk paleis, daverden
nu alle trompetten en pijpers haar welkomst toe. Haar paard steigerde weêr, hoog,
maar zij bleef in het zaâl, terwijl de stalknechts het ros bedwongen. Zij groette in
het rond en glimlachte. En plots zag zij dàt - hier in Ferrara - wat zij in Rome ook
immer had opgemerkt, als zij zich vertoonde in statie en de menigte groette: allen
glimlachten, als of zij waren bekoord. Allen zagen haar aan en glimlachten. Uit de
tribunen, uit de ramen van het paleis wuifden allen haar toe en glimlachten. Tal van
gevangenen, op dit oogenblik uit den kerker bevrijd en de vrijheid terug gegeven,
stroomden haar toe, wuivende, juichende: Dank! Dank! en glimlachten. En Lucrezia
werd zich bewust, dat zij allen glimlachten omdat zij bekoorlijk was: alleen reeds de
allerliefste aanminnigheid harer schoonheid won haar hun aller harten.
Alfonso, nu, stond voor haar, om haar te helpen afstijgen. En hij zeide:
- Lucrezia.... in het middenbalkon van het paleis staat mijn zuster, Isabella....
Lucrezia, voor zij afsteeg, wendde nieuwsgierig den blik in de richting, die Alfonso
wees. En zij zag de markgravin van Mantua, de trotsche Isabella Gonzaga, Alfonso's
zuster.... En zij zag, dat Isabella glimlachte en nu haar toe wuifde met den zakdoek.
Toen wuifde Lucrezia terug, met den zakdoek, en met haren beider blik en glimlach
spon zich op dit oogenblik de allereerste draad der vriendschap tusschen beide
vrouwen....
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Lucrezia gleed af van haar telganger en zij boog diep voor haar schoonvader, hertog
Ercole, en de grijsaard voerde haar aan de hand binnen in het Palazzo de'Diamanti,
terwijl de schoten donderden, de paarden steigerden, de banieren wuifden, het volk
juichte: DUCA, DUCA! en de bevrijde gevangenen voor het paleis op de knieën vielen,
schreeuwende: dank! dank! de handen geheven....
Terwijl de stoet der prinsen en bisschoppen en edelen en dames en knapen
binnen vloeide in de van starrelende lichten nu stralende opening der groote
paleispoort...
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Het onvermijdelike
door C.P. Brandt van Doorne.
Zeven maanden is 't nu geleden, dat Hein mij de tijding bracht van Van Gorsel's
dood. Het spreekt van zelf dat het mij trof. Al had ik Wouter in geen twaalf jaar
gezien, en in die tijd weinig van hem vernomen, hij was toch mijn man geweest, de
vader van mijn kind. En misschien was er geen dag voorbijgegaan sinds onze
scheiding, waarop zich mijn gedachten niet - al was 't maar een ogenblik - met hem
hadden beziggehouden. Met kleine Hannie en hem. En ook met Wim.
Ik heb altijd gemeend, en geloof het nòg, dat ik goed deed met hem te verlaten.
Nooit heb ik er zelfverwijt over gevoeld. Ik zal niet ontkennen dat nu en dan, in de
eerste tijd vooral, soms zwoele dromen kwamen, lokkende fantazieën.... en dat wel
eens twijfel opdook, die denken deed: Als het eens anders was geweest.... als ik
bij hem gebleven was, en na 'n verzoening kwam nògmaals het grote geluk, een
kind, een eigen kind....
Neen. Zo als 't gelopen is, móést het gaan. 't Was onvermijdelik. We konden niet
plooien en schipperen. Hij allerminst. Ik heb het vergeefs beproefd.
En nu is alles ook immers goed.... Waarom zou ik klagen? ik heb, dank zij Helene
een goede betrekking en 'k ben tevreden met mijn bescheiden bestaan. Bestaan
zonder rillingen van verrukking, maar evenzeer zonder schrijnende smart.
***
In de laatste tijd is mijn verlangen sterker en sterker geworden om in volkomen,
onbegrensde oprechtheid neer te schrijven
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waarom ik mijn man verliet. Ik wil mijn verleden weer vóór mij zien met zijn helwit
licht, zijn schemering, zijn duister. Feiten en woorden die bijna angstig scherp in
mijn geheugen zijn achtergebleven, zal ik brengen in hun juiste verband om daardoor
ook van het vervaagde en bijna vergetene mij weder meer bewust te worden.
Het ligt evenmin in mijn bedoeling mij zelf te verdedigen, als om de schuld te
werpen op hèm. Waarheid wil ik alleen. Zo zuiver mogelike waarheid.
Nu ik een en ander weer overdenk, treft het me opnieuw, dat ik Wouters karakter
zoveel duideliker zie dan het mijne, ofschoon ik me zelf toch beter ken, altans kennen
moest. Toch schijnt het me niet onverklaarbaar: men merkt bij 'n ander al spoedig
het meest kenschetsende op: hoofdlijnen, lichtpunten, schaduwen; terwijl men zo
overweldigend veel moet waarnemen bij zich zelf - daden en woorden niet alleen,
ook opwellingen en gedachten - en zo vlak bij is met zijn waarnemersoog, dat het
niet missen kan of klein en groot, karakteristiek en toevallig worden dooreengeward.
Hoe bèn ik eigenlik?
Meest vind ik me zelf heel gewoon. Soms merk ik veel tegenstrijdigs op. Ik schijn
nu eens zacht, dan weer onnodig scherp. Ik heb mij zelf, heel in stilte, wel eens om
mijn wilskracht geprezen, en er zijn ogenblikken geweest dat ik me om mijn zwakheid
had kunnen sláán. Soms schaam ik me over mijn domheid; zie 'k helder in dat ik
haast niets weet, góéd weet. Dan weer ben 'k lang niet ontevreden over mijn kennis;
en lijkt me mijn oordeel nogal juist.... Zo is het met meer, en zo was het altijd.
Als bakvis - twintig jaar geleden - heb ik er al over getobd. 'k Herinner me dat ik
eens - op kostschool - aan Lenie vroeg: ‘Vinden jullie me niet een kat?’ Toen ze
ontkende, polste ik: ‘Misschien ben ik al te meegaande....?’ Nog hoor ik hoe ze
lachende riep: ‘Beeld je dàt asjeblieft niet in!’
Met Lenie vergeleken, die 'k trouwens vooral om haar wilskracht en onverstoorbaar
humeur bewonderenswaardig vind, schiet ik in veel te kort. Ik ben niet zwak nà 'n
eenmaal genomen besluit, wèl wankelmoedig er vóór. Plotseling verdriet slaat me
neer. Ik kom wel weer op.... maar het duurt een poos. Ik ben hartstochteliker dan
zij (dat zegt nog niet veel) en lig daardoor soms
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met me zelf overhoop. Zeker, ik kòm weer in evenwicht; maar Lenie raakt er niet
uit.
Voor ik nu opschrijven ga, hoe ik Wouter leerde kennen, hoe gelukkig we zijn geweest
en wat ons gescheiden heeft, zal ik het een en ander van mijn meisjesjaren
vermelden. Doordat die zo ver achter me liggen, zal 't mij in ieder geval wel mogelik
zijn hier het voornaamste objektief weer te geven. Wellicht wordt het latere er
duideliker door.
Of echter ooit een vreemde het verklaarbaar vinden zal, dat ik, terwijl er geen
sprake was van 't gewone echtscheidingsmotief, een goede, welmenende, flinke
man heb verlaten, betwijfel ik.
Maar dat doet er in dit geval niet toe. Ik schrijf alleen voor mij zelf, alleen om een
herinnering die anders langzaam aan vermolmen zou en vervluchtigen, als 'n heel
kostbare reliek te bewaren, mijn leven lang.
***

Van mijn eerste jeugd valt weinig biezonders te zeggen.
We woonden in Arnhem, waar mijn vader rechter was. We waren met z'n tweeën
kinderen, Hein en ik. Maar Hein was al ruim twaalf toen ik geboren werd, en zolang
'k me herinneren kan, alleen in vakanties thuis. Toen ik voor 't eerst naar school
ging was hij kadet. Hij werd genie-officier, kwam in Utrecht in garnizoen en
engageerde zich daar met Elisabeth Birck, de dochter van een majoor van de
artillerie. Lies kwam soms bij ons logeren. Ze was tien jaar ouder dan ik en ik zag
eerst tegen haar op. Maar ze ging zo eenvoudig lief met me om, dat ik heel gauw
't gevoel kreeg dat we vriendinnen waren. Ze was donker, klein, met een wat grote
mond en mooie gelijke tanden; altijd vriendelik en opgewekt, meer denkend aan
anderen dan aan zich zelf.
Toen Hein en zij trouwden, mocht ik met vader en moeder mee naar Utrecht om
bruiloft te vieren. Dàt was het grote feit uit mijn jeugd. Ik was als dertienjarige
verreweg de jongste aan tafel. Mijn cavalier was een neef van Lies, een man van
over de twintig! Eerst voelde ik me erg verlegen. Maar toen men nog al veel notitie
van me nam, en ik een glas wijn had gedronken, sloeg mijn stemming helemaal
om, ik werd overmoedig en zei aan het dessert 'n paar vreemde dingen, naar 'k uit
het lachen en kijken
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van de anderen opmaakte. Het rechte begreep ik niet, maar ik lachte maar mee.
Omstreeks deze tijd werd ik er mij langzamerhand van bewust, dat het thuis in
Arnhem erg eenzaam was. Vader had altijd veel te doen, bleef halve dagen uit, kon
zich weinig met me bemoeien. Hij had bovendien geen slag om met kinderen om
te gaan.
Moeder was ziekelik. Ik heb haar nooit gezond gekend. Soms voelde ze zich een
poosje tamelik goed, maar dan lag ze ook weer weken te bed. Ouwe Da, de meid,
bestuurde in zo'n tijd het huishouden, en ik deed wat ik wou.
Ik ging op de meisjes-hogereburgerschool en had gelukkig een grote vriendin:
Helene Heys, de dochter van onze dokter. We kwamen van verschillende lagere
scholen en hadden elkander vroeger nooit ontmoet. Eerst voelde ik mij niet tot haar
aangetrokken. Ik vond haar zo mooi, met haar donkerblauwe ogen, en lange, blonde
vlecht, dat ik jaloers op haar was. Maar ik vond haar toch ook te netjes, te braaf, te
peuterig. 'k Herinnner me dat ze zich eens onder tekenen in de vinger sneed. Het
bloedde. Eerst huilde ze niet, maar toen er een druppeltje viel op haar schone jurk,
snikte ze 't uit. ‘He, hoe flauw!’ riep ik hard door 't lokaal.
Maar gaandeweg verdween mijn tegenzin. Ze was voorkomend, nooit haatdragend,
je kon op haar aan.
Wij beiden hoorden tot de besten van de klas. Als zij 't beter maakte dan ik, was
ik afgunstig. Als ik haar vóórkwam, bleef zij dezelfde. Dát leek me kranig, en 'k deed
mijn best, me te beteren.
Onze vriendschap was juist (in de 2de klas) heel innig geworden, toen ze naar
kostschool moest, naar Hilversum. We voelden ons diep ongelukkig.
Kort daarop - ik was veertien - stierf moeder. Hein kwam uit Utrecht over (Lies
kon niet, ze wachtte een kleintje, en moest voorzichtig zijn); hij trachtte vader en mij
te troosten en hielp ons alles beredderen.
Toen moeder begraven en hij vertrokken was, kwam bij mijn verdriet het gevoel
van verlatenheid zo sterk terug, dat ik 's nachts onbedaarlike huilbuien kreeg en
vader geen raad met mij wist. De dokter kwam er ten laatste aan te pas.
Na 'n poosje nam vader een juffrouw (een echte dame) om aan
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het hoofd van de huishouding te staan en zich voor zover dat nodig mocht blijken,
te bemoeien met mij. Ik was wel een groot deel van de dag op de hogere
burgergeschool, maar thuis werd er feitelik geen toezicht op me gehouden. Ik liep
uit als ik wou, fietste uren lang - met kennisjes als ik die mee krijgen kon, anders
alleen - en zat 's avonds bij een vriendin die ik heette te ‘raadplegen over het
schoolwerk’ mijn tijd te verbabbelen.
'k Had de komst van een ‘juffrouw’ tegemoet gezien met gemengde gevoelens.
't Zou wel gezelliger kunnen zijn, maar - dacht ik - met mijn vrijheid is 't uit! Het viel
mee. Juffrouw Geytenbeek trok niet te hard aan de teugel. Als ik uit wou, vroeg ze
gewoonlik wel: ‘Zou je nu niet eens thuisblijven, Gerda?’ maar stond ik op mijn stuk,
dan gaf ze toe.
Met Da kon ze niet overweg. En Da vond haar ‘kommandeerderig.’
Eens op 'n avond - de juffrouw was uit en ik werkte op vaders kamer - tikte Da
aan de deur en kwam ze aan met haar klachten. Vermoedelik had ze niet op mijn
bijzijn gerekend; ‘maar affijn,’ zal ze hebben gedacht. Ze vertelde dat ze geen goed
meer kon doen, tegenwoordig. In de tijd van mevrouw was het alles heel anders
geweest! Maar met de juffrouw was 't niks gedaan. Die wou dit, die wou dat, die
bromde maar en voerde zelf niks uit.
‘Nou, Da, zó kwaad is ze niet!’ mengde ik mij er in.
‘Omdat ze tegen uwe niet durft, jongejuffrouw!’ flapte de meid er uit.
We keken elkander aan. Ik stomverbaasd. Toen zei vader half lachend en op 'n
toon of ie Da's bewering bespottelik vond: ‘Waaròm zou de juffrouw niet durven
tegen het kind....?’ Maar daarmee bereikte hij niet zijn doel, want plotseling werd
het mij duidelik dat de juffrouw werkelik haar best deed om mij te vriend te houden.
Waarom? Ik begreep het niet. Intussen werd Da door vader gekalmeerd. Geen
mens was volmaakt. De juffrouw niet, en Da evenmin. Men moest wat toegeven
van weerskanten, geven en nemen, enzovoort. Da zuchtte. Affijn, ze zou 't dan nog
maar es proberen. Prettig was 't anders niet.
Waarschijnlik kreeg juf van vader 'n wenk, want 'n poos waren zij en de meid erg
poezig tegen mekaar, met glimlachjes en met vriendelike woorden op 'n gewild-lieve
toon.
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Het duurde niet lang, toen was 't weer het oude liedje.
Da zei de huur op. 't Wàs geen leven met die bemoeial van 'n Geit. Bleef die, dan
ging zij.
‘Maar Da,’ zei vader, ‘dàt begrijp je toch wel: ik kan me door jou niet laten
dwingen?’ ‘En ik laat me óók niet dwingen,’ antwoordde oude Da.
Ze mopperde tegen mij: ‘Nou heit die mooie juffrouw d'r zin. Begrijp je wel? Daar
heit ze 't van 't eerste begin op angeleid. Jou houdt ze te vrind en ik mot er uit. Affijn.
As meneer maar verstandig is.’
Toen vatte ik eerst wat ze bedoelde, en wáárom ze dacht dat juffrouw Geytenbeek
mij op haar hand hebben wou....
Een poosje maakte ik mij vreselik ongerust. Ik dacht er zelfs over of 't niet het
best zou zijn, vader te waarschuwen voor de lagen, die men hem blijkbaar legde.
Maar 't bleek dat hij het wel afkon zonder hulp. Een paar maanden later deelde ie
me mee, dat de juffrouw vertrekken zou tegen Augustus. Zij zelf en vader vonden
dat beiden het best, bij nader inzien. De juffrouw was heel geschikt om 'n huishouden
te besturen, maar, naar ze ook zelf begreep, niet de aangewezen persoon om de
opvoeding van een jong meisje te leiden. Ze gaf ook de voorkeur aan een drukkere
werkkring. Vader zou nu naar een andere uitzien, wat ouder, wat stiller; dat was wel
zo rustig. En dan zou 't het best wezen, dacht hij, dat ik 'n jaar of wat naar een
kostschool ging. Of zag ik daar erg tegen op? ‘O nee,’ riep ik vrolik. ‘'t Lijkt me juist
dol!’ Natuurlik op voorwaarde dat ik naar juffrouw Halsteyn mocht, daar was Lenie
ook!
Vader won informaties in bij dokter Heys en hoorde niets dan goeds. Hij schreef
naar Hilversum, ging daar kijken, en tot mijn grote vreugde kwam alles in orde.
Na de vakantie zou ik dus meegaan met Lenie! Verrukkelik!
Dat zij en ik als kinderen al zulke vriendinnen waren, heeft me later wel eens
verwonderd. Wel hadden we punten van overeenkomst (we leerden b.v. allebei
goed) maar er bestond véél meer verschil. Zij was gehoorzaam en braaf, ik dikwels
ondeugend en lastig; zij keurig netjes, een dametje; ik ongegeneerd, een halve
jongen.
Dat ze mij aantrok, zal wel gekomen zijn, doordat ik onbewust voelde hoe echt
het goeie in haar was. Ze toonde geen gehoorzaamheid omdat ze niet anders durfde,
en nog veel minder om in
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de gunst te komen; ze deed eenvoudig wat ze wist dat ze behoorde te doen. Ik heb
haar als kind meer dan eens bespot om zo'n ongewoon plichtsbesef; haar geplaagd
met een ‘jij bent volmaakt;’ maar ook dàn zag ik tegen haar op.
Dat ze naar kostschool was gegaan, een klein jaar geleden, stond natuurlik niet
met onhandelbaarheid of iets dergelijks in verband. Het kwam zo: dokter Heys, die
heel driftig kon zijn, had bij de direktrice geklaagd over 't wiskunde-onderwijs. Dat
wàs dan ook slecht. De direktrice voelde zich gepikeerd en zei dat ze niet zeker
was of meneer het beoordelen kon. Er vielen scherpe woorden. En eindelik zei de
dokter: ‘Best. Dàn komt Helene hier na de vakantie niet weerom.’
Toen Lenie het hoorde vond ze 't verschrikkelik. Maar er was niets aan te doen.
De direktrice was koppig, haar vader ook. Hij had bovendien nooit gedweept met
de hogere burgerschool.
In 't begin van September spoorden wij meisjes, onder geleide van vader naar 't
instituut. Lenie had me van alles en alles verteld: van het huis en de schoollokalen,
de dagverdeeling, de juffrouwen en de leerlingen. Ik wist wat je wel en wat niet
mocht doen, waar je mee oppassen moest, enzovoort. Ik had al een voorstelling
van de meeste meisjes; ik zag ze vóór me in mijn gedachten, de schattigen en de
spoken, de mooien en de leliken, de knappen en de dommen.
Lenie en ik, we babbelden honderd uit in de trein; vader was stil.
In Hilversum werd ik aan juffrouw Halsteyn voorgesteld, die Lenie opdroeg mij
het een en ander van het instituut te laten zien. Ik kreeg een prettige indruk. 't Grote
huis van rode baksteen stond in een flinke tuin. Nette, ruime kamers, eenvoudig
maar voldoende gemeubeld. 'k Had dadelik de overtuiging dat ik me er heel gauw
thuis voelen zou.
Voor vaders vertrek werden hij en ik in het salon nog even samengelaten. Hij was
niet zo gerust als zijn dochter; hij liet merken dat hij nog graag wat voor me doen
wou, maar niet wist wat. ‘Mocht het soms wezen,’ zei hij bezorgd, ‘dat je je moeilik
schikken kunt, en je ongelukkig voelt....’
‘Wat denkt u nou!’ viel ik hem in de rede.
‘Ja,’ zei hij na 'n ogenblik, ‘'t is in ieder geval het best dat je er je flink
doorheenslaat....’
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‘Natuurlik, vader.’
We zaten een poosje stil tegenover elkaar. Misschien overlegde hij of hij me nog
een nuttige raad zou geven. Maar dan vond hij zeker de juiste woorden niet. Mijn
goeie vader was er de man niet naar, om zich in 't gedachteleven van een kind te
verplaatsen. 't Allerminst in dat van een meisje van veertien jaar. Met ouderen, als
hij verwachten kon begrepen te worden, sprak hij graag en met veel gemak. Dat
leerde ik later waarderen!
Maar op die dag van mijn komst te Hilversum voelde ik me in mijn
bakvisverwaandheid bijna zijn meerdere. Ik zei, toen hij zwijgen bleef: ‘Gaat u maar
gerust naar huis, hoor! U hoeft u wezenlik niet bezorgd te maken. Het zal best gaan.’
‘Dat hopen we dan maar,’ antwoordde vader gedwee.
Het viel me op kostschool niet tegen. Ik was werkelik gauw gewend. Lenie - ik sliep
met haar en twee andere meisjes op eén grote kamer - hielp me over allerlei
moeilikheden heen. Ook had ze al vóór de zomervakantie verteld dat haar vriendin
komen zou, en stemming voor me gemaakt. Toch mocht ik tevreden zijn dat ik 't
over het geheel zo goed met mijn kennisjes vinden kon. Want zacht en geduldig
was ik allesbehalve! Van de wenselikheid om ook in mijn woorden zekere matiging
te betrachten, was ik nog niet doordrongen. ‘Jij zegt maar al wat je voor je mond
komt’; werd me dikwels verweten. Ik was 'n flapuit en ik was brutaal. Ook plagerig.
Vooral in 't eerste jaar kon ik niet laten telkens bijnamen aan de meisjes te geven.
Soms kwam het voor dat zo'n ‘leuke’ naam maandenlang op 'n stumper bleef plakken.
Ik vond dat akelig, en ging wel eens rond bij de kinderen om ze te vragen asjeblieft
het bewuste woord te vermijden.
Ook met de onderwijzeressen kon ik doorgaans goed overweg. 'k Geloof dat men
veel van mij door de vingers zag. Nu, ik leerde vlug; en mijn gedrag was niet slechter
dan op de hogere burgerschool. De meeste vermaningen kreeg ik door 't spotten
met hoogst gewichtige kostschoolvoorschriften omtrent beleefdheid en netheid,
dadelik opstaan na 't wekken, niet babbelen in bed, enzovoort.
'n Hoogst enkele maal werd het ernst. Eens kreeg ik straf van juffrouw Bakels in
de geschiedenisles, voor spreken. Maar 'k had geen woord gezegd en ik maakte
ook geen straf. 'n Uitbrander
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hielp niet; de straf werd verdubbeld. Ik bleef halsstarrig en moest de klas uit. Juffrouw
Halsteyn bemoeide er zich mee.
‘Ik heb niet gesproken, juffrouw.’
‘Juffrouw Bakels verzekert van wel.’
‘Dan vergist de juffrouw zich.’
‘Als de juffrouw zegt ja, en jij beweert neen, dan kan ik niet anders dan de juffrouw
geloven. Je hebt dus die straf te maken, Gerda. Daarmee uit. En vóór het af is, laat
juffrouw Bakels je niet tot haar lessen toe.’
Ik antwoordde niets, maar ik had geen plan om toe te geven.
‘Doe het nou toch,’ zeiden de meisjes. ‘Wat kan 't je schelen? We helpen je wel!’
Ik wou niet. 'k Had niets gedaan, ik maakte geen straf.
We dachten dat ik van school zou worden gestuurd, en daarom schreef ik een
brief aan vader om hem vast voor te bereiden.
Maar de volgende ochtend hoorde ik, dat ik tòch in de les komen moest. Juffrouw
Bakels wachtte tot ik zat en zei:
‘Meisjes, ik geloof nog altijd dat Gerda Breeland gesproken heeft. Maar uit haar
houding blijkt dat zij overtuigd is van 't tegendeel. Zo is 't immers, Gerda?’
‘Juffrouw, 'k weet zeker dat ik niet gesproken heb.’
‘Laten we liever niet van zekerheid praten. Weet je éérlik niet dat je 't gedaan
hebt, goed, dan wil ik je ook niet straffen. Ik zal juffrouw Halsteyn daarvan mededeling
doen. - Meisjes we beginnen.’
Ze gaf les met 'n opgezet gezicht en rooie, gezwollen ogen. Voor 't overige hield
ze zich goed. Allemaal waren we onder de indruk. Ik had wel kunnen huilen.
Na de schooltijd groot gekakel. De een vond dat ze flink had gedaan (ik vond dat
ook), 'n ander hield vol dat ze achteruitkrabbelde. Ze was per slot van rekening niet
zeker geweest! Maar dàn had ze ook zo'n drukte niet moeten maken!
Lenie liet zich heel weinig uit. Dat vond ik vreemd. Maar in de vakantie vertelde
ze me in 't geheim, dat ze naar juffrouw Halsteyn was gegaan om te zeggen dat ze
me héél goed kende, uit Arnhem, en zeker wist dat ik niet jokken zou. Juffrouw
Halsteyn had ‘o’ geantwoord, gedaan of ze weinig gewicht aan de meedeling hechtte.
Maar beiden waren we overtuigd dat ze er over gesproken had met juffrouw Bakels.
Ik voelde me over 't geheel in Hilversum vrolik en opgewekt.
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De eerste twee jaar vooral. In 't derde kreeg ik nu en dan neerslachtige buien waarin
ik prikkelbaar en wel eens kleingeestig kon zijn. Zelf voelde ik dat heel goed. Het
hinderde me erg en ik schold me uit voor aanstellerig. Ik trachtte die beklemming
met geweld van me af te schuiven, en zette er mij tegenin. Kon ik 't niet winnen,
dan werd ik eerst verdrietig, en daarna wond ik me onwillekeurig tot 'n soort
woestheid op. Voor zover 'k mij herinner, kon 'k die uitbundigheid altijd bedwingen
tot we naar bed gingen. Maar op de slaapkamer barstte het los. Geen huilpartij,
zoals wel eens bij anderen; maar in mijn hele lijf dolwilde bewegingsdrang. Ik gooide
jurk en rok en kousen uit, schoot in mijn nachtpon en danste als 'n dolle.
De kamer waar Helene en ik met Frederiek en Anna sliepen, was aan de voorkant
van het huis, boven de vestibule. De meeste meisjes en de juffrouwen sliepen achter,
we waren dus zo goed als helemaal vrij. Wel werd er nu en dan door juffrouw
Halsteyn geïnspekteerd, maar we konden haar aan horen komen en waren dan
natuurlik doodstil. Die avondkontrole werd ook al gauw niet meer zo hoognodig
gevonden.
Toch waren de meisjes als ik danste doodongerust en hielden om beurten wacht
bij de deur. Lenie riep telkens: ‘Wees toch voorzichtig! Gerda! Pas op!’ Maar ik
stoorde me aan niets.
'k Weet niet meer zo heel presies hoe ik deed. Ik dwong mij eerst tot schijnbare
kalmte, geloof ik. Heupwiegend boog en strekte ik mijn armen, het hoofd achterover.
Dan liet ik me gaan, ik draaide in het rond, al vlugger en vlugger. Mijn voeten
bewogen zich van zelf, ik trippelde, ik tolde. Soms suisde mijn nachtpon om mij
heen als een witte schijf. Ik werd duizelig, ik hijgde naar adem, eindelik viel ik neer
op mijn bed, half bewusteloos, maar met het zalig gevoel van rust, échte rust.... na
te zijn uitgeraasd....
Flauw hoorde ik dan nog hoe de meisjes fluisterden; ik merkte dat Helene mijn
goed opvouwde en op mijn stoel lei; dat ze de dekens onder me uittrok en me
instopte. Dat vond ik zalig, maar 'k waste moe om duidelik ‘dank je’ te zeggen, en
kreunde maar even.
Ik heb van Helene al 't een en ander verteld. Ook van haar uiterlik. Ze was biezonder
mooi en gracieus toen ze zeventien was. Een fijn, maar toch gevuld gezicht, blozende
wangen, donkerblauwe ogen, vol blond haar.
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Ik was iets groter dan zij, maar spichtiger in die tijd. Ofschoon ik wist dat ik voor
‘knap’ doorging, zag ik er helemaal niet uit naar mijn eigen smaak. Ik dweepte met
paarsblauwe ogen, de mijne waren bruin. Heel donker en anders asblond haar was
mijn ideaal, ik had gewoon blond; en zonder te krullen (dàt had ik graag gewild!)
was het zo springerig dat ik veel moeite had om 't netjes op te maken. Onverdragelik
vond ik de matte kleur van mijn wangen, die 't wel tot bruin konden brengen wanneer
ik lang buiten was, maar alleen tot rood als 'k moest blozen. Mijn neus was gewoon,
mijn mond gewoon, mijn kin gewoon - nee, ik vond weinig bekoorliks aan me zelf.
Anna, de derde van ons klubje, had in haar doen iets onbevallige en logs; ze
leerde ook moeilik. Frederiek was heel anders. Pikant, van een romantiese natuur
en ook 'n beetje koket. Ze was altijd onrustig, vol hoop of vol vrees, en doorgaans
dwepende met een roman waarvan ze dacht dat 'n meisje 'm niet mocht lezen. In
haar kassette bewaarde ze - in rose vloeitjes - gedroogde bloemen en
kotiljon-prulletjes. Oók briefjes. In de tijd waar 'k van spreek was ze ‘dol’ op 'n
Hilversumse jongen die in Utrecht het gymnasium bezocht; een ‘spoorstudent,’ zoals
ze hem noemde. We kwamen hem 's Woensdagmiddags tegen als we naar
katechisatie gingen. Ook wel op Zondag. Ze vertelde ons ‘in 't diepste geheim’ dat
ze aan huis bij haar oom, waar hij ook kwam, elkaar soms kusten; heel zelden
trouwens, want meest was er onraad. Ze kreeg er altijd 'n koude rilling van, van zo'n
kus. Maar toch was het heerlik....
Anna kon haar nieuwsgierigheid niet bedwingen naar die verhalen van onbegrijplike
zaligheid. Lenie trok trots haar mondhoeken neer en zei dat ze 't misselik vond.
Een vriend van die jongen van Frederiek, óók 'n Utrechts gymnasiast, had zich
eens op 'n grote avondpartij nogal druk met mij bemoeid, en zocht nu nader kennis
te maken. Frederiek bracht z'n komplimenten en boodschappen over. Ze vond: wij
konden best eens 'n slippertje maken in plaats van naar katechisatie te gaan.
Niemand zou 't merken. En 't leek haar zo innig leuk als we op 'n Woensdag- of
Zondagmiddag samen een fietstocht deden en dan de jongens toevallig ontmoetten....
Ik zei: ‘Verbeeld je’, maar 't lachte me, eerlik gezegd, wel toe. Ik polste Lenie,
ofschoon ik vooruit best kon weten wat die
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haar mening zou zijn. Ze vroeg verontwaardigd: ‘Je dóét het toch niet? Je bent toch
niet mal?’ Ik antwoordde dat 'k er niet aan dacht.
Helene was in zeker opzicht overdreven koel. Als ik hoorde of las van een
Vestaalse maagd, dacht ik altijd aan haar.
Nu, zonder tot het andere uiterste te neigen, was ik niet ongevoelig. Bovendien
was er in een gewaagd avontuur altijd iets dat me trok. En er kwam bij, 't bewuste
jongmens was wel 'n aardige jongen, en 't stemde me zacht dat hij mij gekozen had.
Maar - aan de andere kant voelde ik heel goed hoe verkeerd zulke amoeretjes
waren; ik vond er iets vreemd-angstigs in, en 't achterbakse dat er onafscheidelik
bij hoorde, stond me tegen....
Lenies oordeel gaf de doorslag.
Ik zei dus tegen Frederiek dat die jongen kon ophoepelen, en - schoon de zucht
om 'n beetje te flirten mij bij 'n toevallige ontmoeting wel eens te machtig werd, over 't geheel deed ik eerlik mijn best, hem niet aan te moedigen. Zijn liefde
verplaatste zich dan ook spoediger dan mij beleefd en betamelik scheen.
In 't laatste jaar van mijn verblijf te Hilversum leerde ik mijn uitbundigheid bedwingen.
Niet langer trachtte ik me aan beklemmende gevoelens te onttrekken door 'n woeste
solodans. Er rees - terecht of ten onrechte - een vermoeden in me op, dat zulke
blijken van wildheid wel eens verband konden houden met 'n liefdesverlangen
waarvoor ik mij schaamde, en dat me onmeisjesachtig scheen. Smachten naar het
bijzijn van een jongen.... naar 'n zoen misschien.... bah. 'k Vond het verachtelik. En
'k trachtte het denken aan zo iets met kracht uit mijn hersens te dringen. Eerst kostte
dat moeite; maar op den duur slaagde ik er vrij wel in. Al mocht ik soms bij 't lezen
van een verliefde passage, bij 't zien van een plaat voor het raam van een
boekhandelaar, of bij 'n geheimpje van Frederiek duidelik voelen hoe 't warme bloed
mij naar de wangen schoot, gelukkig duurde zo'n emotie maar kort en werkte niet
na.
Wat mij hinderde, was 't onverdraaglike denkbeeld dat ik om mijn gedraai en
gedans door Anna en Frederiek verkeerd beoordeeld kon worden. Vreselik graag
had ik willen weten: zagen ze me aan voor een ‘wilde’ meid? Ik durfde er natuurlik
niet naar te vragen. Maar ik deed wèl wat ik kon om aan die mening, indien ze
bestond, geen voet te geven.
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Ik was achttien jaar toen ik de hoogste klas had doorlopen. Als alle meisjes die
waren geslaagd, kreeg ik een getuigschrift dat, naar juffrouw Halsteyn zei, gelijkstond
met het einddiploma van een hogere burgerschool. Nu ja, dat was overdreven, we
wisten 't allemaal. Maar we hadden van talen en sommige andere vakken toch
aardig wat geleerd.
Voorgoed kwam ik nu thuis.
Nog altijd (al haast vier jaar) had vader dezelfde huishoudster, juffrouw Karteldonk,
een knappe oude vrouw van even zestig; groot en tamelik gezet, met dik, wit haar
en gebruinde wangen. Een toonbeeld van gezondheid. Ik zal niet zeggen dat ze
biezonder ontwikkeld was; maar ze praatte in ieder geval beschaafd. In de vakanties
had ik haar goed leren kennen. Ik mocht haar graag. Voor vader was ze een heerlike
steun. Gelukkig maar, want hij begon nu merkbaar ouder te worden en moest
overdreven kalm leven. Hij ging nog maar heel weinig uit. Maar grote behoefte
voelde hij daar niet aan; als hij maar tijd had om wat te lezen en te studeren, was
hij tevreden.
Daar vader me niet dan bij uitzondering begeleidde naar een komedie of een
koncert, ging ik gewoonlik onder de hoede van de familie Heys. Lenie en ik met
meneer en mevrouw. Had dokter verhindering, dan met mevrouw alleen, of met
haar en een broertje van Lenie.
Eens in de week kwam Lenie bij ons, van de koffie tot 's avonds. We vonden dat
allebeide een heerlikheid, en dagen vooruit kon 'k al weer naar de dag van Lenie
verlangen. Ik geloof vader ook.
Over 't geheel viel het leven thuis me erg mee. 's Morgens hielp ik de juffrouw
wat in het huishouden of las. 's Middags ging ik, als 't even weêr was, wandelen of
fietsen met Lenie. (Tussen twee haakjes, die was veel ijveriger dan ik! Ze had dadelik
boeken gekocht om voor onderwijzeres te studeren, nam driemaal 's weeks privaatles
's avonds en blokte 's morgens van acht tot twaalf!)
Ik bracht mijn avonden meestal door op vaders studeerkamer. Ik had tot mijn
blijde verbazing gemerkt dat hij het echt prettig vond, nu voorgoed zijn dochter bij
zich te hebben, z'n grote dochter, die niet langer 'n schoolkind was, maar een
volwassen persoontje met wie hij spreken kon. We babbelden dan ook wat af op
zo'n avond! Had hij het druk dan gaf hij me een boek.
Hij had zo'n geestig en lief gezicht, die oude papa! Het restje
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van zijn haar was grijs, al bijna wit. Snor en baard schoor hij af. Hij had heldere
lichtblauwe ogen met iets heel goedigs en vriendeliks er in, een gebogen neus en
dunne lippen die in de hoeken telkens heel even wegtrokken, of ie in stilte lachen
moest.
Zijn bibliotheek was - uitgezonderd rechtsgeleerde werken - niet groot, maar wel
biezonder. Hij schafte zich vrij veel boeken aan, maar scheen het hem niet de moeite
waard ze te herlezen, dan deed hij ze ook weer weg. Ik hoefde dus in zijn kasten
nooit te zoeken naar iets moois of belangrijks, 't stond voor het grijpen.
Behalve met rechtswetenschap en literatuur hield vader zich met wijsbegeerte
bezig. Vooral met godsdienstfilozofie.
Over geloofskwesties had hij, zo lang ik op school ging, weinig met me gesproken.
Dogma's had hij mij niet te leren, en voor zijn agnosticisme achtte hij me niet rijp.
In Hilversum was ik op katechisatie geweest (bij een gematigd orthodox predikant)
omdat het zo scheen te horen. Aangenomen was ik óók. Een half jaar voor ik thuis
komen zou, had ik aan vader geschreven: ‘De meeste meisjes uit de hoogste klas
doen hun belijdenis tegen Pasen. Zal ik mij ook laten aannemen?’ Het antwoord
luidde: ‘Je moet het zelf weten, kind. Heb je er behoefte aan, lid te worden van de
Hervormde Kerk, ga gerust je gang.’ Behoefte? O nee, net zoo min als de anderen.
Maar 't was nu eenmaal gebruik, en 'k wilde in dit geval geen uitzondering op een
vaste regel wezen.
Doordat we samen een boek van Tolstoï lazen in een Franse vertaling, kwamen
vader en ik herhaaldelik op het verband tussen kristen zijn en goed leven. We waren
het lang niet in ieder opzicht met Tolstoï eens.
Ik had al wel eerder gevoeld (en zelfs wel verkondigd op kostschool) dat men niet
braaf was ten gevolge van z'n geloof, maar evenmin door braafheid tot het kristendom
werd gebracht. 't Verwonderde mij enigszins dat deze mening, die ik nogal gewaagd
vond in die tijd, door mijn bezadigde vader werd gedeeld. Op katechisatie golden
braaf en gelovig als woorden van dezelfde betekenis. Maar ook op school, in de
geschiedenisles of bij 't lezen, wanneer 'n enkele maal dit thema ter sprake kwam,
schenen de juffrouwen tussen beide begrippen geen noemenswaard verschil te
zien. Zo hield ik de gelijkstelling van kristelik en braaf voor een algemeen geldige
grote-mensenopinie; en nooit kwam 't in me op, dat vader het daarmee oneens zijn
kon. Ik wist wel
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dat hij niet naar de kerk ging, maar dat schreef ik toe aan grote drukte.
Nu hoorde ik voor het eerst, hoe hij over godsdienst dacht.
Kristelik-gelovig was hij niet. En ook geen atheïst die in een doelloze wereld niets
anders ziet dan een eindeloze reeks van onverschillige, opeenvolgende feiten. De
hyper-materialistiese leer dat gedachte ontspruit aan onbezielde stof, (door natuuren scheikundige werking) leek hem onzinnig. Bouw en inrichting van het heelal, van
mens en dier en plant wees onmiskenbaar op een ordenend beginsel. Hiermee in
verband behandelde vader met mij verschillende onderstellingen en mogelikheden.
Telkens las hij dan weer iets voor uit een boek of brochure waardoor mijn
belangstelling levendig bleef. Zo spraken we over vooruitgang, uitvindingen, genie;
over zintuigen, dromen, voorspellingen, instinkt....
Dat laatste onderwerp had voor mij iets geheimzinnig-aantrekkeliks. Instinkt, zei
vader, uit zich in een doelmatig handelen, zonder dat mens of dier waardoor de
handeling wordt verricht, zich bewust is van die doelmatigheid. Natuurlik werd op
de eieren van de koekoek gewezen, die lijken op de eieren van de vogel in wiens
nest hij ze legt. Koekoekseieren verschillen in vorm, in grootte, in kleur. Heel
doelmatig.... Maar hoe levert het dier zijn eieren (om zo te zeggen) af volgens
tekening? - De mannelike en vrouwelike larven van het vliegend hert zijn presies
even lang. De vrouwelike larven graven om te verpoppen gaatjes inde grond, waar
ze in passen, de mannelike maken die gaatjes tweemaal zo groot; ze krijgen als
kevers hun gewei en hebben daar ruimte voor nodig. Maar hoe kunnen die larven
in 's hemelsnaam weten, hoe ze er later uit zullen zien?
Toen vader mij deze en dergelijke dingen vertelde, riep ik beslist: ‘Dàt is zeker.
Denken die dieren zelf niet zo ver - en dat is toch stellig onmooglik - dan wòrdt er
voor ze gedacht.’
Die overtuiging werd door andere feiten versterkt. 'k Herinner me nog heel goed,
hoe we een vlindervleugel bekeken. Ik had 'n dode nachtpauwoog gevonden in de
tuin. Lenie, die bij ons was die dag, haalde haar vaders mikroskoop. We zagen er
door naar de schubbetjes, die schijnbaar toevallig ieder 'n eigen plaatsje besloegen
en toch gerangschikt waren tot een harmonieuze versiering.
'n Andere keer was 't een geval van mimicry, waarvan de verklaring, door sommige
zoölogen gegeven, maar voor de helft voldeed.
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Of 'n paar hulsttakjes: een met stekelige bladeren, en één, hoog uit de heester, met
ongewapende blaadjes: voor die was 't minder nodig zich te verdedigen. Hier was
dan toch stellig van overleggen en willen geen sprake! Vaster en vaster werd ik
overtuigd: voor planten en dieren, (en waarom voor mensen niet ook?) wòrdt er
gedacht.
Vader was in zijn oordeel voorzichtiger. We weten zo héél weinig zeker, meende
hij....
't Hoeft nauweliks gezegd dat ook Darwin ter sprake kwam, en de hypothese dat
de mens is ontstaan uit lagere diervormen. Het scheen ons toe (maar nooit vergat
vader er op te wijzen dat wij als leken allerminst uitspraak konden doen) dat er veel
voor de evolutieleer pleitte. Natuurlik deed dat in 't minst geen afbreuk aan ons
geloof in een hogere Macht. Integendeel.
Maar die Macht kòn niet zijn de almachtige, alwetende, algoede God. Er was
zoveel leliks en onvolmaakts, zoveel jammerliks, zoveel slechts, dat het een
albestuurder die het zó had gewild (en een almachtige had het toch maar voor het
willen) aan inzicht òf goedheid ontbreken moest. Vader had geen enkel bezwaar
om de scheppende en ontwikkelende kracht (die zich allerwaarschijnlikst bewust
moest zijn van zich zelf: Waar kregen de mensen anders hun zelfbewustzijn
vandaan?) zijn God te noemen. Maar, 'k zei het reeds, hij had van God een ander
begrip dan de meeste kristenen. Die moesten, ter verklaring van 't onvolmaakte,
hun toevlucht nemen tot duivel en zondeval. Begrepen ze niet, dat ze daarmee
erkenden dat of Gods macht òf zijn goedheid beperkt moest zijn?
‘Gelooft u aan onsterfelikheid?’ vroeg ik eens.
‘Dat ons ik, onze persoonlikheid onsterfelik wezen zou? Het lijkt me niet
waarschijnlik.’
‘Gelooft u dan dat alles uit is voor òns, na de dood?’
‘Wie zal dat zeggen, kind.... Niemand die het kan weten....’
Ik vond het akelig dat vader niet overtuigd was van 't eeuwig voortbestaan van
ons zélf. Hij zei nog wel, bij wijze van troost, dat ieder toch immers geloven kon wat
hij wou; maar louter op grond van een wens iets te ‘geloven,’ leek me dwaas.
Intussen hield de ontsterflikheidsvraag mij dikwels bezig; en meer dan eens kwam
ik in mijn gesprekken met vader er op terug. Het gaf niet veel. Wat zou hij er ook
van zeggen, als niemand het weten kón....
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‘Zonder onsterfelikheid is 't leven toch wel doelloos,’ merkte ik eens moedeloos op.
‘Mij dunkt van niet. Wanneer je de mensen van vóór duizenden jaren met die van
nu vergelijkt, zie je grote vooruitgang. Er ligt in de mensheid stellig een drang om
verder te komen. 'k Zou zeggen: ook op moreel gebied, al blijkt dat niet duidelik.
Doe je je best om egoïsme te bestrijden, waarheid te bevorderen, dan ligt dat, dunkt
me, in de lijn van de grote kracht die ons heeft geschapen, dan werk je méé.’
‘Gelooft u dan dat die kracht niet alles goed heeft gemaakt, omdat ie 't niet heeft
gekùnd?’
‘Dat neem ik liever aan dan dat hij 't niet heeft gewild.’
Wat vader zei, bevredigde mij niet. Ik dacht: al gaat de wereld vooruit, wat kon mij
dat schelen, als toch mijn bewustzijn vernietigd wordt?
We spraken niet enkel over het Kristendom, ook over andere godsdiensten.
We vonden het heel natuurlik dat de mens tegenstrijdige machten, waarvan hij
de invloed gevoelt of meent te gevoelen, in verband bracht met goede en kwade
geesten. En 't bevreemdde ons niet, dat de Kristenen, hoe ze op hun monotheïsme
roemen, in de praktijk aan meer dan één God geloven. Behalve aan Godvader aan
God-de-Zoon en dan nog aan de Heilige Geest. En velen ook aan Maria; en aan
behulpzame heiligen. En tegenover die lichtgoden staan de machten der duisternis:
duivels.
Dat vader bekend was met de griekse mythologie, spreekt van zelf. Ook met de
Islam en het Boeddhisme had hij zich beziggehouden. Maar 't meeste belang stelde
hij in 't geloof van de oude Germanen.
Van de Germaanse goden hadden we op kostschool het een en ander geleerd.
Door juffrouw Bakels was een beschrijving gegeven (ik had haast gezegd met een
plattegrond, maar dat zou overdreven zijn) van het Walhalla. We wisten van Wodan
en Frija zijn vrouw, van Donar en Balder en Bragi en Loki en hoe ze verder heetten.
Van vader hoorde ik dat die goden en godinnen waarschijnlik maar een kleine
plaats in het gedachteleven van de Germanen
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besloegen. 't Voornaamste van hun religie had betrekking op 't voortbestaan van
de zielen der doden en op hun geloof aan veelsoortige geheimzinnige wezens:
elven, die ze meenden te zien als de nevel zich tussen de donkere bomen van 't
bos heen en weer bewoog; nixen die ze fluisteren hoorden in ritselend riet aan de
waterkant; toverkundige dwergen, die leefden in 't duister, de mens soms hielpen,
soms hem belaagden, een enkele maal, door het daglicht verrast, voor eeuwig
versteenden; eindelik aan geweldige reuzen, ruw en ongelofelik sterk, maar dom....
Ik vond de verhalen daarover boeiend als sprookjes. Maar 'k voelde er nooit die
grote belangstelling voor die ik stelde in de vragen: Wat is toch de eerste oorzaak
geweest van leven en denken? Sterft met het menselik lichaam ook het bewustzijn?
Het peinzen daarover kòn ik niet laten, al hield ik me nog zo dikwels voor, dat ons
verstand een schepping uit niets al evenmin kan begrijpen, als 'n
altijd-hebben-bestaan; en dat 'n bewijs voor of tegen onsterfelikheid voor een
niet-spiritist nooit te leveren valt.
Vader wees er mij meermalen op, dat zijn onzekerheid hem niet in 't minst
verontrustte. Waarom zich niet gewillig te schikken in 't lot dat aan ieder gemeen
is? Dat ten deel viel aan allen die hebben geleefd, ten deel zal vallen aan òns en
wie na ons komen....?
Het is een feit dat zijn blijmoedige kalmte mijn angst voor vernietiging temperde;
maar uitgedoofd werd ie niet.
Zoveel in zijn vermogen stond, trachtte vader volgens zijn overtuiging te leven. 'k
Geloof dat hij er zich zelden geweld om hoefde te doen. Hij had een natuurlike
neiging tot het goede. Hij meende dat die drang altijd bij normale mensen te vinden
was, te vinden móést zijn, want goed en gelukkig vielen, dacht hij, in hoofdzaak
samen. Ongelukkigerwijze werd door de mensen vaak onder ‘geluk’ de korte
voldoening verstaan, die het bevredigen van hartstochten geeft. Dat velen de kracht
missen om hun slechte neigingen te betomen, kwam grotendeels door
begripsverwarring in uren van passie. Men maakt zich dan wijs dat het slechte niet
slecht is, en dat alleen het bereiken van 't vurig begeerde waarde aan ons leven
kan schenken. Het enige middel daartegen was, door heldere beschouwing en
redenering (natuurlik in een kalme
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tijd), 't besluit om pal te staan wanneer de drift ons bestookt, te versterken. Eerst
zou het wellicht schijnen of zo iets weinig hielp, maar als men volhield groeide de
wilskracht tot ie ten laatste de machtigste bleek.
Het spreekt van zelf dat iemand, zo voorzichtig als hij in zijn oordeel, niet meende
in wijsgerige en allerminst in religieuze zaken, de waarheid te hebben. Hij was hoogst
verdraagzaam. Hij zei: Naar 't onbekende raden we allemaal. En hoogstwaarschijnlik
allemaal mis, al staan we ook niet even vèr van de waarheid. Iedereen acht zijn
overtuiging de beste; maar alleen het feit dat het nooit gelukt een ander te overtuigen
die reeds een overtuiging bezit, moest al tot bescheidenheid stemmen en tot
verdraagzaamheid.
***
Een jaar nadat ik terug was in Arnhem kon ik Lenie gelukwensen met haar examen.
Ze had nu 'n akte als onderwijzeres! Toen ik thuis met opgewondenheid over haar
flinkheid en doorzetten sprak, vroeg vader: ‘Wat zou jij er van denken, Gerda, om
óók eens wat te studeren?’
‘Vindt u het noodig?’
‘Nodig? Och.... Al hoef je niet voor je brood te werken, het is altijd goed het te
kùnnen.’
Ik besloot eens te overleggen.
Was ik op 'n gymnasium geweest, dan zou ik wel graag student zijn geworden,
in de rechten of letteren. Maar nu, met m'n kostschooldiplomaatje.... Onderwijzeres
leek wel 't enige.... 't Lachte me niet biezonder toe.... Enfin, ik hoefde niet voor 'n
klas te gaan staan, al haalde ik ook de akte! In elk geval tijd tot werken had ik genoeg.
En als vader er nu aan hechtte....
Zonder veel geestdrift en zelfs niet heel zeker of 'k er wel goed aan deed, besloot
ik maar te beginnen.
Lenie was natuurlik verrukt. Alleen vond ze 't jammer dat ik het plan zo laat had
opgevat; wat hadden we heerlik samen kunnen vossen!
Ja, daar was niets meer aan te doen.
Of 't in verband stond met mijn denken aan de toekomst -
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'n toekomst als wat? als onderwijzeres? - ik weet het niet; maar zeker is 't dat ik in
deze tijd niet enkel, zoals vroeger wel meer, terloops aan een huwelik dacht, maar
dat ik me ernstig afvroeg of 'k gráág zou trouwen.
Er was veel vóór, dat wist ik natuurlik best. Maar niet alles leek me even mooi. Ik
zag niet tegen huishoudelike plichten en zorgen op; wèl tegen de grote waag. Je
bindt je toch maar voor altijd aan een man die je eigenlik niet kent. Niet door en
door. Hoe zal hij blijken te zijn, op den duur?
Maar 't ouwevrijsterschap vond ik nog minder aanlokkelik!
Ik kwam tot dit besluit: Liefst trouwen, ja. Maar 't had nog de tijd. Niet te gauw. 'k
Zou nu maar eerst in kalme afwachting wat boekenwijsheid op gaan doen.
Mijn dag verdeelde ik ongeveer zo, als Lenie het had gedaan: 's morgens werken
voor me zelf, 's middags uit, 's avonds les of vrije lektuur.
De lessen vond ik vervelend. Drie keer per week ging ik naar een befaamd
examendriller, dicht in de buurt, een hoofd van een school, die zich nooit bij zijn
onderwijs op een zijpad bewoog, uitlegde wat me maar half intresseerde, niet
uitleggen wou of kon wat ik graag geweten had.
Het duurde 'n maand of tien. Toen meldde ik mij aan voor 't examen en waagde
't er op. De teleurstelling die ik zo half en half wachtte, werd mij bespaard. Ik kwam
er door. En niet eens op het nippertje! Want de voorzitter gaf me een pluimpje en
ried mij aan nu voor middelbaar-Nederlands te studeren.
In de eerste verrukking dacht ik: dat doe ik! Maar ik kwam er niet toe. Ik hield wel
van werken, maar niet van examengeblok. En dan ontbrak de scherpe prikkel van
't moeten. Ik vroeg aan vader of we als vroeger weer zouden gaan doen aan
literatuur. Lezen van en over Göthe, Shakespere of wie hij geschikter vond.
En nu volgden er heel gelukkige maanden. Zonder mij gebonden te voelen, hielp
ik in het huishouden mee. Al maakte ik liefst af waar ik aan begon, 't was een hele
rust, juffrouw Karteldonk achter de hand te weten. Op Woensdag- en Zaterdagmiddag
kwam Lenie mij halen. Op de andere dagen ging ik meest uit met kennisjes, waar
ik niet intiem mee was, maar die ik toch aardig vond.
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Soms werd het werken met vader 's avonds afgewisseld door het ontvangen van
bezoek. Of ik trok met Lenie en haar familie naar een toneelvoorstelling of een
koncert. Een of tweemaal in 't jaar logeerde ik ook bij mijn broer en mijn schoonzuster.
Hein was niet meer in dienst. Hij had - 'n paar jaar geleden al - zijn ontslag
genomen toen hij in Amsterdam ingenieur worden kon bij de duinwaterleiding.
't Waren altijd prettige daagjes in Amsterdam. Jammer dat Lies niet sterker was.
Ze had twee schattige jongens van zes en vier jaar: Dirk en Jan, en een mooi klein
meisje van één: Lili. Eigenlik waren de kinderen veel te druk voor de moeder. Ze
hield zich door grote voorzichtigheid, nu en dan rusten, melk drinken en zo wat meer
op de been. Maar uitgaan deed ze haast niet. Voor ieder uur uit, was ze 'n hele dag
ziek, zei ze wel. Ik ging dus - vooral op háár aandringen - alleen met Hein, die me
't mooiste liet zien van de stad. En ik genoot volop.
In Arnhem kwam ik weinig in aanraking met jongelui. Vaders kennissen waren voor
't merendeel oude heren, en bij de Heysen zag ik alleen de vrienden van Lenies
broers: jochies van zestien en zeventien, die niet meerekenden.
Jammer. Eigenlik was ik wel wat nieuwsgierig met wie ik - na 'n jaar of wat misschien zou kùnnen trouwen. Nu was 'k alleen hiervan vast overtuigd, dat het niet
wezen zou met een van m'n Arnhemse kennissen.
Toch ontbrak het me niet aan een aanbidder. Desnoods zou ik kunnen zeggen:
er waren er twee. Een jonge advokaat, die telkens allerlei nodige en onnodige
inlichtingen aan vader vragen kwam, en 'n achterneef van moeders kant, Piet De
Raadt, luitenant bij de rijdende artillerie. De advokaat bleef buiten beschouwing.
Aan Piet dacht ik - soms. Wanneer hij uittrok met de troep, op z'n mooi bruin paard,
in zijn keurige uniform, leek hij heel wat. En dat ik me gestreeld voelde als hij mij
korrekt, eerbiedig salueerde, kan ik niet ontkennen. Maar stond zijn paard op stal
en vertoonde hij zich alleen - dan bleek hij onbeduidend en vervelend bovendien.
'k Probeerde wel eens of ik niets voor hem voelen kòn, maar 't lukte niet. 't Kwam
me voor dat mijn bakvissehart drie of vier jaar geleden in Hilversum veel warmer
had geklopt voor mijn bewonderaar, de gymnasiast.
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Ik vroeg me wel eens af of ik ja zeggen zou, als Piet De Raadt me 'n huweliksaanzoek
deed. - Nee, 'k zou hem natuurlik bedanken. - Maar als er dan nooit een ander
kwam? Was trouwen met Piet niet beter dan 'n ouwe vrijster worden?
Als ik Piet 'n dag of wat niet had gesproken, weifelde ik wel eens. Maar was hij
'n avond bij ons geweest, dan dacht ik: dat nóóit. En 't duurde niet lang of alle twijfel
verdween, en 'k zei nooit anders dan: nóóit.
Daar ik hem niet aan het lijntje wou houden, liet ik hem, wel beleefd maar ook
duidelik, merken dat hij mij niet vermocht te bekoren.
Erg te verwonderen scheen hem dat niet. Ook liet hij niets blijken van wanhoop
of woede. Zijn bezoeken werden zeldzamer, en als hij kwam, bespaarde hij mij lieve
en verliefde blikken. Dat vond ik ferm. Hij rees in mijn achting.
Ik had in die tijd mijn plaagzucht nog niet verloren. Behalve als ik filozofeerde in een
ernstige bui, lachte ik met ieder en alles. 'k Hield Lenie (die gaf elke dag les) voor
de mal met haar schoolgedoe; ik spotte niet juffrouw Karteldonk's afstofmanie; ik
deed of ik jaloers was op onze meid - om haar vrijer. En toen De Raadt mij nog 't
hof maakte, bewonderde ik zijn uniform met overdreven verrukking.
Nooit kon ik merken dat iemand het kwalik nam. Er werd gelachen om wat ik zei
en dat maakte mij overmoedig. Tot vader waarschuwde. Ik mocht niet vergeten dat
wie mij niet heel goed kende, allicht een onaardige bijbedoeling vermoeden kon in
mijn woorden.
‘Da 's nòg niet erg,’ antwoordde ik.
‘Niet voor jou. Maar waarom zou je gevaar willen lopen iemand onnodig te
krenken?’
Daar had hij gelijk in. En 'k deed mijn best om vooral niet scherp te zijn.
Frederiek, onze oude kostschoolvriendin, kwam bij een neef en nicht in Arnhem
logeren. Ze bracht dadelik bezoeken aan Lenie en mij. We zochten haar ook op en
met ons drietjes hadden we allergezelligste dagen. Ik vroeg Frederiek naar haar
kostschoolflirt, maar daar wou ze niets meer van weten. ‘Die nonsens!.... Ja, als je
'n kind van zeventien bent, doe je soms zó onmogelik....’
Ik vond maar beter er niet over door te praten.
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Ze was heel aardig geworden. Lenie vond het ook. De meisjes kwamen een paar
maal bij ons eten, en vader beweerde dat hij weer jong werd door ons gelach en
gebabbel.
Maar in 't najaar ging het met zijn gezondheid juist minder goed. Hij had 'n hartkwaal,
moest kalm leven, aandoeningen en vermoeienis mijden. Meer en meer voelde hij
dat die gerekte zittingen van de rechtbank hem kwaad deden. Hij dacht er over, zijn
ontslag te nemen; ik drong er op aan, en in 't laatst van Desember, na lang wikken
en wegen, zond hij zijn aanvrage om pensioen in zee.
En nauweliks veertien dagen daarna - wat hadden we ons in die korte tijd al 'n
illusies gemaakt! - hoorde hij dat de direkteuren van de bank waarin hij zijn geld
had geplaatst (hij wou uit voorzichtigheid nooit zijn effekten in huis bewaren)
aanzienlike sommen hadden verduisterd. Een van de heren was verdwenen. De
ander werd juist gepakt toen hij vluchten wou. Het bleek spoedig dat vader de helft
van zijn kapitaaltje verloren had. En dan in de plaats van zijn traktement 't betrekkelik
kleine pensioen!
Ik stond doodsangsten uit dat de schrik en de zorg hem kwaad zouden doen.
Zoveel mogelik bleef ik bij hem en trachtte hem af te leiden. Maar 't scheen dat ik
me onnodig bang had gemaakt. De eerste dagen was hij wat stil en vermeed hij
duidelik over de zaak te spreken. Maar toen hij alles goed had overdacht, begon hij
er over, heel kalm: ‘Gerda, we moeten natuurlik bezuinigen. En duchtig ook. Zie jij
er tegen op, uit Arnhem weg te gaan?’
Ik stelde hem, wat mij betrof, gerust. Verhuizen, dàt was het minste.
Hij raadpleegde dokter Heys en een paar kennissen, we letten op advertenties,
gingen eens kijken hier en daar, in Soest, in Putten, in Dieren, in Renkum, in
Nunspeet en huurden dáár eindelik een kleine villa.
Het werd, in 't laatst van den winter en in het voorjaar, een hele drukte voor juf
Karteldonk en mij. Ongelofelik veel viel er te overleggen. Dit moest nieuw bijgekocht,
dat veranderd. En dan was voor een deel van onze meubels in het nieuwe huis
geen plaats. Hein kreeg er van wat hij hebben wou, de andere zouden, na ons
vertrek, op een veiling worden gedaan. Het ging ons aan 't hart, maar het moest.
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In 't laatst van April was alles klaar. Vader logeerde in Amsterdam, en de juffrouw
en ik lieten in Nunspeet onder ons oppertoezicht de villa bewoonbaar maken.
Had ik me over de kalmte verbaasd waarmee vader de tegenspoed droeg (ik zou
't minder opmerkelik hebben gevonden als onze kennissen niet zo gejammerd
hadden), ik merkte met voldoening op dat ik ook zèlf in 't minst niet gebukt ging
onder ons geldelik verlies. Om de waarheid te zeggen, ook het weggaan uit Arnhem
vond ik nog zo verschrikkelik niet. Alleen de scheiding van Lenie deed me aan. Maar
ik troostte me er mee, dat ze in vakanties dikwels zou komen logeren.
Ik weet nog hoe ik mij, die laatste dagen in Arnhem en de eerste in Nunspeet, in de
toekomst verdiepte en mij de vraag stelde of die verhuizing per slot van rekening
bijdragen zou tot mijn geluk of mijn ongeluk? Ik beeldde mij natuurlik niet in dat ik of wie ook - met zekerheid antwoord zou kunnen geven, maar 'k vond het genoegelik
mij in gedachten bezig te houden met allerlei onderstellingen en gebeurlikheden.
Bijvoorbeeld zou 't nu zo onwaarschijnlik zijn dat ik in Nunspeet iemand ontmoette
die mij lief had en die ik liefhebben kon?
Niet dat ik het stellig verwachtte.... Maar het was mogelik....
Toen alles klaar was, kwam vader ook. Hij was heel opgewekt en verwachtte veel
van 'n rustig, zorgloos leventje.
Onze villa lag even buiten het dorp, aan een zijlaan van de Elspeter weg dicht bij
't Sanatorium. Door 'n vorige huurder was ie Mon Repos genoemd. De huisheer
had ons vergund 'm te herdopen. Vader voelde iets voor Villa Gerda, ik voor Villa
Justitia. Omdat we 't niet eens konden worden, en juffrouw Karteldonk, toen ik te
harer ere voorstelde Villa Kee (wat ontegenzeggelik iets oorspronkeliks had) niet
ophield met bidden en smeken van asjeblieft niet, werd besloten de gulle eigenaar
niet te jagen op verversonkosten, en dus bleef Man Repos met zwarte letters op 't
tuinhek prijken, met rode op de voorgevel onder de dakgoot.
Werkelik was Mon Repos met zijn anderhalve verdieping een aardig villaatje. 't
Had een voortuin met aardig wat bomen en twee eironde perken. Het huisje zelf
bezat geen bouwkundige
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schoonheid (de plannen er voor waren onmiskenbaar ontstaan in een nuchter
timmermansbazebrein) maar miste ook alle aanstellerigs. De buitenmuren waren
roomwit gekalkt, de stenen band tussen eerste en tweede verdieping, alsook de
bogen boven voordeur en vensters lichtroze geverfd. De voordeur opende op een
brede gang die 't huis in twee bijna gelijke helften verdeelde. Een suite links, een
suite rechts. Aan de ene kant huiskamer en salon, aan de andere vaders studeeren slaapkamer. Boven, aan de voorzij een grote kamer (de mijne) met een balkon
dat me aanstonds heel geschikt leek om te worden versierd met bloemen en
klimplanten. Achter, onder het dak twee kleine vertrekjes, een voor de juffrouw, een
voor logees. Aan weerszijden daarvan stukjes zolder. De keuken was uitgebouwd;
daarboven sliep de meid.
Al kwam ons 't geheel, vergeleken met wat we in Arnhem gewend waren, klein
en beknopt voor, eigenlik konden we 't moeilik beter verlangen. Vader hoefde geen
trappen meer op en af; een heerlike verbetering. Wat mij betreft, 'k was in de wolken
met mijn ruime kamer en mijn balkon. Logees, die wilden zich wel behelpen; en
juffrouw Karteldonk, de goeie ziel, was altijd met alles tevreden. Achter het huis was
een grote tuin, met paden zo dicht begroeid (behalve hier en daar waar uitkijkjes
waren gespaard) dat het geheel nog uitgestrekter scheen dan het was. Er stonden
veel oude bomen in: dennen, berken en beuken vooral; en dan natuurlik talloze
sierheesters, ook vrij wat bloemen, door de vorige huurder in een rojale opwelling
achtergelaten.
We lieten de perken voor en achter opknappen, stamrozen bijplanten, grint op
de paden brengen.
Van onze buren merkten we niet veel. Behalve enige boertjes en houdsters van
zeer bescheiden pensions, waren het, vrij dicht bij, de notaris en 'n minuut of wat
verder een dominee. Daarmee uit.
Notaris De Jong was een hupse oude heer, die met zijn vrouw een mooi groot
huis bewoonde aan de Elspeter weg. Ik voelde mij meer getrokken tot hem dan tot
haar. Zij had iets gemaakts in haar spreken, iets namaak-voornaams; en als ze
zweeg, trok ze 'n snoeperig pruimpjes-en-prisma's-mondje, dat ik onuitstaanbaar
vond. Hun kinderen waren volwassen en niet meer in huis. Soms zagen we er een
die 'n dag of wat kwam logeren, maar waar we geen kennis mee maakten. Het bleef
bij groeten.

Groot Nederland. Jaargang 9

312
De dominee (van de Nederduits-Hervormde gemeente, steil orthodox) woonde maar
tijdelik in onze buurt: de pastorie werd namelik verbouwd. Hij was een grijzend man
van 'n vijftig jaar met een vaal en kaal, maar scherpgelijnd gezicht. Eer hij iets zeggen
ging, schraapte hij altijd zijn keel; na de eerste woorden deed hij het weer (maar
korter) en dat herhaalde hij met tussenpozen van verschillende duur. Zei hij iets met
'n bijbedoeling of sprak hij opzettelik bedachtzaam, dan was 't meer een
aaneenschakeling van zeer onfrisse geluiden, nu en dan door 'n woord of wat
onderbroken, dan een geregeld zeggen van zinnen waarbij wel eens werd gekucht.
Ik vond de man niet sympathiek en kreeg dadelik zo'n gevoel van: wees voorzichtig
met die!
Hij heette Alers.
Zijn vrouw stak bijna een hoofd boven de eerwaarde uit. Ze was óók tanig. Benig
er bij: met 'n grote neus en 'n grote tandarme mond. Een toonbeeld van
onbevalligheid. Toen ze ons een bezoek brachten, haar man en zij, en dominee
meedeelde: ‘Kchm.... Ons huwelik.... kchm.... is niet met kinderen gezegend’, moest
ik onwillekeurig denken: da's goed.
Behalve van onze naaste buren ontvingen we nog van enkele anderen visites.
Maar tot een zelfs maar matig intieme omgang scheen het met niemand te komen.
De notaris was de enige die wel eens familjaar bij ons in- en uitliep.
We konden ons intussen best schikken en verveelden ons nooit. Hoe heerlik heb
ik dat voorjaar en die zomer met vader gewandeld en in mijn eentje gefietst of door
de bossen gedwaald!
Of neen, niet in m'n eentje, dàt is ondankbaar gezegd. Snoet ging mee, onze
mooie, lichtbruine kollie, een afscheidskado, aan vader haast opgedrongen door
neef De Raadt....
's Morgens was ik gewoonlik in de tuin. Altijd had ik daar iets te doen met verzorgen
van bloemen en struiken, paden opharken en zo meer.
's Avonds was 't lezen en babbelen met vader. Hij maakte het in Nunspeet
aanvankelik best.
Dokter Heys had aan z'n kollega Jannink geschreven, om die zoveel nodig in te
lichten. Met Jannink - die er ééns was geweest - hadden we prettig kennis gemaakt.
Een echte oude ongegeneerde dorpsdokter, met grijze haren en grijze baard, maar
nog vlug en aktief genoeg. 't Speet me dat hij niet vaker kwam,
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maar hij had dadelik verklaard: aan beleefdheidsbezoeken deed ie nooit.
We woonden misschien een maand in Nunspeet, toen we op een wandeling een
arbeider ontmoetten met een beschadigde urn die hij gevonden had bij 't afgraven
van hei. Hij liet het ding kijken en vader kocht het. Wat was hij verrukt met die bruine
pot! Presies moest hij weten waar ie gelegen had, hoe diep en of er ook meer voor
den dag was gekomen. Toen de vinder tot driemaal toe had verteld wat hij wist,
werd de schat (ik mocht hem niet aanraken!) eigenhandig door vader naar huis
getorst.
Merkwaardig, zo plotseling en hoog de oude liefhebberij voor Germaanse
oudheden opvlamde. Hij liet boeken over ‘Gefässkunde’ komen en bestudeerde die
ijverig. Wanneer hij wandelde, ging hij bij voorkeur naar heideontginningen, om te
informeren of er ook iets in de grond was ontdekt. Zo kwam hij verschillende
antikwiteiten op 't spoor en waren ze niet te duur dan lei hij de hand er op. Hij kwam
zo in het bezit van een stuk of vijf urnen, allemaal van dezelfde soort behalve één,
met kleine oren, zorgvuldig bewerkt en beter bewaard gebleven. Vader meende te
kunnen vaststellen dat de oudste (lelikste) urnen dagtekenden van kort vóór Kristus,
die met de oortjes van een eeuw later.
'k Was werkelik soms bang dat het verzamelen een manie bij hem werd. Hij liep
bij allerlei mensen aan, van wie hij vermoedde dat ze iets konden hebben gevonden.
Soms kwamen ze hem tegemoet vóór de deur en riepen: ‘D'r is niks, hoor!’ Soms
toonden ze ook wat scherven van 'n urn, vuurstenen pijlspitsen (of wat daar voor
doorging), en eens 'n soort van grote veiligheidsspeld, waarmee misschien een
betovergrootmama een dierevelletje vast had geprikt op haar schouder.
Ik stak in 't begin wel eens de gek met vaders liefhebberij, maar dat had op zijn
verrukking en ernst in 't minst geen uitwerking. Met hart en ziel verdiepte hij zich in
de oudgermaanse tijd.
'k Herinner mij levendig hoe we in Julie een avondwandeling deden over de hei.
Het was heel stil. We zagen vóór ons geen mens, geen huis, geen schuur. Hei
alleen, niets dan hei, en dennen in de verte. We gingen op een heuvel zitten en
tuurden zwijgend over de golvende vlakte met gele zandplekken hier en daar, naar
de donkere bosstrook aan de horizon en de lichtblauwe hemel
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met zijn geweldige grauwe en witte op elkander gestapelde wolken.
Eindelik zei vader: ‘Misschien is hier in een paar duizend jaar niets noemenswaards
veranderd. Stel je es voor, kind, dat de oude Germanen op deze zelfde plek hebben
gerust en 't zelfde gezien als wij nu.... Dat ze hier de avondwind om zich heen
hoorden suizen.... luisterden naar dat eentonige geklaag.... Dan moeten ze aan de
zielen hebben gedacht van hun doden, zielen die onzichtbaar verder jagen, dicht
langs de grond, of hoog in de lucht.... Kijk, zie je die donkere wolken recht voor ons?
Je kunt er een reuzekop in herkennen, niet?.... Daaronder een monster, 'n soort
van draak.... Wat is het begrijpelik dat 'n natuurmens gelooft in dolende zielen, in
reuzen, in goden’....
Opzettelik antwoordde ik met flauwiteiten, bang dat vader zich opwinden zou. Ik
beweerde dat Snoet, die aan 't jagen was, een dwergje speurde en 't zeker wel zou
vangen. Dan zou ik het mee nemen in de zak van mijn mantel, om 't af te richten
tot huishoudelike dienst. Als de dwerg zich betamelik gedroeg, mocht hij opklimmen
tot kabouterman en in de keukenschoorsteen wonen.
Vader keek me aan en lachte fijntjes. Ik begreep dat hij mijn bedoeling doorzag
en mijn vrees overdreven vond.
In het begin van Augustus kwam Helene logeren. Nog altijd vol vuur voor 't onderwijs.
Onbegrijpelik, docht me. Want ik had verwacht dat haar school-illusies langzaam
maar zeker verbleken zouden. Geen sprake van. Ze kon best overweg met het
hoofd van 'r school, en vond de omgang met zesjarige kinderen allergenoegelikst.
Ze was ook, omdat ze toch weinig te doen had 's avonds, begonnen met de
hoofdakte-studie. Heel kalm aan, ze wou zich niet haasten. ‘Maar denk je nu dat
zo'n leven je bevalt op den duur?’ vroeg ik, ‘Zou je er, als je wat ouder bent, niet
genoeg van krijgen, en liever.... wat ànders willen?’ O neen, daar was ze niets bang
voor.
Kort voor de komst van Lenie had vader kennis gemaakt met ene meneer Van
Gorsel, die grote bossen en heiden bezat en 'n halfuur van ons vandaan op de
Heuvel woonde, een oud huis aan de Leuvenumse weg. Notaris De Jong, die vader
al meer op het spoor had gebracht van antikwiteiten, wist dat Van Gorsel
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een verzameling bezat die er wezen mocht. En eens toen hij bij de notaris op 't
kantoor was geweest en zou weggaan, kwam juist vader voorbij: meneer De Jong
wenkte, er werd kennis gemaakt. Van Gorsel zei dat hij vader van aanzien kende;
herhaaldelik was hij ons tegengekomen wanneer we wandelden. Natuurlik kwamen
al gauw de oudheden op de proppen en vader kreeg een uitnodiging om de kollektie
op den Heuvel eens te bezichtigen.
Toen Van Gorsel afscheid genomen had, zei De Jong: ‘Dàt valt me mee! Hij is
gewoonlik weinig toeschietelik....’
‘Ik vond hem uiterst beleefd,’ antwoordde vader.
‘Beleefd? Zeker. Maar 't is een man die geen omgang zoekt; hij gaat zo zijn eigen
weg.’
‘ Is meneer Van Gorsel getrouwd?’
‘Geweest. Voor 'n jaar of drie is zijn vrouw gestorven. Hij woont nu met een
huishoudster, die voor z'n jongetje zorgt.’
Vader kuierde 'n dag of wat later naar den Heuvel (dat kon hij nog wel, als hij
onderweg maar eens rustte) en kreeg het moois te bewonderen: meer dan twintig
urnen van vier verschillende soorten, haarnaalden, gespen, ringen, kruikjes, een
dolk en dan een naar 't scheen erg zeldzaam tangetje om haren mee uit te trekken
(zo werd beweerd). Het meeste was in de buurt van Nunspeet bij 't heide-afgraven
gevonden.
Vader was in verrukking.
'n Paar weken daarna bracht Van Gorsel een tegenbezoek en werd hij voorgesteld
aan Lenie en mij. Hij maakte geen ongunstige indruk: een man van middelbare
grootte, met kort blond haar, grijsblauwe ogen, een lichtblonde snor en een
kinbaardje. Zijn wangen waren gebruind door zon en buitenlucht. Ik vond hem niet
bepaald knap of indrukwekkend. Hij was gewoon, bescheiden, wat stijf misschien.
Toch had hij ook iets aantrekkeliks. Zijn ogen leken mij biezonder sprekend, zijn
stem was mooi.
Daar vader voortdurend beslag op hem legde, kon hij maar enkele woorden
wisselen met ons.
‘Een typiese hereboer’, zei Lenie, toen we alleen waren. Ik spotte (meer om de
aardigheid dan omdat ik het meende): ‘een typiese boereheer!’
Van Gorsel en vader ontmoetten elkander nu en dan in het dorp. Een enkele maal
waren Lenie en ik er bij, en dan hoorden
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we over oudheidkunde lange gesprekken aan die Lenie leerzaam vond, en ik
vervelend. En daarom ontweek ik het dreigend gevaar wanneer ik het naderen zag.
Vader wou heel beslist nog eens wéér naar den Heuvel; en toen hij er was
geweest, werd besloten, na rijp beraad, Van Gorsel ten eten te vragen. Het zou de
eerste maal in Nunspeet zijn dat iemand bij ons dineerde (Hein en Lenie niet
meegerekend). Ik kibbelde een beetje over 't menu niet juffrouw Karteldonk, die
voor ‘'n tikkie uitvoerigheid’ was. Ik vond dat onnodig; maar toen ze beloofde dat
het geen echt dinee worden zou, gaf ik toe.
't Was buitengewoon mooi weer, die Zondag dat hij zou komen. Een poos na de
koffie, tegen halfdrie, gingen Lenie en ik naar het bos. Vader vond het te warm.
We stapten eerst een eind de smoorhete weg op, toen links het bos in. Tussen
de dennen zuchtten we van verlichting; heerlik, die frisse, harsige lucht. We
slenterden langs paden en paadjes tot dicht bij de Nunspeter hei; maar daar sloeg
de gloeiende lucht ons in het gezicht. We liepen terug, het bos weer in, zochten een
koel, eenzaam plekje en gingen erop een hoogtetje zitten.
Ik kan niet nagaan hoe het komt, maar de herinnering aan die warmlichte
zomerdag is me met zelzame helderheid bijgebleven.
Lui ging ik liggen tegen de glooiing van 't heuveltje. 't Hoge naaldhout stond om
ons heen. Meest breedgegroefde vaalbruine stammen, hier en daar met grijs mos
bekorst. Ik hield van die dennen met hun stugge vormen, verwrongen takken, grillig
als 'n Japanse tekening. Boven ons hoofd onder 't donkere groen was 't een gewirrel
van afgeknapte piepende takken en takjes.
Ik lag op mijn rug te luisteren naar het windgesuis, naar 't zachte lied in de toppen
der hoge bomen. Bijwijlen stak lager een koeltje op dat frisse geurige lucht langs
mijn wangen blies, aanzwellend, afnemend, zoemend zijn klaagzang in diepe tonen,
door het gesuis in de kruinen begeleid.
Ik sloot mijn oogen, ik voelde mij heerlik loom. 'k Begon te soezen, te dromen, ik
dommelde al half in, toen Lenie die natuurlik heel netjes was blijven zitten, zich
begon te vervelen en op mij mikken ging met denneappels.
Ik was dadelik klaar wakker, maar ik bewoog mij niet. Ik dacht: daar zal je voor
boeten, liefje! Mijn ogen deed ik heel voorzichtig
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iets open en keek door de oogharen heen. Ik kon haar zien: in de linkerhand een
takje dennegroen, waarmee ze haar projektielen van het aanklevend zand ontdeed
en afstofte. Het kostte mij moeite me goed te houden. Ik prevelde zacht: ‘Niet
doen....’, maar ze ging door. Ik lag op de loer, herhaalde op slaapdronken toon nog
een paar maal: ‘nee....’, en toen ik even daarna weer iets voelde op m'n haar, sprong
ik plotseling op, trok haar achterover en riep: ‘Nou krijg je je loon!’ Ik hield haar onder
met de ene hand en grabbelde met de andere naar dennenaalden, mos en takjes,
die ik uitstrooide telkens en telkens weer op haar gezicht en in haar hals. Ze smeekte
‘Schei uit! Laat los!’, maar ik vond dat ze nu eens moest hebben. 't Gebeurde zo
zelden dat zij begon!
Vuurrood verdedigde ze zich. Ze trachtte vergeefs mijn arm te grijpen, ze wrong
zich naar rechts, naar links, en sloeg met haar benen. Eindelik lukte het haar, de
hand waarmee ik haar neerdrukte, weg te duwen, maar toen verloor ik mijn evenwicht
en ik viel bovenop 'r. Ik kon niet meer van de lach. Zij werd boos. ‘Gerda, hou op!
Hou toch op! Wat bezielt je!’ We lagen nog even te worstelen als kwajongens, toen
vond ik 't genoeg. Ik krabbelde overeind en kwam haar te hulp. Hijgend stonden we
tegenover elkander en ik schoot weer in de lach op het zien van haar rood, geërgerd,
ontdaan gezicht. ‘'t Is schande’, pruttelde zij. ‘Wat zien we er uit! Wat heb je me
toegetakeld!’ ‘Eigen schuld,’ antwoordde ik. Maar ik had medelijden en zocht zo
goed als het ging de naalden en 't mos uit haar hals, en hielp haar met 'r kapsel;
daarop besloten we maar naar huis te gaan en ons op te knappen, na eerst 'n beetje
bekomen te zijn van de vermoeienis van het gevecht. We gingen daarom
vriendschappelik naast elkander zitten, babbelden wat en keken uit.
Het was stil om ons heen. We hoorden 'n enkele vogel die fluitend van de ene
tak op de andere vloog, en 't zachte gezoem van insekten.
Opeens zei Helene: ‘Daar komt iemand. St. Niets zeggen.’
We zaten onbewegelik.
Op een pad, niet ver van ons af, hoorden we voetstappen; en we zagen al gauw,
langs de donkere stammen, een heer aankomen, een deftig heer, in zwarte geklede
jas.
Hij liep blootshoofds, met de hoed in de hand.
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‘Is dat Van Gorsel niet?’ fluisterde Lenie.
‘Sjt.’
Hij was het.
Dichtbij gekomen, diepte hij een zakdoek op uit de achterzak van zijn jas, en 't
leek een ogenblik of hij 'n sein geven wou met 'n witte vlag.
Lenie kneep me zo hard in m'n arm dat het pijn deed.
Maar de zakdoek werd enkel als waaier gebruikt, om lastige vliegen te verjagen.
Flip, flap ging het, naar links en naar rechts, presies in de maat van zijn passen. Ik
stikte haast bij de pogingen om het niet uit te proesten. Toen we zijn voetstappen
niet meer hoorden, sprong ik op. ‘Die had iets éerder hier langs moeten komen!’ zei
ik.
Lenie vond dat denkbeeld afschuwelik. ‘Stel je voor! Nee, in ernst, als ie ons had
gezien!’
‘Wat zou het nog.’
‘Ik had me half dood geschaamd. Je leek ook wel dol!’
‘We hadden Van Gorsel kunnen vragen een kiekje te nemen. Jij op de grond, in
bittere wanhoop, je haren los; ik als de Gerechtigheid.’
Maar Lenie vond dat niets grappig.
We wandelden terug. 't Was op de Elspeter weg nog altijd gloeiend heet. We
deden een ogenblik deftig en ernstig om de aandacht van een paar wandelaars niet
te vestigen op onze verfomfaaide haren en gekreukte japon.
We kwamen eindelik aan Mon Repos en begrepen dat onze gast al een poos in
de achtertuin zou zitten bij vader. We gingen vóór in, en holden naar boven om
gauw toilet te maken. Ik trok een nieuwe beige japon aan, die heel eenvoudig was
maar me goed stond. Net was ik klaar, daar kwam juffrouw Karteldonk waarschuwen:
‘Meneer heeft al gevraagd waar u blijft’. Lenie was ook zo ver, op 'n paar haakjes
na van haar witte blouse. Ik hielp haar en we gingen gearmd naar beneden, de tuin
in, om Van Gorsel te begroeten. Hij stond dadelik op toen hij ons hoorde, boog
overdreven beleefd, keek ons aan of hij iets wou zeggen en vervolgde toen, nogal
onhandig, ineens zijn gesprek met vader. Ik dacht: hij schijnt verlegen.
't Gesprek liep over ontginningen. Ik dacht al verheugd: geen oudheden! Maar 't
duurde heel kort of daar waren we op het

Groot Nederland. Jaargang 9

319
chapiter. Van Gorsel erkende dat hij er, ronduit gezegd, niet veel voor voelde. Hij
had wat verzameld, nu ja, maar alleen om het niet verloren te laten gaan. 't Wàs
trouwens wel aardig wanneer ze die dingen zo vonden vlak in de buurt, op je eigen
terrein....
Vader, vol vuur, hield een betoog dat mij niet door nieuwheid boeide. Ik zorgde
dus dat Lenie en ik, die er bijzaten als kinderen, limonade kregen, en begon zacht
te praten met háár.
De juffrouw kwam waarschuwen: de soep stond op tafel.
We gingen naar binnen, wij meisjes voorop, de heren achter ons aan.
Er was voor Van Gorsel gedekt tussen vader en Lenie; voor mij rechts van haar,
en voor juffrouw Karteldonk tussen vader en mij. De juffrouw diende soep. En toen
ze er mee klaar was nam vader zijn lepel en dacht te beginnen, toen ik meneer Van
Gorsel ineens hoorde zeggen: ‘U veroorlooft me....?’
We keken hem aan, niet dadelik begrijpend: hij vouwde de handen en boog het
hoofd.
Ik vond het 'n beetje pijnlik. Ik zat doodstil en wachtte. De anderen ook. Zodra hij
klaar was met bidden, begonnen we zwijgend te lepelen. 'k Was blij dat vader dadelik
heel gewoon over 'n onverschillig onderwerp sprak.
Daar ik begreep dat ik toch ook 'n praatje met onze gast maken moest, vroeg ik
hem of hij dominee Alers kende, onze buurman? O zeker, heel goed. Geregeld
kwam hij bij Alers in de kerk; diezelfde ochtend nog. Ook ontmoette hij hem wel 's
avonds.
Ik dacht: nu informeert hij aanstonds wanneer wij naar de kerk gaan. Maar neen.
Toen zei ik iets over de warme dag. Helene praatte mee. Ze vertelde dat we
gewandeld hadden in 't bos.
‘Daar was het zo héérlik rustig’, voegde ik er bij. Lenie keek me even aan met
een strenge schooljuffrouwblik.
Ik ging door: ‘Maar de vliegen waren vervelend....’
‘Dat heb ik ook ondervonden’, stemde Van Gorsel toe.
Lenie dacht aan de zakdoek, ik kon het duidelik zien. 'k Had even moeite om me
goed te houden, toen dacht ik: wat ben ik toch eigenlik flauw.
Meneer Van Gorsel viel mee. Verlegen, zoals ik eerst had gemeend, scheen hij
toch niet. Wel sprak hij op een uiterst bescheiden toon. Maar als men het oneens
met hem was, kwam er niet zo'n banaal-beleefd: ‘U heeft eigenlik gelijk,’ maar
maakte hij eenvoudig-weg duidelik waarop zijn mening berustte. En soms
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verklaarde hij: ‘Dààr kan ik niet over oordelen, daar weet ik niet genoeg van.’
Ik vond hem helemaal niet saai. Vooral niet toen vader er hem toe bracht wat van
zijn jeugd te vertellen: van Eindhoven, waar hij geboren was; van zijn vader, de
predikant; van Wageningen waar hij de Hogere Burgerschool en de Landbouwschool
had doorlopen. Zijn liefde voor 't leven in vrije, mooie natuur was zo groot geworden
dat hem een enigszins langdurig verblijf in Rotterdam of in Amsterdam ondraaglik
voorkwam.
‘Ik weet wel iemand die er anders over denkt,’ zei ik, en dat vond hij heel
begrijpelik. Vader diepte herinneringen op uit zijn rechterlike praktijk, Lenie en ik
deden kostschoolverhalen 't Werd een gezellig, afwisselend gesprek. Alleen die
goeie juf Karteldonk hield zich bescheiden stil, en zorgde maar dat alles geregeld
liep en dat we na 't eten koffie kregen en later tee.
Zo was de middag en 't grootste deel van de avond voorbij eer we 't wisten. Tegen
halftien stond Van Gorsel op en nam afscheid. We bleven nog even napraten. Maar
vader was moe en verlangde naar bed, en daarom gingen Lenie en ik naar boven.
Zoals gewoonlik kwam ze op mijn kamer nog even nababbelen. We hadden 't
natuurlik over Van Gorsel.
‘Hij is me niet tegengevallen,’ zei ze.
‘Mij ook niet. 'k Vond het eigenlik toch wel flink dat ie bidden ging voor het eten.
En dat ie dankte’.
‘Och.... Ik zou zeggen als hij bidden wou, dan had hij het thuis kunnen doen.
Vooraf. Als wij bij vrome mensen eten, schikken we ons immers ook. Maar we vragen
niet: U veroorlooft me? Dat ik niet meedoe?’
‘Neem me niet kwalik, dat staat niet gelijk’.
‘'t Is net hetzelfde, vind ik’.
We kibbelden daar een poosje over, toen werd onze worsteling van die middag
herdacht, we wensten elkaar wel te rusten en Lenie verdween.
Heel zeker ben ik er van, dat in de eerste tijd van mijn kennismaking met Van Gorsel
de gedachte nooit bij mij opkwam dat ik zijn vrouw kon worden. Ik zag een degelik
man in 'm. 'k Bewonderde zijn mooie, diepe stem. Hij was me volstrekt niet
onsympathiek. Maar ik vond hem in de eerste plaats nogal oud (hij was,
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over de dertig); hij was weduwnaar, hij had een kind, en bovendien, hij scheen door
zijn orthodoxie tot een andere kring te behoren.
We ontmoetten elkaar intussen vrij dikwels. Hij had vader gulweg de dubbelen
aangeboden uit zijn verzameling. Vader had eerst bezwaar gemaakt en gesproken
van ‘overnemen’. Maar toen Van Gorsel verklaarde dat hem de dingen niets hadden
gekost en hij de dubbelen bovendien als lastige rommel beschouwde, nam vader,
wel wat verlegen, maar dankbaar, aan; en kort daarop gingen wij, voor de
gezelligheid samen (Lenie was weer naar Arnhem terug), een bezoek aan de Heuvel
brengen.
Van aanzien kende ik het huis; ik was er meer dan eens langs gefietst. Eigenlik
had de Heuvel niet veel van een villa. Het was oorspronkelik een boerderij, voor
jaren al tot herewoning verbouwd. Langs de gehele breedte was een ruim balkon
aangebracht, door vier kolommen van baksteen gedragen. Tussen de houten
balustrade-spijlen slingerden bloemranken: meest klematis en oost-indiese kers.
Vader schelde aan. Eerst werden we in een ruime vestibule gelaten en toen in
de huiskamer. Die viel me tegen. Ongezellig, karakterloos. Een grijs koeharen karpet
op een glimmend geelbruin zeil. In 't midden een mahonie-tafel met gewreven blad,
zonder kleed. Ouderwetse stoelen met vierkante leuningen ('t enige haast dat paste
in 't vertrek). Een klein, blijkbaar nieuw buffet aan de ene zij van de schoorsteen;
aan de andere kant een serafienorgel, waarboven een plaat van Leonardo's
Avondmaal. Twee staalgravures hingen daar tegenover: Kristus op weg naar
Golgotha, met Simon van Cyrene (naar ik van vader hoorde) die 't Kruis droeg, en
de Terugkomst van Golgotha. Aan weerszijden van de deur kleine fotografieën in
ordinaire zwarte lijstjes. Eén grotere was er bij (blijkbaar het werk van een
tweede-rangs-fotograaf) die ongetwijfeld mevrouw Van Gorsel moest voorstellen:
een dame van een lief, maar erg teer uiterlik.
Al 'n poosje waren we alleen, toen de huishoudster haar intree deed met Wim.
Of we zo goed wilden zijn nog even te wachten, meneer kwam dadelik.
De juffrouw was een stug en deftig-doenerig mens. We zeiden iets tegen haar
over het weer of zo wat, en toen maakte ik gekheid met Wim, een aardige kleine
krullebol met een vriendelik snoetje en een kuiltje in zijn kin. 'k Had chokolaadjes
voor hem
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in mijn zak. Eerst was ie verlegen, maar we werden gauw goeie maatjes; telkens
weer sprong hij naar me toe om te stoeien, weinig luisterend naar de juffrouw die
aanhoudend vermaande: ‘Stil toch, Willem! Bedaard nou! Bedaard!’
Daar kwam zijn vader, die zich had mooi gemaakt met zijn beste pak, een schoon
boord, een nieuw dasje. Hij verontschuldigde zich dat hij had laten wachten, en
stelde voor nu maar dadelik naar boven te gaan. Hij ging ons voor, wij volgden. Een
brede trap op. Zijn studeerkamer was aan de achterkant van 't huis. Ik zag, zodra
hij de deur opendeed dat het er heel wat rommemeliger maar ook gezelliger was
dan beneden. Ik dacht: Aha, streng verbod aan de juf om iets van zijn plaats te
nemen.
Er stonden oude eikenhouten kasten langs de wanden van 't grote vertrek. Tussen
de vensters een bureau vol boeken, brochures, kranten en andere papieren.
'n Fauteuil, 'n bureaustoel en een paar andere stoelen. Op het behang, vastgeprikt
met punaises, een hele kollektie afbeeldingen van planten en dieren: sparren,
dennen en lorken; rupsen, vlinders, wurmen, kevers; ook paarden van verschillende
rassen; koeien, varkens, schapen, geiten.
Eigenlik zag ik dat alles eerst later. Want wat mij het eerst trof, was het verrukelike
uitzicht. Nu zag ik eerst dat het huis toch werkelik was gebouwd op een hoogte.
Buiten merkte je 't door de zachte glooiïng ternauwernood op. Maar zoals ik nu
stond, op een bovenkamer, voor een wijdopen raam, genoot ik van 't vergezicht.
Links het donkere groen van statige sparren, rechts de eindeloze hei waarboven
de verwarmde lucht stond te trillen, en hier en daar aan de horizon 't vale paars van
dichte bossen.
Maar Van Gorsel opende een van zijn kasten; en het zou onbeleefd zijn geweest
wanneer 'k geen belangstelling had getoond. Op de bovenste planken stonden
urnen, daaronder lagen metalen en vuurstenen voorwerpen. Veel moois vond ik er,
ronduit gezegd, niet aan; ik mengde me ook maar niet in het gesprek van de heren.
Ik zag om me heen; naar hetgeen op 't bureau-ministre lag. Ook weinig van mijn
gading. Werken over bosbouw, ontginning, schadelike insekten en zo wat meer.
Een grote bijbel met koperen sloten, lag opengeslagen. Ik bladerde er even in, en
keek toen weer naar buiten, nu en dan enkele woorden opvangend over Romeinse
en voorromeinse tijd, over Saksers, Friezen en Kleine-Friezen.
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‘Hoe lijkt u het uitzicht hier, juffrouw Gerda?’ vroeg Van Gorsel opeens.
‘Heerlik.’
‘Ja. 't Is het mooiste van 't hele huis. Dat ik hier indertijd ben gaan wonen, was
eigenlik om dit kijkje.’
‘Dat kan ik begrijpen.’
Van Gorsel wendde zich weer tot vader, die de ene urn voor en de andere na
bestudeerde. Er werd vergeleken, er werd betoogd. Van Gorsel was gul, en vader
gegeneerd (wat ik best begreep).
De dubbelen die hij krijgen zou, werden apart gezet. Toen maakten we ons klaar
om naar huis te gaan. Van Gorsel stelde voor ons een eindje te brengen. ‘Heel
graag’ zei vader opgewekt.
We waren net de voordeur uit, toen we 'n hoog stemmetje hoorden: ‘Dag vader!
Dag! Dag juffrouw!’
Kleine Wim stond voor een bovenvenster te wuiven. Ik wuifde terug en wou iets
roepen, maar hij was weg. Natuurlik had de juf hem achteruitgetrokken. Jammer
dat zo'n schat van 'n kind door die hark werd opgevoed.
***
Langzamerhand ontstond als van zelf een nauwere omgang tussen Van Gorsel en
ons. Herhaaldelik kwam hij teedrinken op vaders uitnoodiging.
Notaris De Jong zei eens lachend dat we dat wel op prijs mochten stellen: die
meneer van den Heuvel deed weinig aan kennissen, leefde voor z'n ontginningen
en zijn kind, en ging hoogstzelden uit. Nu, van eenzelvigheid konden wij nooit iets
merken. Integendeel. Liep of fietste hij langs ons huis en zag hij ons zitten, dan
kwam hij haast altijd een praatje maken. Wel kort, want hij had het druk, maar als
hij niet had gewild had hij het best kunnen laten. Trouwens, dat hij de omgang met
vader op prijs stelde, vond ik niet meer dan natuurlik.
Ik vroeg Van Gorsel nu en dan of hij Wimpje eens meebracht. Hij deed het een
enkele maal, maar dan 's middags; 's avonds werd het te laat. Het kind vond het
heerlik bij ons. Bij 't weggaan kwam hij altijd naar me toe om me 'n geheim in te
fluisteren. Dan ging ik op mijn hurken zitten en hield mijn oor bij zijn mond. 't
Geheimpje was altijd dezelfde vraag: ‘Mag 'k gauw terugkomen, juffrouw.....?’
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Tot dusver hadden we met Van Gorsel hoogstzelden over politiek en nooit over
godsdienst gesproken. Politiek verafschuwde hij. Nu ja, bij verkiezingen bracht hij
zijn stem op een partijgenoot uit, maar dat was alles. ‘Ik erken,’ zei hij eens, ‘dat
politiek iets noodzakeliks is. En ik weet heel goed, er zijn in de Kamer grote,
godsdienstige mannen, wie we oprechte dank zijn verschuldigd voor wat ze hebben
gedaan. Maar.... persoonlik stuiten de middelen mij, waarmee elke partij - ik zonder
geen enkele uit - zoekt tot zijn doel te komen. Geven en nemen, afdingen,
overvragen, als gelijke behandelen wie je je mindere weet, billike eisen smoren om
bondgenoten geen aanstoot te geven - nee, nee! Ik ben dankbaar dat ik er niets
mee te maken heb.’
Voor 't eerst werd de godsdienst ter sprake gebracht, toen hij met dominee Alers
en andere Nunspeters naar Harderwijk was geweest om naar een zendeling te
luisteren, die een rede hield over het Kristendom bij de inboorlingen van Indië.
'n Dag of wat later dronk Van Gorsel bij ons tee, en zei 'n paar woorden over die
voordracht.
‘U is er dus met genoegen geweest?’ vroeg vader voorkomend.
‘O ja.’ En hij voegde er na een korte aarzeling aan toe: ‘Misschien zou 't u ook
wel hebben geboeid.’
‘Wie weet,’ antwoordde vader.
Ik voelde ineens een onbedwingbare lust om te tonen dat we over geloofskwesties
anders dachten dan hij; en ik liet me iets over de zending ontvallen, dat niet getuigde
van ingenomenheid.
‘Ik ben overtuigd, juffrouw Breeland,’ zei Van Gorsel beleefd, ‘als u meneer de
Mers had gehoord, zou u anders oordelen.’
‘Dat betwijfel ik,’ riep ik strijdlustig.
‘Ik ben er zeker van. U moet toch ook iets van het mooie voelen, als iemand,
zonder te vragen naar bezwaar of gevaar, aan zijn minder bedeelde medemensen
het beste brengt van wat hij bezit.’
‘U bedoelt het Kristendom?’
‘Ja.... 't Kristendom in de eerste plaats.’
‘'k Geloof nu eenmaal niet dat Kristenen beter dan andere mensen zijn.’
‘Dat kan ik moeilik beoordelen,’ antwoordde hij met 'n glimlach. ‘Maar als het
mocht wezen als u zegt, dan pleit het niet tegen de Kristelike leer, maar tenen de
Kristenen.’
‘Die mochten dan wel allereerst onderhanden worden genomen!’
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‘Zeker. Daar wordt ook geen moeite aan gespaard. Ja 'k geef u toe: de resultaten
zijn juist niet schitterend. Maar in ieder geval, dat is geen reden, om niet te trachten
anderen te redden.’
Nu begon vader, met zijn gewone bedaardheid: ‘Dat de zending in menig opzicht
heilzaam kan werken, vooral door 't verbreiden van beschaving, geloof ik met u.
Maar 'k zou haast menen dat het nut ook wel eens wordt overschat. Ik ben juist
bezig aan een boek van Nansen over de Eskimo's. Kent u het? Neen? 't Schijnt dat
die mensen werkelik achteruit zijn gegaan sedert ze met de zending in aanraking
kwamen.’
‘Achteruitgegaan? Ekonomies?’
‘Ook moreel.’
Van Gorsel's gezicht verstrakte.
‘Zou u denken dat het Kristendom slechte dingen leert?’
‘Zo zou ik het stellig niet uitdrukken. Maar 't kan gevaarlik zijn, dunkt me, aan
eenvoudige mensen een leer te prediken, zó ideaal, dat de predikers zelf het natuurlik
vinden als er zich niemand streng aan houdt.’
‘Wanneer maar wordt beproefd het ideaal te naderen, moeten we, dunkt me,
tevreden zijn. Geen mens is volmaakt. Ook de beste zendeling heeft zijn gebreken....
Ja, als de zaligheid aan zondeloosheid hing....!’
‘Waaraan dan?’ vroeg ik haastig. En toen het er uit was, speet het me. Want ik
wist het antwoord al weer, nog vóór Van Gorsel het zacht maar duidelik gaf: ‘Aan
het geloof immers?’
Het was even stil. Toen zei vader gemoedelik: ‘U heeft nogal wat aan theologie
gedaan, waarschijnlik?’
‘Niet veel meneer. Ofschoon ik wèl in de gelegenheid was. Ik ben - dat heb ik u
verteld, naar ik meen? - een domineeszoon. En 'k heb een streng godsdienstige
opvoeding gehad; daar kan ik niet dankbaar genoeg voor zijn. Maar iemand om 't
geloof te verkondigen, ben ik nu eenmaal niet. Ik zou niet kunnen preken. 'k Stel in
ondergeschikte kwesties ook niet het nodige belang.... En.... om te redetwisten over
't geloof met allerlei mensen, zoals voor 'n predikant toch onvermijdelik is, dat vind
ik stuitend.’
Vader knikte.
‘Leid u er asjeblieft niet uit of dat ik onverschillig zou zijn! Het tegendeel is waar....
Al verdiep ik me zelden in theologiese strijdvragen, omdat ik voor mij er tòch niet
verder mee kom....’
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‘Anderen evenmin’, viel vader hem in de rede.
Ik zag hoe Van Gorsel zijn wenkbrauwen optrok, zijn lippen inzoog..... Het kwam
mij voor dat hij 't minder met vader eens was dan deze scheen te denken. Maar
geen van beiden achtte het nodig, verder op 't onderwerp in te gaan.
Ik kwam, na Van Gorsel's vertrek, diezelfde avond nog op het gesprek terug. ‘Hoe
zit dat toch vader?’ vroeg ik. ‘Meneer Van Gorsel meent dat hij zalig wordt door zijn
geloof. Bedoelt hij nu dat wie anders gelooft, of niet goed weet wat ie gelooft,
verdoemd zal zijn?’
‘Als je dat vroeg aan hem zelf, zou hij hoogstwaarschijnlik antwoorden, dat hij 't
niet wist. De kàns op verdoemenis is natuurlik groot.’
‘Maar al wou 'k nòg zo graag aannemen wat hij gelooft, ik zou het niet kunnen!’
‘Neen. Het geloof is een gave, heet het - gave van de Heilige Geest.’
‘Waarom krijgt de een die gave wèl, en de ander niet?’
‘Zij beschouwen dat zo: door Adams val is het hele mensdom vervloekt. Niemand
kan aanspraak op zaligheid maken. Kwam iedereen dus in de hel, dan was het
gewoon rechtvaardig. Maar nu heeft Jezus, God-de-Zoon, door zijn lijden en dood,
een deel van de mensen vrijgekocht. Wie, dat is uitgemaakt van 't begin van de
tijden af. Waarom deze wèl wordt gered en die niet - daar kan men zelfs niet naar
gissen. De bevoorrechten voelen dat ze uitverkoren zijn; dat geeft hun in 't leven
een sterke steun.’
‘Hoe is het mogelik dat een man als Van Gorsel zo iets onzinnigs gelooft?’
‘Kindjelief, op het punt van geloven, verbazen en ergeren de mensen zich altijd
over elkaar. Hun eigen mening lijkt hun overtuigend, natuurlik, heel gewoon, en die
van anderen onaannemelik, dwaas, kinderachtig. Je kunt er op rekenen dat onze
vriend Van Gorsel het zonderling vindt, dat wij, die toch niet dom zijn of slecht,
volharden bij wat hij wel zal noemen paganisme. Hij zal het betreuren dat wij de
genade niet hebben; maar zich per slot van rekening troosten met de verzekerdheid,
zelf uitverkoren te zijn.
***
(Wordt vervolgd.)
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Geuren
Toneelspel in vier bedrijven
door Marcellus Emants.
Derde bedrijf.
Het toneel stelt een elegant salon voor, dat meer als boudoir dan als huiskamer is
ingericht. In de achterwanden brede dubbele deur, waarachter zich de eetkamer
bevindt. Rechts achter een zijdeur en vooraan bij een venster een hoekje door Alice
voor zich zelf ingericht met gemakkelike stoel, bloementafel, werktafeltje, enz. Links
achter een zijdeur en vooraan de open ingang van een met planten gevulde serre.

Eerste Toneel.
HENRI, ALICE, GÉRARD, JOHAN, ROESTER, GEORGE, offisieren, een dienknecht.
(Bij het opgaan van het scherm is de dubbele achterdeur geopend en ziet men in de
eetkamer, waar om een mooi versierde tafel een talrijk herengezelschap, waarbij ook
Johan zich bevindt, is verenigd. Alice, die met haar rug naar de toeschouwers zit en
aan haar linkerkant van Kerkem heeft, is de enige dame. Tegenover haar zit Henri.
Alle heren zijn in rok en witte das; Alice is laag gedekolleteerd).
ROESTER

(staande een glas champagne opheffend).

En daarom.... al is op de gezondheid van gastheer en gastvrouw reeds gedronken,
meer in 't biezonder namens de jongere ofsieren van 't regiment stel ik voor hen
nogmaals te laten leven. Op onze overste en zijn beminnelike vrouw!
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(Allen heffen hun glazen op en gaan zowel met Alice als met Henri klinken. Verward rumoer
van stemmen en klinkende glazen. Een knecht schenkt de geledigde glazen weder vol).

GEORGE.

Goed gezegd, Roestertje!
HENRI

(die onder de toast aan een knecht een teken heeft gegeven, waarop deze knecht met een
grote zilveren bokaal op een presenteerblad naast hem is komen staan).

Zo goed, dat ik er deze bokaal op wil ledigen
(staande op de bokaal wijzend)

die ik op de laatste schietwedstrijd gewonnen heb.
(tot de eerste knecht die inschenkt)

Vol schenken, Jan. Neem een nieuwe fles.
(de knecht ledigt een hele fles in de bokaal).
ROESTER.

Sakkerloot!
(Henri ledigt de bokaal).
ALLE OFFISIEREN.

Bravo! Bravo!
HENRI.

Beste vrinden, op al de vrindelike en loftuitende woorden tot mijn vrouw en mij gericht
een kort antwoord. Ik wil niemand vervelen en van Napoleon heb ik geleerd, dat de
kortste toespraken meteen de beste zijn. Als een volbloed, die de renbaan ruikt, zo
wordt 't me weer te moede. Met sterke benen en zachte hand zal ik mijn
huweliksrosinant in bijgebrachte houding aan het bit weten te rijden en op het signaal
‘attakeert’ als een pijl uit de boog vooruit en de vijand vermorzeld! Zo mijne heren,
deed ik in Atjeh; zo instrueer ik op het exercitie-veld en zo zal ik altijd doen, wanneer
de omstandigheden mijn persoon ‘vóór’ roepen. Moge ook u dit signaal steeds als
muziek in de oren klinken en volgt dan uw overste tot in den dood! Ad fundum, mijne
heren! Attakeert!
(Allen drinken ad fundum uit. Daarna staat het gezelschap, luidruchtig pratend, op;
Gérard biedt Alice zijn arm aan en begeleidt haar naar voren, terwijl de overige
offisieren gedeeltelik op de achtergrond blijven, gedeeltelik insgelijks naar voren
komen).
GÉRARD.

Mag ik mijn schoonmama naar haar gewone plaats aan 't venster geleiden, de plaats
waar men kan zien en
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gezien worden en seinen in overeengekomen tekens.
ALICE

(zacht, maar dringend en hem een tikje gevend met haar waaier).

Stil toch!
(luider)

Kom je even mee in de serre, Gérard? Ik heb 'en nieuwe orchidee gekregen.
GÉRARD.

Met genoegen
(gearmd links voor af).
ROESTER.

Overste, ik heb zo'n grappige anekdote van u gehoord.
HENRI.

Maar één?
ROESTER.

Helaas, maar één. Maar ik zou zo graag weten of die ene waarheid bevat.
HENRI.

Laat horen!
ROESTER.

Toen u als majoor te Venlo in garnizoen kwam, ging u dadelik, nog in politiek, de
stal in naar uw paarden kijken. Op de zoek naar de ofsiersstal kwam u door de
troepenstal; daar ontmoet u de
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stalwacht en die kommandeert: polletiek, de stal uit. U zegt: ik ben de majoor; maar
ja wel, de vent antwoordt: dat kan iedereen wel zeggen; opgedonderd marsch! Hij
smeet u er eenvoudig uit; maar wat deed u de volgende dag, toen u in uniform
terugkwam....
HENRI.

Diezelfde vent tot m'n oppasser nemen. Wat donder, de kerel had z'n plicht gedaan!
Dat beviel me. Had ik hem daarvoor nog moeten afsnauwen ook?
ROESTER.

Neen; maar zover zou 'en ander de rechtvaardigheid niet licht hebben gedreven.
STEMMEN.

Neen, neen; zeker niet!
HENRI.

Nou, ik wel! En daarom.... ik zeg 'et met trots.... hebben mijn manschappen ook
altijd van me gehouwen. Maar nou, meneren, wie nog meer me liefheeft en 'en
sigaar, mitsgaders 'en borrel lust.... die volge me!
(roepend in de serre)

Gérard, kom je roken.
GÉRARD

(in de serre).

Direkt!
(het stemmen-rumoer onder de offisieren, dat weer opgeleefd is, verflauwt tans in de
eetzaal, die achter hen wordt gesloten).

Tweede Toneel.
ALICE,

GÉRARD, later HENRI.

ALICE

(uit de serre komend, gevolgd door Gérard).

Neen, neen, dat is geen manier van doen. Aan tafel heb je geen oog van me af
gehad!
GÉRARD.

Al word je nu ook woedend, ik kan er niets aan veranderen. Als je er zó verleidelik
uitziet! Aan tafel heb ik me haast niet kunnen bedwingen je op ééns 'en zoen te
geven.
ALICE.

Groot Nederland. Jaargang 9

Bedenk, dat je m'n schoonzoon bent.
GÉRARD.

Herinner me toch niet telkens weer aan die ellendige laf heid van me om voor Henri
uit de weg te gaan en me te laten afschepen met die saaie, zoetsappige Marie.
ALICE.

Waarom heb je ze gevraagd?
GÉRARD.

Omdat ik jaloers was van Henri. Dat ben ik altijd geweest. Op de akademie al. Hij
wou 'en jonge vrouw hebben. Ik ook.
ALICE.

En die heb je.
GÉRARD.

Die heb ik.... ja; maar die haat ik, omdat ze Marie heet en niet Alice. Soms zou ik
ze kunnen ranselen.
ALICE

(koket).

Toen 't tijd was heb je me versmaad en nu....?
GÉRARD.

Kon ik weten, dat jij niet even gek op Henri was als hij op jou? Je hadt bij mij immers
veel beter gepast dan bij die.... bij die....
ALICE.

Gérardje, ik mag niet toelaten, dat je op die toon spreekt van m'n wettige echtgenoot
en jouw schoonvader! Ik zou je raden je sigaar te gaan roken.
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GÉRARD.

Wat maal ik om die sigaar!
HENRI

(door de even geopende deur roepend).

Kom je nou eindelik, Gérard?
GÉRARD.

Direkt!
ALICE

(tot Henri).

Hij kan maar niet ophouden met 'et zingen van Marie's lof. Haar oren zullen wel
tuiten.
(Henri verdwijnt).
GÉRARD.

Kan jij wel liegen?
ALICE.

Als 't nodig is, zeker. Zou je liever hebben, dat ik me door jou in moeilikheden liet
brengen? Wel gek, ventje, maar zo gek niet. Kom, ga nu roken.
GÉRARD.

Nog één zoen dan.
ALICE

(hem terugdringend).

Ga roken.
GÉRARD.

Eén maar.
HENRI

(door de deur roepend).

Verdomme!
ALICE

(zeer luid).

Ga toch roken.
GÉRARD.

Ik kom al, ik kom!
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(Alice lacht luid en sarkasties. Zodra hij weg is, gaat zij naar de dubbele deur en draait
zeer behoedzaam de sleutel ervan twee maal om. Dan opent zij de linkerzijdeur en
kijkt spiedend de gang in. Onderwijl hoort men achter het achterdoek het luide
stemmenrumoer der opsieren).

Derde Toneel.
ALICE, GEORGE, later JOHAN.
ALICE

(naar buiten roepend).

Psst! Psst! George.
GEORGE

(voorzichtig binnenkomend).

Alleen?
ALICE

(haar armen openend).

Zoen me, zoen me!
GEORGE.

Alice
(na haar vurig gekust te hebben).

O, als je beseffen kon, wat ik aan tafel heb uitgestaan.
ALICE.

Omdat je tegenover me zitten mocht.
GEORGE.

Neen, omdat ik zien moest, dat die ouwe van Kerkem je aanhoudend met z'n
liederlike blikken zat te verslinden. Ik had die kerel 'en glas naar z'n kop kunnen
smijten. Moest hij met z'n jonge vrouw niet in de zevende hemel zijn.... een man
van over de vijftig.... die z'n hele leven 'en meideloper is geweest? Wil hij jou er nou
ook nog bij hebben, die sater?
ALICE.

Wees maar kalm. De vent kan me niemendal niet schelen. Je ziet hoe verschrikkelijk
ik door m'n huwelijk gedesillusioneerd ben geworden en nou zou ik in plaats van
Henri een nog ouwere....
GEORGE.

Och, neen! 't Is ook dwaas van me zo waanzinnig jaloers te zijn. Ik weet, dat ik je
geloven en vertrouwen kan, dat je om van Kerkem niets geeft en dat je van mij
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houdt, van mij alleen. Maar wat ik me altijd weer afvraag is, hoe heb je toch 'en man
kunnen nemen,
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die zoveel ouwer is dan jij en die niet beseffen kan wat voor 'en kostbaar kleinood
hij bezit?
ALICE.

Kan je er dan nog altijd niet in komen, dat 'en jong onervaren meisje zo gemakkelik
te verblinden is? Begrijp je niet, dat 'en mooie uniform, 'en flinke knevel, het prestige
van 'en hoofdoffisier, dat dit alles in 'en man als Henri er toe meewerkt 'en jong hart
in vlam te zetten? En wat heeft ie me niet moeten beloven: 'en dogcart, 'en rijpaard,
ieder jaar 'en reis. Toch heeft ie om me te krijgen nog misbruik moeten maken van
z'n vroeger gezag als toeziende voogd. Want eerst wilde ik niet, ondanks al zijn
beloften. Ja, als ik toen zo wijs was geweest als nu; maar....
GEORGE.

Arme lieveling! O, als je voelen kon hoe ik je vereer en liefheb!
ALICE

(schalks).

Vooral vereren hoor, want je weet....
GEORGE.

O, ik weet 'et, 'k weet alles. Zolang je zijn naam draagt, heb ik niets te hopen.
ALICE.

Zou je dan willen, dat ik me slecht gedroeg en naderhand jou niet meer waardig
was?
GEORGE.

Neen, neen, je hebt gelijk. Ik wil je immers juist vereren kunnen! Maar dat 'et me
'en marteling is je in 't bezit te weten van die kerel....
ALICE

(pogend hem tot bedaren te brengen).

Nu.... nu....
GEORGE

(heftig).

En hoelang zal ik die marteling nog moeten uithouwen!
ALICE.

Wees verstandig, George! Zolang Henri me niet bedriegt of mishandelt, ben ik tegen
hem volkomen machteloos. Maar al was ik dat niet, waar zouden we samen van
moeten leven, als jij zelfs je offisierstraktementje niet meer hadt?
GEORGE

(moedeloos).

't Is zo, ik ben 'en arme duivel. Vroeger kon 't me niet schelen; maar nu....
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ALICE.

Is je oom in San Francisco dood en heeft hij je niet onterfd....
GEORGE.

Dat doet ie niet, zolang er niets op me te zeggen valt.
ALICE.

Welnu, dan word je dus eenmaal schatrijk. Zullen we die mooie toekomst nu
lichtzinnig verspelen?
GEORGE.

Neen, neen! Dat mag ook niet. Ach, jij bent altijd zo verstandig, veel verstandiger
dan ik. En al hadt je geen gelijk, ik wil immers alleen nog maar wat jij wilt. Elke wens
van jou is voor mij 'en bevel. Ging die kerel nu maar gauw dood. Ik heb hem nooit
gezien. Hoe zou ik hem dus kunnen betreuren? O, lieveling, lieveling, ik ben zo
gelukkig, dat jij me liefhebt.... dat ik leven mag voor jou. Zeg 'et nog eens, dat 'et
waar is. Zeg nog eens, dat je echt, echt veel van me houdt.
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ALICE.

Ik houd van je.... van je bruine ogen, van je fijne wenkbrauwen, van je kneveltje,
van je mond, van....
(zij kust hem zacht op de lippen; hij geraakt in vervoering en grijpt haar steviger vast).
GEORGE.

Alice, Alice, maak me niet verliefder dan ik toch al ben!
ALICE

(zich losrukkend en schertsend)

O, als je zo begint, jaag ik je weg. Ga nu naar binnen, gauw, gauw!
GEORGE.

Ja, ik ga, ik ga!
(hij gaat naar de dubbele deur; Johan komt van rechts op en blijft dicht bij de deur
staan).
ALICE.

Ben je dwaas! Niet door deze deur. Je bent helemaal in de war. Langs 'en omweg.
Hier.... door de gang.
(zij opent de linkerzijdeur).
GEORGE.

O, ja. Je hebt.... ik weet niet.... ik.... 't Is waar: ik ben in de war. Dag.... verrukkelike
lieveling
(hij gaat door de linkerzijdeur heen).

Vierde Toneel.
ALICE, JOHAN, later HENRI.
ALICE

(zich omwendend staat eensklaps voor Johan, die zij nog niet heeft opgemerkt).

Jij.... hier?
JOHAN.

Om u te dienen.... mama.
ALICE
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(flauw spottend).

Ik heb met plezier gezien, dat je aan tafel Champagne hebt gedronken.
JOHAN.

Om 'en einde te maken aan 't onuitstaanbare aandringen van papa.
ALICE.

Hoe vriendelik van je om je glas zelfs meer dan eens te legen.
JOHAN.

Nu ja.... wijn deugt niet voor me, dat is zo; maar ik heb nooit beweerd, dat wijn me
niet smaakt en als ik eenmaal geproefd heb....
ALICE

(lachend).

Dat is altijd maar de vraag.... als je eenmaal geproefd hebt....
JOHAN

(enigszins nijdig).

U hebt me goed in 't oog gehouwen.
ALICE.

Niet waar? Ja m'n jongen, ik vermoedde wel, dat er 'en beetje aanstellerij en
huichelarij schuilde achter die geheelonthouding. Drink jij maar, hoor! 't Zal je
opvroliken en heus geen kwaad doen. Of ben je bang voor de vrolikheid?
JOHAN

(haar strak in 't oog houdend).

Neen!
ALICE.

Welnu....
(na een betrekkelik lang stilzwijgen, waarin zij 't een en ander heeft beredderd, terwijl
Johan doodstil op z'n plaats blijft zitten, haar steeds met zijn blik volgend)

Wat scheelt er aan, dat je me zo strak aankijkt? Wou je iets?
JOHAN.

Ja.... ik wou u.... je.... wel iets.... vragen.
ALICE.

Wat dan?

Groot Nederland. Jaargang 9

333

JOHAN.

Of.... je.... of u die George van Velzen het recht hebt gegeven lieveling te zeggen.
ALICE.

Heeft ie dat gezegd?
JOHAN.

Hij heeft 'et gezegd en wij hebben 't allebei heel goed gehoord.
ALICE.

Heus?
JOHAN

(eensklaps heftig uitvallend)

Verdomme!
ALICE.

Vloeken? Ga je je papa navolgen?
JOHAN.

Neen, ik wil niet vloeken; maar waarom behandel je me als 'en onnozel kind?
ALICE.

Als ik 'et doe, zal 't wel zijn, omdat jij je als 'en onnozel kind gedraagt.
JOHAN.

Je hebt altijd met me gespeeld; maar ik ben geen kind meer en dat duld ik niet
langer.
ALICE.

Ziet eens aan, ziet 's aan. Hij ontbolstert zich. Weet je wel, dat je me in je nieuwe
gedaante veel beter bevalt?
JOHAN.

Och kom!
ALICE.

Moet 'en jonge vent van jouw leeftijd, een student zich nu zo bleu en schuchter
aanstellen als jij tot nog toe gedaan hebt? Ja, als je heus de vrouwenhater was,
waar je papa je voor houdt. Maar die ben je niet.
JOHAN

(met gezochte boosheid).

Wat weet jij daarvan?
ALICE.

Alsof ik je nog niet kende. Heb je dan nooit gemerkt, dat je me interesseerde?
JOHAN

(weer verlegen).
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Ik heb nooit beweerd, dat ik 'en vrouwenhater was.
ALICE.

Beweerd.... neen; maar je hebt je wel zo voorgedaan.... uit.... verlegenheid. Ach,
ach, dat zo'n ferme jongen als jij.... 'en jongen, die er heus niet kwaad uitziet.... dat
die verlegen is.... hoe jammer!
JOHAN.

Ik wil 't ook niet wezen.
ALICE.

Groot gelijk, want verlegen mannen.... daar heeft geen vrouw mee op. Die lachen
we eenvoudig uit. Durven moeten ze.... brutaal.... desnoods onbeschaamd zijn. Dat
prikkelt ons. Dan doen we wel of we tot in 't diepst van onze ziel geërgerd worden....
zetten 'en boos gezicht, spreken boze woorden; maar in ons binnenste zijn we
gevleid, gestreeld en soms zelfs 'en beetje.... 'en klein beetje verrukkelik bang.
JOHAN.

En zo weet 'en man nooit waar hij aan toe is, nooit hoe jullie over hem denkt, voor
hem voelt, nooit wat je van hem wilt. Altijd, altijd wordt ie voor de gek gehouwen.
ALICE

(koket).

Ja, dat moet. Een man dient voor de gek te worden gehouwen. Daar is hij nu eenmaal
man voor en daar zijn wij nu eenmaal vrouwen voor.
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JOHAN.

Maar dat is toch afschuwelik.... da's gemeen!
ALICE.

Welneen, dat is juist 'et pikante in 't leven. Als wij niet met jullie speelden als de kat
met de muis, dan zouden jullie niet half zo op ons gesteld zijn. Kijk maar naar je
papa. Die is nu al over de vijftig.... ik ben de eerste vrouw niet, die haar spelletje
met hem speelt.... en nog altijd heeft ie er niet genoeg van.
JOHAN.

Pas maar op. Als papa alles eens te weten komt....
ALICE.

Wat alles? Waar doel jij op?
JOHAN.

Ach, denk nu niet, dat ik helemaal onnozel ben. De hele stad weet 'et immers.
ALICE.

Wat weet de stad? Wat valt er te weten?
JOHAN.

Dat je papa bedriegt met de hemel weet hoeveel officieren.
ALICE

(lachend).

Foei Johan, wat zijn dat nu voor grove, ruwe woorden. Als ik dacht dat je meende,
wat je gezegd hebt, zou ik heel boos op je moeten worden. Je ziet, dat ik in 't geheel
niet boos word.... dat ik zelfs doodkalm blijf. Niet waar, dat zie je.
(Johan heeft zijn hoofd afgewend; zij dwingt hem zich tot haar te keren)

Kijk nou niet 'en andere kant uit; maar zie me eens goed aan.... recht in de ogen....
JOHAN

(onrustig)

Wat moet dat? Waarom moet ik in je ogen kijken?
ALICE

(hem koket toelachend).

Vin je ze lelik.... te lelik voor jou?
JOHAN.

Dat weet je wel. Wat wil je toch?
ALICE.

Ik wil, dat we goeie vrienden zullen worden. Dat heb ik altijd gewild. 't Is me maar
nooit gelukt. En toch wil jij 't ook.
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(hij wendt zich telkens af, zij vat hem aan, wendt hem om en kijkt hem telkens weer
in de ogen)

Zeg eens neen. Durf eens neen zeggen!
JOHAN

(nog onrustiger)

Ik.... ik.... zeg geen neen; maar geen ja ook.
ALICE.

Wat doe je toch dwaas. Je hebt 'en onbedwingbare lust om me 'en zoen te geven
op m'n rechterschouwer. Ontken 't maar niet. Ik zie 't immers. Je doet je best ergens
anders heen te kijken; maar je ogen glijden telkens weer in de richting naar m'n
rechterschouwer af. Is 't niet waar? Nu denk je misschien, dat ik beledigd ben en
dat is toch helemaal niet 'et geval. Ik vind 'et zelfs wel aardig en als je die zoen zo
graag wilt.... waarom neem je 'm dan niet? Durf je niet?.... En als ik nu zeg; je mag....
JOHAN

(verward en zenuwachtiger)

Zo.... mag ik.... en.... mocht van Velzen ook?
ALICE.

Wel zeker niet. Ben ik van Velzens stiefmama ook?
JOHAN.

Ik wil geen zoenen van.... mijn stiefmama.
ALICE.

Dat moet jij weten. Opdringen doe ik me niet. En als je nu niet durft....
JOHAN.

Waarom heb je van Velzen 'et recht gegeven je lieveling te noemen?

Groot Nederland. Jaargang 9

335

ALICE.

Om jou jaloers te maken.
JOHAN.

Och, verlak me niet!
ALICE.

Quand on n'a pas ce qu'on aime, il faut aimer ce qu'on a.
JOHAN.

O, Alice, ik houd 'et niet langer uit. Ieder, die brutaal genoeg is, mag zeggen, dat ie
dol op je is en krijgt je zoenen, krijgt... krijgt... misschien al wat ie maar begeren kan
en ik, ik die je hals, je armen, je handen, je mond, alles, alles van jou zou willen
zoenen tot m'n keel geen adem en m'n lippen geen gevoel meer hadden, ik, die je
niet kan aanzien zonder half gek te worden van heet verlangen naar al wat mooi
aan je is, ik, die niet meer werken, niet meer denken kan, zo woelt en kookt de
begeerte naar jou door mijn zinnen, ik alleen krijg niets! niets, niets! Maar dat moet
nu ook uit zijn; ik kan 't niet langer verdragen! Mijn vader.... m'n God, je bedriegt
hem immers toch! Wat moest hij ook 'en vrouw nemen, die z'n dochter kon zijn! Wat
moest hij jou in huis halen, me dwingen zo dikwels met je samen te zijn. En heeft
ie me niet zelf naar de vrouwen gedreven? Wie zal me er dankbaar voor zijn als ik
me nog langer in stilte opvreet, niet met de anderen neem, wat ik krijgen kan? Moet
heel de wereld genieten en ik alleen niet? Je hebt gelijk..... de schuchteren, de
schuwen, uitgelachen worden ze! Dat is 't enige, wat ze winnen door die vervloekte
verlegenheid. Neen, neen, ik wil ook mijn deel hebben.... ook brutaal zijn! Jij wilt
gezoend worden, kom hier.... ik zal je....
ALICE.

Neen, neen, nu is 't te laat.
JOHAN.

Wat te laat? Begin je nu toch met je kunsten?
ALICE

(hem ontwijkend).

Als je bedaard was... maar van die woestheid ben ik niet gediend.
JOHAN.

Ik ben bedaard. Kom hier dan! Nu zijn we alleen. Straks.... God weet wat er dan
weer zal gebeuren.
ALICE

hem ontwijkend

Ja wel; maar....
JOHAN.

Je hebt gezegd, dat ik mag.... dat je 't zelf wilt! Kom dan toch hier.
ALICE
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(hem niet langer ontwijkend).

Nu ja, maar.... stil toch; je papa....
JOHAN

(hartstochtelik haar aanvattend).

Ik wil je nu hebben.... helemaal!.... Ik wil nu.... ik wil!
ALICE.

(zich weer verwerend).

Neen, neen, niet nu. Laat me met rust! Johan, ik roep. Je....
JOHAN.

Ik wil nu....
(hij dringt haar naar een sofa en werpt haar met geweld daar achterover op neder;
op de dubbele deur wordt herhaaldelik en steeds luider geklopt).
HENRI

(achter de deur).

Doe open!
ALICE

(weer overeind rijzend).

Je papa roept! Hoor je dat niet? Je lijkt wel dol!
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JOHAN

(met haar worstelend).

Ik wil....
ALICE

(Johan met inspanning van al haar krachten terugduwend)

Daar!
(zij loopt naar de dubbele deur en opent die).

HENRI

(binnentredend).

Waarom moest die deur op slot en wat beduidt dat spektakel?
ALICE.

Niet meer of minder dan dat meneer je zoon, de man van rein leven me te lijf wilde!
HENRI.

Godver....!
ALICE.

Ongemerkt is ie hier binnengeslopen, heeft die deur op slot gedaan, zonder dat ik
'et zag....
JOHAN.

Dat lieg je!
HENRI.

Zwijg!
ALICE.

En toen is ie als 'en losgelaten beest op me aangevallen!
JOHAN.

Je liegt 'et, dat ik die deur op slot....
HENRI.

Zwijg zeg ik je!
ALICE.

Je weet Henri, dat ik steeds m'n best heb gedaan om de bokkigheid van Johan te
overwinnen. Ik wou geen onaangename stiefmoeder; maar 'en zusterlike vriendin
voor hem zijn.
JOHAN.

Wel God....!
ALICE.
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Nu wil ik aannemen, dat ie onder de invloed van de champagne is geweest. Hij
heeft misschien te veel gedronken. Maar als hij van mijn bedoelingen zo'n volkomen
verkeerde opvatting heeft, dan moet ik je vriendelik verzoeken maatregelen te nemen
om me tegen dergelike gemene behandelingen te vrijwaren.
(af.)

Vijfde Toneel.
JOHAN, HENRI, later JAANTJE.
HENRI.

Ben jij stapelgek geworden, of hoe heb ik 'et met je?
JOHAN.

Ze liegt, dat ik die deur....
HENRI.

Ze liegt! Dat durf jij me zeggen. Wou je haar de schuld misschien geven? Jij
huichelaar! Wacht eens even! Ik zal jou....
(hij verdwijnt even in de deur links vooraan en keert met een karwats terug)

Ziezo, spreek op! Nu kan je je verdedigen. Zeg wat je te zeggen hebt; maar de
waarheid hoor!
JOHAN

(met ingehouden woede).

En dan wou u me slaan?
HENRI.

Wat mij te doen staat, zal ik weten. Vooruit!
JOHAN.

Die deur was toe en die heb ik niet gesloten.
HENRI.

Ben jij Alice te lijf gegaan, ja of nee?
JOHAN

(na een korte aarzeling met kracht).

Ja; maar zij....
HENRI

(de karwats opheffend).

Wel Godver....

Groot Nederland. Jaargang 9

337

JOHAN

(heftig).

Sla niet.... want van u verdraag ik niets meer.... verstaat u me.... niets.
HENRI

(volkomen overbluft).

Van mij ver.... Je durft....?
(langzaam laat hij de karwats zinken)

Hoe heb ik 'et nou? Die toon.... Je bent toch niet dronken?
JOHAN.

Neen: maar geërgerd en verbitterd; dat ben ik wel! Ik weet, dat ik verkeerd heb
gedaan, heel verkeerd. Dat spijt me meer dan ik zeggen kan! Maar toch.... wat hier
gebeurd is, mag u mij.... Als zij me niet eerst waanzinnig had gemaakt van razende
lust om....
HENRI

(sarkasties lachend).

A zo! Rein leven, hè?
JOHAN.

Kan ik 'et helpen, dat ik 'et ongeluk heb uw zoon te zijn... uw bloed te hebben in
mijn aderen?
HENRI

(heftig en de karwats andermaal opheffend)

Jongen, ben je....!
JOHAN.

Weg met die zweep, of ik bega 'en ongeluk!
HENRI

(De karwats weer zakken latend).

Je lijkt waarachtig krankzinnig!
(hij legt de karwats neer)

Ik begrijp er niets meer van! Zou je nou misschien eens willen ophelderen wat er in
je gevaren is, dat je 'en toon tegen me aanslaat, die ik nog nooit van je gehoord
heb?
JOHAN.
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Of ik dat wil? Zeker.... Dat wil ik juist.... juist. Ik heb 'et lang genoeg in mezelf
opgekropt en dat u me deur uitjaagt zal toch wel 't eind zijn.
HENRI.

Dat zal ìk beoordelen. Eerst je opheldering.
JOHAN.

Nu.... hier dan. Ik heb 'en vader, waarvoor ik geen aasje achting kan gevoelen. Dat
is 't.... dat is 't noodlot van m'n leven.
HENRI

(weer opstuivend en naar de karwats grijpend).

Godver....!
JOHAN.

Houd nu toch eens op met dat zinneloze gevloek en dat dwaze gedreig met die
karwats.
(hij neemt hem de karwats af en werpt die weg; Henri is te verbluft om iets terug te
doen)

Zo.
HENRI.

Waarachtig.... ik herken jou niet meer.
JOHAN.

Hebt u me dan ooit gekend? Nooit hebt u begrepen, dat ik uw hartstochtelike
zinnelikheid in al m'n zenuwen voel gloeien en toch niets afschuweliker zou vinden
dan 'en man te worden als u.... uw voorbeeld te moeten volgen.
HENRI.

Mens, je....
JOHAN.

Aan niets anders te kunnen denken dan aan vrouwen, paarden, drank en sigaren,
door niemand als 'en ernstig man te worden beschouwd, geen ander ideaal te
kennen dan 'en geurmaker te zijn en te eindigen met de risée te worden van de
stad.... Ba!
HENRI.

(die zich met moeite beheerst heeft)

A zo! Is dat mijn portret. Dus ben ik in jouw ogen 'en geurmaker en de risée van de
stad? En dat wordt me gezegd door m'n zoon.... 'en kwajongen van twintig jaar!
JOHAN.

Ja, dat wordt u gezegd door uw zoon. En dat is 't juist. O,
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als kind heb ik zo dol veel van u gehouwen. Ik stelde u zo hoog. Papa.... papa....
die was m'n held, m'n ideaal! En toen zijn me de ogen langzamerhand opengegaan.
Ik zag u drinken.... ik zag u raar doen met geld.... ik zag de mensen om u lachen....
Jaren heb ik me verzet tegen de bittere ontgoocheling. Wat heb ik me al niet
opgedrongen; maar 't hielp niet! Elke dag, dat ik u beter leerde kennen, zonk u lager
voor me neer. Toen nog dat huwelik! En nu.... nu heb ik.... kan ik niets meer voor u
voelen dan wat minachtend medelijden.
HENRI

(plotseling Johan vastgrijpend en diens borst neerbuigend tot op zijn militaire Willemsorde).

Zie je dit? Dat is 't kruis van moed, beleid en trouw! Geloof jij, dat iemand die orde
krijgt door te geuren, of omdat niemand hem beschouwt als 'en ernstig man, of
omdat hij de risée is van de stad? Nee meneer, dat is niet maar zo'n lintje. Daar
moet je je leven voor gewaagd hebben. Dat is 'en orde, waar daden van moed je
aanspraak op geven, 'en orde, die wel opgeëist is als 'en recht. Heb jij die orde ook
al, dat je 't wagen durft me te onthalen op je.... medelijden?
JOHAN.

Ik weet 'et, dat u dapper is. Dat is ook mooi. Daar ben ik blij om.... daar zou ik trots
op kunnen zijn; maar tegenwoordig maakt dapperheid niet alles meer goed. De
tijden zijn voorbij, dat de grootste vechtersbaas ook 'et hoogst in aanzien stond.
HENRI.

Komaan! En meen je, dat de tijd nu is aangebroken, waarin 'en man om vooruit te
komen 'en zedepreker en 'en huichelaar moet wezen? Mijn kompliment, hoor! Ik
bewonder jouw nieuwe idealen.
JOHAN.

Ik weet wel; dat u me 'en huichelaar moet vinden en 't hindert me genoeg, dat er
wat van aan is ook.
HENRI.

A zo!
JOHAN.

Maar wat moet ik doen, ik, die met mezelf geen raad weet en aan u geen raad kan
vragen? Van alles.... alles ver blijven; dat leek me nog 't eenvoudigste.... voor mij
zelfs 'et enig mogelike. Doe ik dat niet.... o, ik ken me wel.... dan vergaloppeer ik
me elk ogenblik, want ik weet nu eenmaal geen maat te houwen. Nooit kan ik me
bedwingen. Over niets heb ik stuur. Drink ik, ik drink te veel. Speel ik, ik weet van
geen ophouwen. Als ik tegenspreek, trilt de dolste drift door al m'n zenuwen heen;
als ik 'en vrouw maar aanzie, raak ik buiten westen van begeerte. O, soms haat ik
me.... heb ik 'en afschuw van mezelf. Maar toch.... dat alles zou misschien wel
overgaan, wel terecht komen... met de tijd... als ik... zoals anderen, 'en vader had,
met wie ik spreken kon.... aan wie ik m'n hart kon uitstorten.... die me wou en kon
helpen. Maar ik moet m'n mond houwen, al wat in me omgaat zorgvuldig verbergen,
in me opsluiten, omdat u er toch niets van begrijpt en alles maar dwaas vindt. Ik....
ik heb 'en
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vader, die me vloeken geeft voor raad, die me naar de meiden stuurt, die me 'en
lammeling noemt als ik niet zuip en die al wat ik veracht, al wat ik zelf niet doen wil,
me voordoet alsof 't iets moois was en iets goeds.
HENRI.

En om hem nou te bewijzen, hoeveel voortreffeliker jij bent, ga je half dronken zijn
vrouw te lijf. Niewaar? Een vrouw, die ik, God betere 't, je heb aangeboden, haast
opgedrongen, een vrouw, die je nog geen vriendelik woord waardig keurde, zolang
je ze krijgen kon en die je eerst uit lafheid haast niet aan dorst kijken! 't Is de moeite
waard!
JOHAN.

Had die vrouw toch nooit in huis gehaald!
HENRI.

Omdat ze van jou niet gediend is?
JOHAN.

Omdat ze uw naam door 't slijk sleurt!
HENRI.

Hè!
JOHAN.

Dat doet ze.
HENRI.

Dat lieg je! Versta je me! Dat is lasterpraat, gemene lasterpraat! Waar je ze vandaan
haalt, weet ik niet; maar je moest je schamen ze me over te vertellen! Of verzin je
ze zelf? 't Kan me ook niet schelen; maar je zult Alice voor die vuile aantijging op
je knieën ekskuus vragen. Hoor je 't? Op je knieën.
JOHAN.

(zich bedwingend, dan beslist)

Dat zal ik niet!
HENRI.

Dat zal je wel en op staande voet ook!
(hij wil op een schelknop gaan drukken; maar Johan stelt zich in zijn weg)

JOHAN.

Laat haar niet hier komen. Ik waarschuw u voor de gevolgen!
HENRI

(hem wegduwend en schellend).

Wou jij je woorden soms waar maken? Goed. Ik zal er je de gelegenheid toe geven.
Maar als je 't niet kunt, mannetje, en je blijft er bij haar geen ekskuus te willen vragen,
dan zal ik je toch bij je kraag pakken en....
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JOHAN.

Ik doe 't niet en pas op, als u 't waagt me te willen dwingen; pas op, als u me
aanraakt!
HENRI.

Jij zult je woorden waar maken, of....
JOHAN.

Tart me niet! Ik ben in staat....
JAANTJE

(in de zijdeur).

Heeft meneer....
HENRI.

Verzoek mevrouw ogenblikkelik hier te komen!
(Jaantje af)

JOHAN.

Vader, daar komt 'en ongeluk van. U bent drittig, opgewonden; ik ben 't niet minder.
Wat ik zal zeggen, zal moeten zeggen, zult u toch niet willen.... niet kunnen geloven.
God weet waar u toe komt en...,
HENRI.

Juist. God weet waar ik toe kom. Jij zult je woorden waar maken of....
JOHAN.

Neen, neen, vraag 't haar maar zelf. Zij zal misschien.... en dan.... ik weet 'et niet.
Doe wat u wilt; maar laat mij er buiten. Ik wil 't niet op mijn geweten hebben, dat....
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HENRI.

Waar heb je 't over? God vergeve me.... wat.... wat betekent dat allemaal?

Zesde Toneel.
JOHAN, HENRI, ALICE.
ALICE

(met geveinsde kalmte).

Wat wou je van me, Henri?
(Johan wil wegsluipen).

HENRI

(Johan tegenhoudend)

Jij blijft hier! Alice, die jongen heeft je grof beledigd. Dat erkent ie. Hij dient je dus
ekskuus te vragen.
ALICE.

Ach neen, Henri!
HENRI.

Ik wil 't! 't Is verdomd niks meer dan 'en staaltje van z'n plicht!
(tot Johan)

Allez!
JOHAN.

Ik heb u gezegd, dat ik 'et niet doe en ik doe 't niet.
HENRI

(de karwats weer opvattend).

Heb je dan liever, dat ik je als een schurftige hond met de zweep mijn huis uitjaag?
Wat geeft jou 't recht 'en vrouw, die ik waardig gekeurd heb de mijne te zijn, hier te
beledigen alsof ze de eerste, de beste slet was?
JOHAN.

Dat recht geeft ze me zelf.
(Henri striemt hem een zweepslag over het gelaat)

Verdomme!
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(hij wil Henri aanvliegen; Alice komt tussenbeiden).

ALICE.

Mijn God, Henri, je eigen zoon met 'en zweep slaan. Hoe kom je daartoe?
HENRI.

Wou jij die ellendeling nog verdedigen?
JOHAN.

Om zich zelf te redden! Vraag maar of ik 'et lieg, dat er haast geen offisier in 't
regiment is, die haar niet heeft gezoend!
HENRI.

Godverd....!
(hij wil Johan andermaal slaan; maar Alice houdt hem terug).

ALICE.

Laat hem toch! Zie je dan niet, dat ie overspannen is? Wat moest jij hem ook zoveel
Champagne laten drinken? Hij kan er immers niet tegen?
JOHAN.

Heeft ze u soms niet alleen genomen, omdat u oud was.... en omdat ze wel weet,
dat geen jongere man al haar grillen zou inwilligen en al haar vrijerijen zou dulden?
ALICE

(met een benauwd lachje).

Wel zeker.
JOHAN

(tot Alice).

Zou jij me eens willen zeggen waarom Marie de deur uit moest, als 't niet was omdat
jij geen dwarskijkers in huis kunt velen? En nu die ook aan 'en ouwe man gekoppeld
is.... 'en beroerling, die haar misbruikt en haar mishandelt?
HENRI.

Wat?
JOHAN.

Ik weet 'et toch van haar zelf! Nu troggel jij zelfs die man haar weer af. Als jij maar
flirten kunt en zoenen en alle mannen krankzinnig maken!
(Alice barst in een gedwongen schaterlach uit)

Ja, lach
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maar! In je binnenste vervloek je me toch, omdat ik nu eindelik de waarheid aan 't
licht breng! Maar wat er ook gebeurd is en wat er ook gebeuren zal, mij verlucht 'et,
dat ik nu eens alles, alles durf zeggen. Al veel te lang heeft 'et me benauwd. Al veel
te lang heb ik 'et zwijgend moeten aanzien, dat jij mijn vader voor de hele stad tot
'en voorwerp maakt van bespotting, tot 'en onderwerp van de gemeenste kletspraat!
HENRI.

Genoeg! Je hebt nou heel wat gezegd. Maar toch heb je maar één naam genoemd.
Voor den dag met de anderen!
JOHAN.

Waarom? Om u in 'en schep duels te wikkelen; u op 'en goeie dag gewond of dood
hier te zien binnendragen en dan te moeten denken: mijn schuld. Ik ken u immers!
HENRI.

Dan hadt je maar helemaal moeten zwijgen! Wat je begonnen bent, zal je voleinden.
Nu verlang ik.... namen!
JOHAN.

Niets ben ik begonnen! Zij en u hebben me gedwongen. Namen noem ik.... niet!
HENRI.

Omdat je er geen weet! Omdat er geen namen zijn! Omdat je 'en vuile lasteraar
bent! Schaam jij je voor mij, ik schaam me voor jou en met 'en beetje meer recht
zou ik zo denken! En nou heb je te kiezen: je noemt namen, je geeft me bewijzen,
of je neemt alles terug en vraagt op je knieën om ekskuus! En bedenk wat ik gezegd
heb....
(hij neemt de karwats weer op).

JOHAN.

Geen ekskuus en geen namen! Ze branden me op de lippen; maar ik zeg ze.... niet!
Verdomme, neen; nu zal ik me toch bedwingen! Als u vechten wilt, vecht met haar!
En wilt u liever doof en blind blijven tegelijk.... ga uw gang. Ik heb gezegd, wat ik
moest.... Meer zeg ik niet.... geen woord!
HENRI

(in vertwijfeling).

Dan.... dan ga je er ook uit en op staande voet!
(hij dreigt weer met de karwats)

JOHAN.

Bedaar maar! Die zweep is niet nodig meer om mij weg te krijgen. Ik ga wel vrijwillig.
(hij gaat heen met hand en blik de dreigende Henri in bedwang houdend).

HENRI.

D'r uit!
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Zevende Toneel.
HENRI, ALICE.
HENRI

(als duizelend).

God.... God.... God!
ALICE.

Henri, Henri kom tot je zelf! Zal ik je 'en glas water halen?
HENRI

(bars).

Hier gebleven!
(Alice met een gebaar tot zitten dwingend)

Nou zeg jij me.... de waarheid!
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Vierde Bedrijf.
Het toneel stelt voor een vertrek in een kleiner en minder voornaam woonhuis, dan
het huis, dat Henri en Alice in het vorig bedrijf bewoonden. Ook dit vertrek is half als
boudoir, half als woonkamer ingericht. Bij het linker venster heeft Alice met haar oude
meubels zich weer een hoekje gevormd. De overige meubels zijn eenvoudiger dan
die van het vorig bedrijf. Alles ziet er armoediger uit. Achterdeur en twee zijdeuren.
Midden-tafel waarop inktkoker en schrijfportefeuille. Desember. Vuur in een kachel.

Eerste Toneel.
ALICE, later HENRI.
(Alice zit alleen te lezen, gooit na een poosje haar boek neer en geeft door geeuwen,
zich uitrekken en heen en weer lopen te kennen, dat zij zich erg verveelt. Ten slotte
gaat zij aan de middentafel zitten schrijven. Als zij Henri hoort komen, verstopt zij
gauw haar brief en begint aan een nieuwe.)
HENRI

(door de achterdeur opkomend ziet Alice schrijven, gaat op haar toe en kijkt in haar brief;
hij is in uniform en draagt sabel en tas).

ALICE.

Wou je lezen wat ik schrijf? Moet je me weer beledigen met je achterdocht? Asjeblieft
(zij geeft hem de tweede brief).
HENRI

(die gelezen heeft en haar de brief teruggeeft).

Wie is die lieve mevrouw?
ALICE.

Mevrouw van Haren te Londen.
(hij gespt zijn sabel af).

HENRI.

Nooit van gehoord.
ALICE.

Een vroegere schoolvriendin. We hebben elkaar uit 'et oog verloren. Maar 'en paar
dagen geleden las ik in Het Vaderland, dat haar man gestorvenn was en nu wil ik
haar vragen of ze me 'en poosje te logeren kan hebben.
HENRI
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(droog).

O, ga je uit logeren?
ALICE.

Als 't kan. Heb je er tegen?
HENRI

(droog).

Je hebt 'et me niet gevraagd.
ALICE.

Ik verveel me tegenwoordig zo gruwelik, dat 'et niet langer uit te houden is.
HENRI.

En wie betaalt die reis?
ALICE.

Ik.... van mijn kleedgeld. Mooie japonnen heb ik toch niet nodig, nu hier geen mens
meer over de vloer komt en 't is me wel 'en dertig gulden waard voor 'en poosje
bevrijd te raken van jouw nurks gezelschap en je ondragelike jaloezie.
HENRI.

Zo.... Nou.... jij moet 'et weten.
ALICE.

Vind jij soms, dat ik je niet nurks en niet jaloers mag vinden, dat ik nog ingenomen
moet zijn met ons tegenwoordig leven?
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HENRI.

Nee, je bent in je recht.
ALICE.

Dat zou ik ook denken. Een huis als 'en kippenhok in 'en buurt, waar eens in de tien
minuten 'en straatjongen of 'en leverancier doorheen komt; geen dogcart meer,
geen paard meer, geen dinees, geen reis, geen abonnement in de opera of in 't
Kurhaus, niets.... niets.... niets! Toen ik je trouwde, was ik drie en twintig jaar. Als
ik had kunnen voorzien, dat de pret zo gauw uit zou zijn....
HENRI.

Dan had je me niet genomen.
ALICE.

Je zult je toch wel niet verbeelden, dat ik ooit verliefd op je ben geweest. Of wèl?
HENRI.

Nee, ik verbeeld 'et me niet meer.
ALICE

(na een korte stilte).

Toch kan je me niets verwijten. Al heb je sinds die fameuze beschuldiging van je
beminnelike zoon me voortdurend vereerd met 'et krenkendste wantrouwen, 't is je
nooit gelukt één enkel bewijsje te vinden voor de waarheìd van zijn gemene praatjes.
Ik verwonder me daar niet over, want de ontrouw waar je naar zocht, en nog steeds
naar zoekt.... bestond niet en bestaat niet; maar dat je me toch dwingt hier als 'en
non, afgezonderd van de wereld voort te leven.... dat je zelfs geen poging meer
doen wilt om door 'en gelukkige spekulatie ons fortuin te herwinnen.
HENRI.

Ik heb geen durf meer. Mijn vertrouwen in m'n ster is weg. Sinds Johan naar de
Transvaal is, vervolgt me de déveine. En niet in geldzaken alleen! 't Is of de hele
wereld voor me veranderd is, sinds ik die jongen moet missen. Ik kan geen mens
meer uitstaan.... geen mens meer vertrouwen en dat van Kerkem'et regiment heeft
gekregen.... dat m'n lammeling van 'en schoonzoon mijn sjef is geworden.... me
dunkt....
ALICE.

Ach, je bent zelf veranderd.... oud geworden. Dat is de hele zaak. Wat heeft 'et nu
te beduiden, dat van Kerkem tijdelik je kolonel is? Zodra de nieuwe minister van
oorlog benoemd is, wor jij immers verplaatst of zelf kolonel.
HENRI.

Dat dacht ik; maar ik had 'et mis. Mannen als ik, soldaten van de ouwe stempel
kunnen ze niet meer gebruiken. Met moed, beleid en trouw bereik je niets meer.
Kruiperij, knoeierij en laffe intrigeerderij.... dat is 't wat je tegenwoordig in 't leger
nodig hebt. Burokraten, pennelikkers, salonheren willen ze hebben. Over tien jaar
voeren we alleen nog oorlog met elektrisiteit. Dan blijven de generaals op pantoffels
aan hun schrijftafels zitten, drukken op 'en knopje en maken hele legers af, waarvan
ze geen mannetje gezien hebben.
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ALICE

(spottend).

En daarom wor jij geen kolonel?
HENRI.

Zo ongeveer.... ja. Vanmorgen heeft mijn sjef, alias Gérard mij de conduite-staat
laten tekenen, waarop ie me wegens verregaande
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ijdelheid en zenuwachtige prikkelbaarheid, veroorzaakt door weinig gunstige
familietoestanden, financiële tegenslag en minder geregelde levenswijs ongeschikt
acht voor bevordering. Verdomme, het staat er! Dat ik de vent niet geworgd heb....!
ALICE.

Maar dat laat je je toch niet welgevallen? Jij met je Willemsorde.... met je schitterende
Indiese carrière! Je gaat toch naar de minister?
HENRI.

Waartoe? Als ze in dienst je de nek willen breken, kan je hemel en aarde bewegen,
lukken doet 'et toch!
ALICE.

Dus ben je gepasseerd!
HENRI.

Zo goed als.
ALICE.

't Is mooi!
(nadenkend)

En dus wor je nu eerstdaags eenvoudig gepensioneerd?
HENRI.

Over 'en jaar kunnen we ons gaan behelpen op 'en bovenhuis.
ALICE.

Lief perspektief.
HENRI.

Je zegt 'et wel.
ALICE

(nadenkend).

Zo.... zo. Heeft hij zich toch nog gewroken.
HENRI.

Wie... hij?
ALICE.

Gérard.... je schoonzoon.
HENRI.

Gewroken? Waarvoor? Dat ie mijn dochter gekregen heeft?
ALICE.

Neen, dat ie mij niet gekregen heeft.
HENRI.

Dat heeft ie toch alleen aan zich zelf te wijten. Jij hadt hem natuurlik ook genomen.
ALICE
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(half schertsend, half ernstig).

Nog liever zelfs. Een baron!
HENRI.

Dat ik me zó in die kerel vergist heb! Krankzinnig was 't hem mijn kind, mijn engel
van 'en Marie te geven. Voor mij heeft ze zich opgeofferd en hij, die beroerling,
mishandelt haar.
ALICE.

Zegt Johan; maar Gérard ontkent 'et en Marie zelf ook.
HENRI.

Omdat ze mij geen verdriet wil doen. Ze is zo'n best schepsel. Maar ik ben niet blind;
ik zie toch hoe bleek en hoe mager ze wordt.
ALICE.

Waarom ben je ook zo onhandig geweest Gérard zonder enig bewijs de mantel te
gaan uitvegen. 't Was toch te verwachten, dat hij dit Marie zou inpeperen.
HENRI.

Wel zeker. Om jou maar te kunnen krijgen ben ik zwak en dom genoeg geweest
Marie m'n huis uit te drijven en nou zou ik me ook nog van de onnozele moeten
houwen, als ik zie, dat ze de bewijzen van d'r ellendig leven voor iedereen duidelik
op d'r gezicht draagt!
ALICE.

Heb je er iets bij gewonnen, dat je Gérard zo'n standje hebt gemaakt? Heeft ie
bekend?
HENRI.

Hij loochent immers alles; maar nu is ie tenminste gewaarschuwd. Helpt dat niet,
dan zal ik 't wel merken en verdomme, als ik er dan geen eind aan maak.... hoe
ook!
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ALICE.

Zolang Marie blijft zwijgen, doe je niets en kan je niets doen.
HENRI.

Dus ik moet m'n kind maar laten mishandelen? O, Johan had zo gelijk, toen ie me
zei: dat huwelik mag u niet toestaan. Ik wou 't niet toegeven. Ik kon 't niet velen, dat
m'n zoon me de les las. Zijn braafheid hinderde me. Altijd had ie wat op me aan te
merken en juist, omdat ie zo dikwels de spijker op z'n kop sloeg, werd ik zo ziedend.
‘Dat ik 'en vader heb voor wie ik geen achting kan gevoelen... dat is m'n noodlot.’
Ja jongen, ja.... ja, dat is ook je noodlot geweest. Ik stommeling! Nou.... nou zou ik
hem wel op m'n knieën om vergiffenis willen vragen, zo hindert en vervolgt 'et me,
dat die jongen weg is. En dat ik niet eens goed weet waar ie uithangt, niets meer
van hem hoor! Naar Transvaal! Was hij nou 'en jongen om te gaan vechten! Altijd
heb ik me zelf voorgehouwen: streng, maar rechtvaardig zijn! En nou.... tegen m'n
eigen kind.... m'n eigen zoon.... ba, ik zou er mezelf om kunnen oorvegen!
ALICE.

Met andere woorden: je gelooft nu toch, dat je lieve zoontje van mij de waarheid
heeft gesproken.
HENRI.

Dat hij 't dacht, ja.... waarachtig.
ALICE.

Dat ie 't deed ook?
HENRI.

Weet ik niet. Ik heb geen bewijzen.
ALICE.

Nu ben je zeker ook rechtvaardig, hè?
(zachtzinnig)

Weet je wat jij doen moest, Henri? Je hart trekt nu eenmaal 't meest naar je zoon.
Welnu, als je toch uit dienst gaat, maak dan al, wat we nog bezitten, te gelde; geef
mij daar de helft van met de helft van je pensioen en ga jij ook naar de Transvaal.
Vechten is immers je lust in je leven.
HENRI.

En jij?
ALICE.

Ik?.... Ik zal m'n weg wel vinden.
HENRI.

Wachten tot ik op m'n bed sterf, duurt je te lang, hè!
(na een vrij lang stilte)

Je hebt gelijk: ik ben onrechtvaardig. Ik, ouwe kerel had jou nooit mogen trouwen
en als jouw leven.... jouw jonge leven nou bedorven is.... ik heb 't gedaan! IJdelheid,
zou Gérard zeggen en dat was 't ook. Daarom.... dat ze me passeren.... zo'n ouwe
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dwaas.... 't komt me toe. Maar.... ik zou nog wel wat willen goedmaken.... tegenover
Marie en ook tegenover jou. Je hebt er recht op. Dat je je tegenwoordig verveelt....
't is niet te verwonderen. Schuld hebben we allebei. Jij hebt te veel uitgegeven en
ik heb als 'en gek gespekuleerd. We hebben ook niet geleefd zoals 't behoorde. Dat
is nou wel allemaal uit; maar jij lijdt er onder.... jij 't meest. Daarom dacht ik: wil je
soms in Brussel gaan wonen. Mijn carrière is nou toch gebroken. Het offer zou dus
niet groot zijn. We zijn dan meteen al onze ouwe kennissen kwijt, die nou niet weten
hoe ze 't met ons hebben en.... en ik heb
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geen reden meer voor die verdomde jaloezie. Want één ding zeg ik je: scheiden
van je laat ik me niet. Daarvoor ben ik toch te veel op je gesteld.... te ijdel misschien
.... te oud ook. Me te laten wegsmijten als 'en uitgeknepen sitroen.... en dan nog
uitgelachen te worden, nee, dat kan ik niet over me verkrijgen. Maar.... ik wil nog
veel goedgoedmaken.... zoveel mogelik. Dat wil ik.... als ik jou dus nog wat van 't
leven kan laten genieten.... nou.... dan....
ALICE

(koel).

Heel lief. Maar in Brussel gaan wonen zonder duiten... Dank je vriendelik.
HENRI.

Wie zegt, dat we daar zo helemaal zonder duiten zullen zitten?
ALICE.

Als we ons hier op 'en bovenhuis moeten behelpen, zal 't daar toch wel niet anders
zijn.
HENRI.

Brussel is goedkoper dan den Haag en ik heb ondanks.... ondanks alles nog wel
wat over.
ALICE.

O, zo.... ja.... dat verandert. Maar dan zouden we evengoed naar Parijs kunnen
gaan.
HENRI.

Parijs is weer duurder en daar komt bij, dat te Brussel 'en ouwe kameraad van me
woont, die ik eens in Atjeh 't leven heb gered en die nou aan 't hoofd staat van 'en
reusachtige onderneming. Misschien kan die me wel aan 'en baantje helpen....
ALICE.

Zou jij dan.... op jouw leeftijd nog zo'n baantje willen aannemen?
HENRI.

Een leeglooper ben ik nooit geweest en als jij me dankbaar, 'en beetje dankbaar
zou willen zijn....
ALICE.

Ik zou 't zeker biezonder lief van je vinden. Maar.... wat denk je dan wel, dat die
vriend je zou willen geven?
HENRI.

Dat weet ik niet.
ALICE.

Dat kan je hem toch eerst vragen, niet?
HENRI.

Natuurlik.
ALICE.

Als je dat dan eens deedt.
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HENRI.

Goed, ik zal hem schrijven.
(hij gespt zijn sabel weer om).

ALICE.

Ga je weer uit.... op dit uur?
HENRI.

Ja, ik heb 'en boodschap te doen.
ALICE.

Je laat me toch niet wachten met de koffie, hè?
HENRI.

O nee, dan ben ik lang terug.
ALICE.

En schrijf je dan van avond nog aan die ouwe vriend?
HENRI.

't Zal gebeuren
(hij wil gaan).

ALICE.

Kom, geef me dan maar weer eens 'en zoen.
HENRI

(haar met enig vuur omhelzend).

Ben ik je dan nog niet al te oud?
ALICE.

Ach, wel neen. Ik ben immers nooit op heel jonge mannen gesteld geweest.
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HENRI.

Tot straks dan, hoor. Ik ben gauw terug.
(Henri af. Zodra hij weg is, luistert Alice even aan de halfgeopende deur, totdat zij de voordeur
hoort dichtslaan; dan gaat zij naar de tafel, haalt de brief, die onder haar schrijfportefeuille
ligt, weer te voorschijn en gaat weer schrijven).

Tweede Toneel.
ALICE, GEORGE.
GEORGE

(die de achterdeur onopgemerkt heeft geopend en stil Alice is genaderd, geeft haar eensklaps
een zoen, waarop zij een gilletje slaakt).

Stil, stil, stil. Ik ben 't.
ALICE.

Mijn hemel, George, jij hier en op dit uur?
GEORGE.

Om de hoek van de straat kwam ik je man tegen. Hij keek naar de stenen en gaf
mijn groet niet terug. Beneden stond de voordeur open; alleen 'en
kruideniersbediende heeft me gezien en ik heb goeie tijding.
ALICE.

Vertel dan gauw. Ik was juist bezig aan je te schrijven.
GEORGE.

Aan mij? Dan eerst lezen wat je me geschreven hebt.
(hij grijpt de brief, waaraan Alice bezig was en leest).

ALICE.

Neen, neen; niet die.... Deze.
(zij geeft hem de brief van mevrouw van Haren en ontneemt hem de andere).

GEORGE.

(lezend)

Lieve mevrouw....
(sprekend)

Is deze brief voor mij?
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ALICE.

Neen; maar deze moest eerst af. Hier is de jouwe.
GEORGE.

O, dus had ik de goeie gegrepen; waarom nam je me die dan af?
ALICE.

Eerst wil ik horen wat voor goeie tijding je hebt. Is je oom dood?
GEORGE.

Dat is 't; maar....
ALICE.

Maar....? Is er een maar? Ben je misschien geen erfgenaam?
GEORGE.

Universeel erfgenaam; maar....
ALICE.

Wat kunnen er dan nog voor maren wezen? Dan zijn we immers klaar.
GEORGE.

Oom was veel minder rijk dan ik dacht.
ALICE.

Veel minder rijk....? Ajakkes!
GEORGE.

Ik vreesde wel, dat die bijvoeging van 't goeie nieuws je geen plezier zou doen.
Maar.... van 't geen oom me heeft nagelaten kunnen we toch in elk geval heel best
rondkomen.
ALICE.

Hoeveel heb je dan nu?
GEORGE.

Twaalfduizend gulden jaarliks te verteren.
ALICE.

(teleurgesteld)

Niet meer?
GEORGE.

Als we geen huis nemen, kunnen we daar toch, zolang je
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wilt, van blijven reizen. Je hebt dus maar één woord te zeggen en wil je man van
geen scheiding horen, dan....
ALICE.

O, minder dan ooit! Hij wil met me in Brussel gaan wonen. Dat was ik juist bezig je
te schrijven.
(zij verscheurt de brief in kleine stukjes).

GEORGE.

Dan gaan wij er eenvoudig samen van door! M'n papieren zijn in orde. Ooms erfenis
ligt in San Francisco op me te wachten. Ik heb alleen dus nog maar m'n koffer te
pakken.
ALICE.

Ja, ja, ja. Je hebt mooi praten.
GEORGE.

Krabbel je terug?
ALICE.

Wees niet dadelik zo heftig. Je weet hoeveel ik van je houd.
GEORGE.

(haar kussend)

Ja, m'n kleine lieveling, Goddank, dat weet ik.
ALICE.

Bedaar, bedaar. En verplaats je nu eens even in mijn positie. Voor jullie mannen is
weglopen eenvoudig.... 'en pretje; maar voor 'en vrouw....
GEORGE.

Zo beschouw ik 'et toch niet.
ALICE.

Ik spreek in 't algemeen. Voor 'en vrouw is de zaak heel.... heel ernstig.
GEORGE.

Welk verstandig mens zal 't jou nou kwalik nemen als je wegloopt van 'en man, die
zo veel ouwer is, die je gedwongen heeft met hem te trouwen, die van 'en scheiding
niet horen wil, die vloekt, spekuleert, drinkt....
ALICE.

Drinken doet Henri zo goed als nooit meer. Spekuleren evenmin.
GEORGE.

Die in alle geval bekend staat als een verouderd tiepe, als een ophakker, waar niets
bij zit.
ALICE.

Jawel; maar die nou berouw heeft gekregen en voor mij uit de dienst wil gaan. Hij
is van plan helemaal te gaan leven voor mijn plezier.... daar alles op in te richten.
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GEORGE.

(teleurgesteld)

Dus, zoals ik zei, nu 't er op aan komt, krabbel je terug.
ALICE.

Neen, neen, dat niet; maar.... je moet me niet zo 't mes op de keel zetten. Kan je
er nu niet in komen, dat ik er 'en beetje tegen opzie m'n goeie naam te grabbel te
gooien? Dat moest je niet zo licht tellen. Liefde, liefde.... jawel; maar ik moet toch
ook aan de toekomst denken. Als we niet getrouwd zijn, kan jij me ieder ogenblik
in de steek laten. Dat is misschien heel aangenaam voor jou; maar voor mij....
GEORGE.

Alice, ben je heus bang, dat ik zo iets doen zal? Dat geloof je toch niet.
ALICE.

Geloven.... neen, hoewel jij zeker de eerste niet zijn zou, die

Groot Nederland. Jaargang 9

349
zonder enig gemoedsbezwaar 'en vrouw bedroog en liet zitten. En daarom.... als je
van fatsoenlike familie bent en je nooit misdragen hebt.... want al ben ik nu voor jou
zwak geweest, omdat ik veel te veel van je houd.... zelfs jij moet erkennen, dat er
niets op me te zeggen valt....
GEORGE.

Zeker, zeker; maar dat gebeurt ook niet. Iedereen weet nu, dat je wel eens 'en beetje
vrij bent geweest in je omgang met heren... wat eigenlik de schuld was van de toon
hier in huis.... dus van je man.... maar dat de overste niemand heeft kunnen uitdagen,
eenvoudig omdat er niets op je te zeggen viel. Dat staat vast; maar al heeft je man
nu berouw gekregen en al doet ie nu z'n best om z'n fout weer goed te maken, met
zo iemand kan jij toch niet gelukkig zijn.
ALICE.

Jawel; maar al mijn vrienden en kennissen te moeten opgeven....
GEORGE.

Doe je dat dan niet, wanneer je met hem naar Brussel verhuist?
ALICE.

Ook.... maar....
GEORGE.

En Brussel. Wat is nou Brussel vergeleken bij de hele wereld, die voor ons open
ligt als ik de erfenis van oom heb afgehaald?
ALICE.

Dat is zo; maar....
GEORGE.

Bedenk ook eens wat je te wachten staat, als je man ziekelik wordt of zich gaat
vervelen, omdat ie niets meer te doen heeft! Kom, wees toch zo bang niet voor de
opvattingen van de mensen hier! Die zullen je immers niets meer kunnen schelen
als wij samen in San Francisco zitten? Een mens is toch op de wereld om gelukkig
te zijn en niet om 'en mooi figuur te slaan in de ogen van anderen.
ALICE.

Zeker, maar....
GEORGE.

Zal één mens er je dankbaar voor zijn, als jouw geluk en 't mijne ten offer wordt
gebracht aan hun leerstellingen van plicht en zedelikheid? Aan wie zijn we
rekenschap verschuldigd? Aan elkaar, dat is zo; maar aan niemand anders. Een
mens leeft maar eenmaal. Zullen we nu dit éne leven niet gebruiken om gelukkig
te zijn en elkander gelukkig te maken? Samen de hele wereld door te reizen, van
al 't mooie te genieten, al 't vreemde te bewonderen.... is dat geen ideaal bestaan?
ALICE.

En als op den duur 't rondreizen me gaat vervelen?
GEORGE.

Dan kunnen we ons immers vestigen te New-York, Tokio, Rio Janeiro, Caïro, waar
je maar wilt.
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ALICE.

En als ik nu kies Parijs?
GEORGE.

Dan te Parijs. Ik kan overal tevreden zijn, als ik jou maar bij me heb, als ik jou maar
in m'n armen mag hebben, als ik jou maar mag zoenen op je lieve mond.
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ALICE.

Zou je te Parijs dus niet bang zijn voor de nabijheid van den Haag?
GEORGE.

Om je man? Dan zou ik toch 'en miserabele ridder wezen!
ALICE.

Nu dan.... luister. Houd je reisvaardig en zie je me komen, op welk uur ook van dag
of nacht.... dan moet je klaar zijn om oogenblikkelik te vertrekken.
GEORGE.

Spreekt van zelf; maar kan je me niet 'en beetje meer zekerheid geven?
ALICE.

Maar George.... Wou jij dan, dat ik 'en overijld besluit nam, waarvan ik misschien
morgen weer berouw had?
GEORGE.

Dat niet.... maar me dunkt....
(er wordt luid gescheld).

ALICE.

Een bel? Wie kan dat zijn? Hier, waar nooit iemand komt.
GEORGE.

De een of andere leverancier.
ALICE.

Och wel neen. Die bellen immers tweemaal.
(zij gaat aan het venster)

GEORGE.

Nu?
ALICE.

Ik zie 'en vrouw.... 'en dame.... Marie? Ja, 't is Marie. Ga gauw hiernaast in Henri's
kamer en ontsnap door de gangdeur zodra zij binnen is!
GEORGE.

Goed. Ik reken er op, dat je komt!
ALICE.

Wie weet hoe gauw. Ga nu maar.
GEORGE.

Nog één zoen dan?
ALICE

(kribbig).
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Neen, neen! Nu geen malligheden, gauw!
(zij duwt hem in Henri's kamer)

GEORGE

(in 't heengaan).

Ik wacht je!
(af).

ALICE.

Ja, ja! Houd nu je mond maar en maak, dat je 't huis uitkomt.
(zij sluit de zijdeur)

Derde Toneel.
ALICE, MARIE.
MARIE

(opgewonden door de achterdeur opkomend).

Nu houd ik 't niet langer uit! Ik kan 't niet! Papa moet me opnemen. Ik blijf hier.
ALICE.

Wat is dat?
MARIE.

Ja Alice, ik weet nog alles wat je gezegd hebt. De vorige keer heb ik toegegeven.
Ik heb gedaan, wat ik kon; maar nu is m'n geduld uitgeput; m'n krachten zijn ten
einde. Aan die afschuwelike toestand moet 'en einde komen, hoe dan ook!
ALICE.

En je hebt zelf aan je papa verteld, dat je over Gérard niet te klagen hadt?
MARIE.

Hoe kan jij daar nu mee aankomen? Heb ik dan niet op jouw aandringen gelogen?
Ben jij 't dan niet geweest, die gezegd hebt,
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Gérard is toegevoegd aan de Inspekteur van de kavalerie; als hij zich bij die generaal
beklaagt, is de carrière van je papa voor altijd bedorven?
ALICE.

En dacht je, dat de toestand nu beter was?
MARIE

Gérard is toch geen adjudant meer.
ALICE.

Neen, maar wel kolonel. Als kolonel moet hij de beoordelingslijsten opmaken en
schrijft hij daarin: ongeschikt voor bevordering, dan wordt je papa gepasseerd en
kan ie binnen 'en jaar z'n uniform aan de kapstok hangen.
MARIE.

Maar zo iets zal ie toch niet doen.... niet durven. Iedereen weet immers dat papa....
ALICE.

In de laatste tijd erg zenuwachtig en prikkelbaar is.... dus... zeker minder geschikt
om 'en kommando te voeren.
MARIE

O, God! Maar.... papa uit de dienst.... dat kan ik me niet indenken.... dat zou vreselik
voor hem zijn. Wat moet ie dan beginnen....? Het is z'n dood. O, zal ik dan nooit uit
de macht van dat monster bevrijd raken? En als je wist, waarom hij me zo treitert
en martelt!
ALICE.

Waarom dan?
MARIE

Omdat hij jou had willen hebben inplaats van mij. En dat zegt ie me in m'n gezicht.
Is 't dan mijn schuld, dat ie jou niet gekregen heeft? O, je kunt je geen voorstelling
maken van mijn leven. Dat ik nooit 'en vriendelik woord van hem krijg,... uitgelachen
word, als ik me beklaag en om de onbeduidendste nesterij afgesnauwd....
uitgescholden.... ik tel 't al lang niet meer; maar tegenwoordig slaat ie me zelfs. Uit
laffe plaagzucht houdt ie me soms hele nachten uit m'n slaap!
ALICE.

(koel)

Waarom heb je Frits Hoogveen niet genomen? Die jongen hield van je.... hij was
net zo sentimenteel als jij en op 't ogenblik is ie al Konsulgeneraal te Smyrna.
MARIE

Heb jij zelf me dan niet aangeraden 'en man van leeftijd te nemen.
ALICE.

O, is 't nu mijn schuld, dat jij 't niet met je man vinden kunt?
MARIE

Neen, dat ik naar je geluisterd heb, is wel degelik mijn eigen schuld. Ik ben ook zo
erbarmelik onstandvastig. Frits hield van me.... ja; maar dat was 't juist. Die hield
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echt, echt veel van me en daarom verlangde hij, dat ik ook echt van hem zou houwen.
Dat kon ik niet... tenminste ik dacht 'et. Misschien heb ik me ook daarin vergist. Ach,
wanneer ben ik ooit van mezelf zeker? En liefde huichelen.... neen, dat wilde ik niet
en dat heb ik ook nooit gekund.
ALICE.

Maar voor Gérard toch gedaan.
MARIE

Gérard vroeg niets en wat papa wilde.... dat weet jij toch 't best!
(zij barst in tranen uit)
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ALICE.

't Is wel jammer, dat je zo weinig takt bezit. Met Gérard had je alles kunnen hebben,
wat 'en vrouw maar begeren kan. Hem tot je speelbal te maken zou in 't geheel niet
moeilik zijn geweest. In plaats daarvan ben je zelf door je sentimentaliteit zijn speelbal
geworden.
MARIE

(bitter)

O, ik weet wel, dat voor jou 't huwelik eigenlik maar 'en spel is! Hoe heb je niet met
papa je spel gedreven! En ik had je zo gebeden en gesmeekt: maak hem niet
ongelukkig.
ALICE.

Is ie dat dan? Vraag hem maar eens of hij van me af wil.
MARIE

Ik heb van 'en man willen houwen, voor hem willen zorgen. Zelfs voor Gérard heb
ik dat gewild.... gehoopt. Als hij maar vriendelik en 'en beetje erkentelik tegen me
geweest was, nooit zou ik me hebben beklaagd. Maar zo....
ALICE

(na een stilte, waarin Marie blijft schreien).

Zeg eens.... je papa kan elk ogenblik t'huiskomen. Mag die je in deze toestand
aantreffen? Jij moet 'et weten; maar ik waarschuw je, dat er ongelukken zullen
gebeuren als jij hier blijft en hij alles te horen krijgt. Je papa is altijd opvliegend
geweest en z'n prikkelbaarheid is er niet op verminderd, sinds hij Gérard tot sjef
heeft gekregen. Wil je dus 'en raad van mij aannemen, ga dan heen en....
MARIE

(hartstochtelik).

Is er voor mij dan geen plekje meer op de wereld, waar ik rust en bescherming kan
vinden?
(zij rijst op)

ALICE.

Laat Gérard wat meer je tandjes zien en ik ben overtuigd, dat ie zo gedwee zal
worden als 'en lam. Iedere man is bang voor schandaal en al draagt ie 'n uniform,
voor 'en held heb ik Gérard nooit aangezien.
MARIE

Ach, ben ik nu in staat van me af te spreken.... laat staan te dwingen. Maar je hebt
gelijk... als ik hier blijf, maak ik de toestand alleen nog erger. In m'n wanhoop ben
ik natuurlik naar papa gevlucht; maar wat kan hij eigenlik voor me doen? Zijn eigen
leven nog treuriger maken dan 't al is, anders niemendal. Neen, neen; dat mag
niet.... dat.... Maar dan.... waar moet ik dan heen.... waar moet ik heen....?
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(plotseling een wanhoopsbesluit nemend).

Dan blijft me immers niets meer over. Dan moet 'et toch.
(zij wil opgewonden heensnellen).
ALICE.

Wat? Wat moet?
MARIE

Dan moet ik er 'en eind aan maken. Ik heb 't al zo dikwels gedacht. Want zo gaat 't
niet langer.... zo kan ik 'et niet langer uithouden! Als 'en slavin heb ik Gérard gediend.
Dag aan dag heb ik m'n best gedaan zijn minste wensen in z'n ogen te lezen, om
ze te kunnen vervullen eer ie 'n woord had gezegd. Altijd heb ik nog gehoopt hem
met goedheid en zachtheid te kunnen winnen. Mijn eigen verlangens, mijn eigen
behoeften.... alles heb ik op zij gezet. Thuis heb ik me onzichtbaar gemaakt, zodra
ik maar vermoeden kon,
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dat m'n tegenwoordigheid hem hinderde. Buitenshuis heb ik hem vrij z'n gang laten
gaan. Nooit heb ik hem van iets rekenschap gevraagd. Was ie ontstemd of boos,
gesmeekt heb ik hem mij z'n aanmerkingen te zeggen, niets me te verzwijgen om
me te kunnen plooien naar z'n wil, toch maar helemaal te worden zoals hij me
verlangde. Wat heb ik verkregen? Dat ie altijd verder, altijd verder is gegaan in z'n
harteloze en onredelike grofheid. De wrevelige woordenwisselingen zijn tot standjes,
de standjes tot handtastelikheden gegroeid en hij is geeindigd met me eisen te
stellen, waaraan 'en meid van de straat zou weigeren te voldoen. En naar dat leven
zou je willen, dat ik terugging? Neen, neen; ik kan 't niet... ik kan 't niet! Dan liever
dood; honderdduizend maal liever dood!
(zij wil opgewonden de deur uitlopen; maar stuit op Henri, die binnenkomt.)

Vierde Toneel.
ALICE, MARIE, HENRI, later JAANTJE.
HENRI.

Hei.... hei! Wat is dat? Marie.... jij hier? En wou je weglopen.... in zo'n opwinding?
Kind, wat scheelt er aan? Wat is er te doen? Je hebt gehuild.... je lippen beven....
je ogen staan verwilderd! Wat beduidt dat? Heeft Alice.... of heeft Gérard toch.... Is
't nou waar, kom je er eindelik mee voor den dag?
ALICE.

Ze hebben onaangenaamheden gehad; maar....
HENRI.

Laat haar praten.
MARIE

(schreiend aan Henri's borst zinkend).

Vadertje, vadertje, ik ben zo diep rampzalig!
HENRI.

Verdomme!
(hij koestert haar)

Kind.... kind!
MARIE

't Is misschien verkeerd.... slecht.... egoïst van me; maar ik moet 'et u zeggen. Ik
kan niet langer alles opkroppen in m'n binnenste en maar zwijgen.... zwijgen....
zwijgen. Ieder ongelukkig mens heeft immers behoefte z'n gemoed te luchten. Als
ik 'et bij m'n vader niet doen kan.... God, mijn God, bij wie kan ik 'et dan?
HENRI.

Spreek jij maar.... spreek gerust. Biecht alles op!
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MARIE

M'n leven met Gérard is ondragelik geworden.
HENRI.

Dus mishandelt ie je. Dat is dan toch waar.
MARIE

Ja, 't is waar.
HENRI.

De verdomme....
MARIE

Zolang mogelik heb ik alles verdragen.... ook om u; maar nu 't met den dag erger
wordt.... nu zelfs de meiden me beklagen, omdat ie zich niet eens meer ontziet in
hun bijzijn me te beledigen en te vernederen....
HENRI.

Nu is 't uit! Daar geef ik je mijn woord op!
(hij schelt)

ALICE.

(zacht tot Marie)

Wat heb ik je gezegd?
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MARIE

(tot Henri)

Doe niets, vadertje. Wat ik u bidden mag, doe niets. Laat me alleen hier blijven. Dan
ben ik immers al veilig.
HENRI.

Natuurlik blijf je hier. Dat spreekt waarachtig van zelf.
(tot Jaantje, die binnen komt)

Jaantje, ga naar de stalhouderij hiernaast en telefoneer aan meneer van Kerkem,
dat ik hem verzoek ogenblikkelik hier te komen.
MARIE

Ach neen, neen, neen! Jaantje, ga niet!
HENRI.

(tot Jaantje)

Doe wat ik zeg.
JAANTJE.

Ja meneer!
(af)

MARIE.

Ik smeek u: blijf bedaard en maak geen standjes.
HENRI.

Laat dat maar aan mij over
MARIE.

Zeg alleen.... als hij komt.... Marie blijft hier. Dan kan ie me voor de rechtbank
brengen.... als ie 't durft; maar dan zal ik alles.... vertellen en....
ALICE.

Om door de rechters ook nog....
HENRI.

Hou jij je er buiten!
(tot Marie)

Mijn arm kind! Wat zie je er uit! Zo bleek, zo vervallen! En die schuwe ogen!
(zijn vuist ballend)

O, die beroerling!
MARIE
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Ach vadertje, blijf kalm! Ik ben zo bang! U kent Gérard niet; hij is tot alles in staat.
HENRI.

Ik ook, als 't zijn moet!
MARIE

(angstig).

Neen, neen, in Godsnaam, spreek zo niet! Ik bid u, ik bid u, blijf kalm.
HENRI.

O, ik heb me meer beheerst. Wees daar gerust op. Maar ik vergeef 't me nooit, dat
die lammeling je van mij heeft gekregen! Je hebt gelijk, dat ik hem niet kende! Ik
hield hem voor 'en nobele kerel. Maar ik wist toch, dat jij niets om hem gaf. En dan...
'en man, die zoveel ouwer is. Wat heeft me bezield, wat heeft me bezield? Maar ik
zal 't weer goedmaken! Alles, alles wat ik misdaan heb, wil ik goedmaken. Daar kan
je donder op zeggen!
ALICE.

Zou je misschien ook even willen bedenken, dat je nog plichten hebt tegenover mij?
HENRI.

Bedoel je daar wat mee?
ALICE.

Eenvoudig, dat je geen recht hebt Gérard te gaan beledigen, of uitdagen, om tot
besluit van je carrière in 'en gevangenis te belanden. Daar.... dank ik voor. Het leven,
waartoe je me gebracht hebt, is me presies armzalig genoeg! Ik ben niet voornemens
me om jouwentwil nog meer armoede en nog meer verveling te getroosten!
HENRI.

Aha! Daar heb ik je al op geantwoord en daar zal ik je te zijner tijd nog verder op
antwoorden. Eerst heb ik nou met Gérard af te rekenen.
ALICE.

Met andere woorden: ik tel niet meer mee!
HENRI.

Op 't moment.... niet!
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ALICE.

Dan zal je me dat verdere antwoord dienen te.... schrijven
(af).
HENRI

(die haar niet begrepen heeft).

Wat zegt ze van.... schrijven? Wat schrijven?
MARIE.

Ach vadertje, ik weet niet wat ze bedoelt: maar in Godsnaam wind u niet zo erg
meer op. Gérard kan elk ogenblik komen en als u zo heftig wordt... o, dan kan 't niet
goed aflopen. Hij zal... zoals altijd.... tergend bedaard blijven....
HENRI.

Dan zal ik des te beter in de gelegenheid zijn hem eens duidelik te zeggen waar 't
op staat
MARIE.

Ach, neen vadertje, neen heus.... laat me maar weer naar huis teruggaan. Gérard
is nu eenmaal mijn man en....
HENRI.

Ben je van zinnen? Jij terug.... naar die beul?
MARIE.

Als u eens bedaard,.... maar heel bedaard met hem sprak, misschien zal hij zich
dan voortaan wat meer bedwingen. Hij weet dan toch, dat u van alles op de hoogte
bent.
HENRI.

Gekheid! Geen praatjes meer! Daden! Hij moet toestemmen in 'en scheiding en ik
zal hem wel aan z'n verstand brengen op welke voorwaarden. Als ie nou maar
kwam!
MARIE

In 'en scheiding stemt ie immers nooit.... nooit toe. Waarom wilt u niet doen wat ik
vraag?
HENRI.

Omdat ik jou uit z'n klauwen wil bevrijden. Je ellende met die kerel heeft nou lang
genoeg geduurd.
MARIE

(meer en meer beangst).

O, God, God, dat loopt nooit goed af! Had ik toch maar niets gezegd. Was ik toch
maar niet gekomen!
HENRI.
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Ik heb hem al lang in de gaten; maar tot nog toe is ie me telkens ontglipt. Nou heb
ik hem steviger te pakken. Nou wordt 'et barsten of buigen en verdomd....!
MARIE.

Vadertje, vadertje, beheers u toch.
HENRI.

Ja, ja, ik zal jou dood laten treiteren! Dat kan ie zo begrijpen! Liever schiet ik hem
als 'en dolle hond voor z'n kop! Dan moeten ze me daarvoor maar terecht stellen!
MARIE.

Vader, vader, zeg zulke dingen niet!
(lange stilte; Henri schrijft).

HENRI.

Maar waar blijft ie nou? Zou ie lont ruiken.... in 't geheel niet komen? Wat doe ik
dan?
(er wordt gescheld).

A, daar is ie.
MARIE.

Beheers u.... beheers u. In Godsnaam, blijf kalm! Ik bid u, ik smeek u er om.
HENRI.

Ja, ja, ga nou maar heen en laat mij mijn gang gaan.
MARIE

(heengaande).

God, God, ik ben zo bang
(bij de deur).

Kalm vader, denk aan mij.... kalm.... kalm.
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Vijfde Toneel.
HENRI, GÉRARD, later MARIE.
GÉRARD

(in kolonelsuniform van de rode huzaren opkomend).

Je hebt me per telefoon laten roepen.
HENRI.

Ja.
GÉRARD.

Toch zeker je schoonzoon, hè? Je begrijpt, dat je kolonel niet gekomen zou zijn.
HENRI.

Je bent er. De rest doet niets ter zake
(hij werpt een pak bankbiljetten voor Gérard op de tafel neer).

Hier zijn je tienduizend gulden terug.
GÉRARD.

Komaan. Zo in bonis. Nu, dat verheugt me. Ik zal maar gaan zitten
(hij neemt een stoel en telt het geld).

In orde!
HENRI

(die papier, pen en inkt voor hem geplaatst heeft).

Wees zo goed me een kwitantie te schrijven.
GÉRARD.

Is 't niet voldoende, dat ik de jouwe teruggeef?
HENRI.

Nee, ik verlang nou 'en kwitantie.
GÉRARD.

Mij wel
(onder 't schrijven).

Gelukkig gespekuleerd, dat je zo in de kontanten zit?
HENRI.

Opgenomen bij 'en jood om van jou af te komen.
GÉRARD.

O.

Groot Nederland. Jaargang 9

(steeds schrijvend).

Dat zal je geld kosten.
HENRI.

Mijn zaak.
GÉRARD.

Zeker. Ondertussen kan je wel iets voor me doen.
HENRI.

Ik.... voor jou?
GÉRARD.

Ja. Ik veronderstel, dat Marie hier is en ik wil ze mee naar huis nemen.
HENRI.

Zo.
GÉRARD.

Wil je ze even voor me roepen, of is ze hier niet?
HENRI.

Marie is hier en blijft hier.
GÉRARD

(opstaande).

Je kwitantie. In orde?
HENRI.

Ja.
GÉRARD.

Je zegt: Marie blijft hier. Bedoel je daarmee, dat je ze niet roepen wilt?
HENRI.

Presies!
GÉRARD.

Dan zal ik 'et zelf moeten doen
(hij wil een zijdeur ingaan).

HENRI

(de deur versperrend).

Je komt het huis niet verder in.
GÉRARD.

Zo.... zijn we daar aan toe?
(nadenkend).

Nu.... zoals je wilt.... dan zal ik er uitgaan en terugkomen met.... de politie.
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HENRI.

Zoals je wilt; maar je komt hier niet uit, voordat je de volgende verklaring ondertekend
hebt
(lezend):

ik erken mijn vrouw Marie de Nancy grof mishandeld te hebben; ik stem
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toe in een echtscheiding; ik ben bereid me te laten veroordelen wegens overspel
(hij geeft hem het papier, dat Gerard aanneemt; maar na een ogenblik nadenkens
verscheurt).

Je waagt 'et....
GÉRARD.

Je schijnt 'en beetje van streek te zijn.
(hij wil heengaan door de achterdeur; maar Henri grijpt hein bij zijn kraag en slingert
hem in de kamer terug)

Godverd.... Zal jij 't wagen de hand te slaan aan je kolonel?
HENRI.

Ik zie alleen 'en ellendeling, die mijn arm kind mishandeld heeft en die deze kamer
niet uitkomt, eer hij aan dat kind haar vrijheid heeft teruggeven.
GÉRARD.

In je beoordelings-lijst heb ik geschreven: zenuwachtig, prikkelbaar; ik zal er nog
bijvoegen: ontoerekenbaar.
HENRI.

't Kan me niets meer schelen hoe jij me beoordeelt. Mijn mooie, eervolle carrière te
breken, dat was voor jou geen kunst. Je hebt 'et dan ook klaar gespeeld. Maar nou
m'n leven toch geen waarde meer heeft, zal 't voor mij geen kunst zijn om jou te
laten buigen.... of barsten. Ga dus zitten en schrijf!
GÉRARD.

Ik zal wel wijzer zijn en jij ook. Al dat leuteren over mishandelen is vrouwengeklets,
waar geen enkel bewijs voor bestaat.
HENRI.

Marie heeft nooit gelogen, net zo min als ik.
GÉRARD.

Kan wel zijn; maar bewijzen hebben jullie toch niet.
HENRI.

Dan zullen we 't stellen zonder bewijzen. Bedenk, dat ik tot 'et uiterste besloten ben.
Mijn jongen kan ik niet meer redden; maar haar wel. En dat zal voor den donder
ook gebeuren, al moest ik er zelf om koud gaan. Ik geef je dus nog eens de raad:
ga zitten en schrijf!
GÉRARD.

(treiterachtig langzaam)

Ik zal 't niet doen.
HENRI.

(met kwalik bedwongen woede)
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Dus.... je weigert m'n kind vrij te laten
GÉRARD.

Beslist.
HENRI.

Dan ben je 'en ploert!
GÉRARD.

Een gek kan mij niet beledigen.
HENRI.

Maar wel op je gezicht slaan!
(hij geeft hem een slag in het gezicht.)

GÉRARD.

Ellendeling.
(hij doet alsof hij Henri te lijf wil)

HENRI.

(hem afduwend)

Zacht wat. Als je vechten wilt, zal ik wapens halen.
(hij gaat naar een kast, haalt er twee revolvers uit en werpt er één voor Gérard op de
tafel neer.)

Hier. Overtuig je, dat 'et ding geladen is Of.... schrijf! Getuigen hebben we anders
niet nodig. Die zijn ook haast niet meer te vinden in deze tijd van lafheid en
burokratie!
GÉRARD.

Ik zal die revolver niet aanraken.
HENRI.

Dan schrijven.... of ....
(hij dreigt met zijn revolver)

GÉRARD.

Jij zult op 'en weerloze niet schieten.
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HENRI.

Wel als die weerloze een gevaarlik beest is. Ik heb gezegd, dat ik om m'n kind te
redden tot 'et uiterste besloten ben. Vrijwillig of niet.... jij zult me Marie terug geven!
GÉRARD.

(zenuwachtiger)

Je lijkt verdomme zelf wel 'en dolle hond.
(hij kijkt angstig om zich heen als iemand, die een uitweg zoekt)

HENRI.

Misschien heb jij me daarin veranderd. Maar ik raad je nog eens: schrijf wat ik je
gezegd hebt.... anders gebeuren er ongelukken.... m'n geduld raakt op! Als je
geschreven hebt, kan je van hier gaan en de dolle hond aangeven waar je blieft;
maar anders kom je deze kamer niet uit.
GÉRARD.

(behoedzaam naar de achterdeur draaiend)

Ik schrijf geen letter en.... of ik hier niet uitkom.... dat zullen we....
HENRI.

(hem met de revolver dreigend)

Pas op.... als je 't waagt over die drempel.... ik schiet je neer als....
GÉRARD.

(een tafel of stoel als schild voor zich opheffend)

Schiet jij maar. Raken is nog wat anders.
(gestadig met de stoel of de tafel heen en weer zwaaiend om Henri in de war te brengen
schuifelt hij naar de achterdeur toe.)

HENRI

(zijwaarts afwijkend om op Gérard te kunnen mikken).

A! Tart je me! Wou je m'n kunst eens op de proef stellen? Vervloekte lafaard! Zo
ontkom je me toch niet! Als je je leven liefhebt, schrijf dan,... schrijf... of
(plotseling gooit Gérard de tafel of stoel in de richting van Henri neer. Hij wil door de
deur ontsnappen; maar Henri die steeds op hem gemikt heeft, schiet en Gérard valt
met een gil neer).

Dat dacht je niet, hè.
MARIE
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(verschrikt binnenstuivend).

O, God, God, vadertje, vadertje!
HENRI.

Laat me nou arresteren! Jij bent gered!
MARIE

(wenend hem om de hals vallend).

O, o, wat heeft u gedaan!
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Avond
door Aug. van Cauwelaert.
Hoe brak in breede lichtgeluid
de donkre dag die einden ging;
geboomte en torens rijzen uit
den neveligen einderkring.
Gescheurd het lage en dampig grauw,
dat woeg en regende over 't land,
nu zegevierend over 't blauw
een zevenkleurige booge spant.
Is 't de avond die te laaien staat,
is dit een einde of licht begin;
hoor, hoor, de dag die duistren gaat,
luidt over 't veld de meimaand in.
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Uit: ‘De verzentuin van een kind’
door R.L. Stevenson.
Vertaling van A.J. Barnouw.
I.
Winderige Nachten.
Als de maan met de sterren naar huis toe is,
En de wind maar niet bedaart,
's Nachts al door in de duisternis
Passeert een man te paard.
Waarom zoo laat als het licht is gedaan
Komt-ie daar hop in galop toch aan?
Wanneer 't geboomte hardop gilt
En 'n schip in nood verkeert,
Komt-ie de straatweg, boos en wild,
Voorbij-gegaloppeerd,
Gaat-ie voorbij in galop, en dan Komt-ie er hop in galop weer an.

II.
Zingen.
't Vogeltje zingt van spikkelei
En nestjes in 't geblaart.
De zeeman zingt van getouw en getij
En schepen in de vaart.
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De kinderen zingen in ver Japan.
Waar zingt niet ieder kind?
Het orgel staat met den orgelman
Te zingen in regen en wind.

III.
De Molen.
Dwars over 't perk, wat we zwaar zullen boeten.
Weg uit den tuin door de bres in de haag,
Takken verbrekend, op handen en voeten,
Dan bij de kanten van 't water omlaag.
Hier is het bonzende molengedonder,
Hier is het wonder: de schuimende sluis,
Hier is de dam met de woeling er onder Plekje vol heerlijkheid, vlak bij ons huis
Hier kun je weinig van 't dorpje meer hooren,
Ook van de vogels niet hoor je hier veel.
Doof van 't gedreun zijn de molenaars ooren,
Dof zijn z'n oogen van 't stuivende meel.
Mogen er jaren verloopen, het water
Stuwt als vandaag door het molenwiel heen,
Schuimt er en dondert er, jaren noch later,
Lang na de laatste der jongens verdween.
Ver uit Oost-Inje terug naar de onzen
Komen we, als dappre soldaten vereerd;
Nog zal de beek door het molenwiel bonzen,
't Water tot schuim in de karning gekeerd.
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Ik met jou knikker, geruild na de ruzie,
Jij met mijn boon, die 'k je Zaterdag leen,
Ouder en deftiger dan ik je nu zie,
Komen we saam en herdenken 't voorheen.

IV.
De zon op reis.
De zon is niet naar bed, als ik
Me 's avonds in de dekens schik.
Maar altijd gaat-ie de aarde rond,
Maakt morgenstond op morgenstond.
Terwijl we thuis bij zonneschijn
Hier in den tuin aan 't spelen zijn,
Wordt elk Javaantje goedenacht
Gezoend en naar zijn bed gebracht.
Als ik ga slapen na de thee
Dan wordt het dag weer over zee,
En alle kindren daarvandaan
Staan op en doen hun pakjes aan.

V.
De Lantaarnopsteker.
De zon is weg en het water voor de thee in de theestoof bromt;
Voor de ramen moet ik kijken gaan of de lichtjesman al komt.
Want 's avonds zoo om theetijd, en vóór je zitten gaat,
Komt-ie haastig met een oliepit en ladder door de straat.
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Koetsier moet Willem worden, Marietje wil naar zee,
En mijn papa die is bankier en rijker zijn niet twee.
Maar als ik eenmaal groot ben, en zellef kiezen kan,
Dan steek ik 's avonds lichtjes aan met jou, Lantarenman!
Die lantaren voor de ramen is toch een groote schat!
De lichtjesman die steekt hem op als alle in de stad.
Maar voor je verder voortholt met je leer en oliepit,
O knik goenacht waar voor het raam een kleine jongen zit

VI.
De Schommel.
Heerlijk om hoog in de schommel te gaan,
Hoog in de lucht zoo blauw!
Nooit heb ik prettiger ding gedaan,
Waar ik zóóveel van hou.
Hoog, tot boven de tuinmuur uit;
Daar is het uitzicht vrij:
Veld met het vee, rivier met de schuit,
Ver over akker en wei Tot ik benee me het rood van het dak
Zie, en het groen van de haag Hoog met een zwaai, neer met een smak,
Op in de lucht en omlaag.
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VII.
Spiegelrivier.
Vlak en gladjes komt ze glijen,
Daar geglinster, rimpels hier.
Kijk! wat een keien
In de effen rivier.
Zie je hoe die visch langs 't grint schiet,
Vijvervloer als lucht zoo rein!
Zou daar een kind niet
Graag willen zijn?
Kleurig zien we ons beeld weerkaatsen,
Dobbrend drijven in de poel,
Diep in koele plaatsen,
Scheemrig en heel koel.
Windje waait en plooit het water,
Zwaluw scheert en bliekje plast:
Klits, klets, klater
En weg was 't.
Ringen draaien al verwoeder,
Zwart als nacht wordt het beneê,
Net alsof moeder
De lamp uitdee.
Eén minuut geduld maar, kinder!
't Kringen mindert, en de vaart
Met alles in d'r
Is opgeklaard.
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VIII.
Gezien uit een spoorwegcoupé.
Heksen en feeën te vlug zien we wijken
Bruggen en huizen, heggen en dijken.
Paarden en koeien die zie je als dollen,
Of het een troep ruiterij was, aan 't hollen.
Op heuvels en velden gezicht na gezicht
Vliegen als hagelslag zoo dicht.
En telkens weer en vóór je 't wist
Is een station je voorbij gesist.
Hier is een kind, in zijn ééntje, de stouterd,
Bramen aan 't plukken, en grabbelt en klautert.
Hier is een landlooperstype op krukken,
Daar weer een wei waar ze meizoentjes plukken.
Hier is een kar d'r van door gegaan,
Hotsend met voerman en vracht komt ze aan.
En hier is een molen en daar is een beekje.
't Is al weg en nauwelijks keek je.
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Dramatische kunst.
Vertalingen.
Shakespeare's Romeo en Julia. Vertaling van Jac. van Looy. Amsterdam,
S.L. van Looy.
Sedert ik, nu drie jaar geleden, hier een artikel publiceerde, waarin Van Looy's
vertalingen van Macbeth en Hamlet getoetst werden aan het oorspronkelijke, en ik
tot de slotsom moest komen dat zij wat getrouwheid en vooral ook wat stijl aangaat,
veel te wenschen overlaten, dat de vertaler zich niet genoegzaam in Shakspere's
taal en geest ingewerkt had alvorens zijn arbeid te beginnen, zijn verschillende
beoordeelingen verschenen, waarvan de uitkomst niet veel van de mijne verschilde.
Trouwens - wie de lang niet gering te tellen moeite neemt om conscientieus te
vergelijken, kan moeilijk tot een andere concluzie komen. En dat is wel heel jammer.
Want Van Looy zou juist door zijn kwaliteiten, door zijn onmiskenbaar dichterschap
de aangewezen Shaksperevertaler kùnnen zijn. De gelukkigste gedeelten van zijn
vertaling - ik heb er destijds ook op gewezen - bewijzen dat ten volle. Is Van Looy's
arbeid een getuigenis van zijn liefde tòt, hij is het niet voldoende van zijn eerbied
vóor Shakspere.
De vertaling van Romeo en Julia is een nieuw bewijs voor die stelling.
Belangstellenden verwijzend naar mijne breedvoerige uiteenzetting bovenbedoeld,
kan ik nu volstaan met een enkel fragment te kiezen ter vergelijking, om daardoor
aan te toonen dat de Van Looy van Romeo en Julia helaas nog dezelfde is van
Macbeth en Hamlet.
Mijn keus wordt bepaald ook door de zucht om Van Looy op zijn best te doen
kennen. Ik neem het tooneel waar Romeo en Julia voor 't eerst alleen samenspreken,
zij boven uit 't venster van 't paleis, hij in den tuin.
In den t u i n ....
Van Looy spreekt van ‘Capulet's b o o g a a r d ’, daarmee o r c h a r d vertalend.
Doch o r c h a r d heeft hier en elders bij Sh. de oorspronkelijke

Groot Nederland. Jaargang 9

367
1)

beteekenis van omheinde of ommuurde ruimte, woordelijk ons t u i n . Zoo heeft
men ten onrechte Hamlet's vader laten vertellen dat hij in zijn ‘boomgaard’ sliep
toen hij vergiftigd werd. De Quarto-uitgave van 1676 gaf al ‘garden’ in plaats van
‘orchard’. Dat in een tuin ook ‘fruittrees’ kunnen voorkomen (Romeo and Juliet II.
2-108) spreekt vanzelf.
En nu de scène.
ROMEO komt op.
Die nooit een wond gevoelde schertst met schrammen. (J u l i a verschijnt boven aan een venster.)
Maar stil, wat breekt daar voor een licht door 't raam?
Het dagen is 't en Julia is de zon!

Hier verstoort Van Looy ten onrechte het beeld. Romeo ziet een licht door 't venster
breken: de verschijning van Julia. De zon breekt door het o o s t e n , gaat voor hem
op.
It is the east and Juliet is the sun!

Verder:
Rijs schoone zon, en dood de afgunstige maan,
Zij is uit nijd reeds bleek en ziek geworden,
Wijl gij, haar maagd, veel schooner zijt dan zij:
Dien haar niet meer sinds zij afgunstig werd;
Het kleed van de Vestaalsche is groen en flets
En enkel dwazen 't dragen; werp het af! -

‘G r o e n e n f l e t s ’ voor ‘s i c k a n d g r e e n ’ is onvoldoende. De uitdrukking
staat voor één begrip, één kenmerk. Soms spreekt Sh. van ‘green and pale’, elders
weer van ‘green sickness’.
Het is mijn jonkvrouw; o het is mijn lief!
En o, dat zij het wist! Zij spreekt, toch zegt zij niets; en wat zou dat?
Haar oog spreekt helder, ik wil antwoord geven. Ik ben te vrij; zij spreekt niet tegen mij:
Twee van de mooiste sterren in de lucht
Een zending hebbend, vragen aan haar oogen
Tot hun terugkeer in hun sfeer te twinklen.
Wat als het eens zoo was? haar hoofd bestard
En in den hoogen hemel daar haar oogen?
Dan zou haar lichte wang 't gesternt beschamen
Als daglicht lamplicht en haar hemelsche oogen

1)

In Bandello's novelle, waaraan Sh. de stof voor zijn liefdetreurspel ontleende, wordt trouwens
alleen van een ‘tuin’ gesproken (zie mijn Van over de Grenzen).
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Het uitspansel bestroomen met zoo'n kracht
Dat vogels tjuikten in de war gebracht.
Zie, hoe zij nu haar wang leunt op haar hand!
O, dat ik was een handschoen om die hand
En mocht haar wang aanraken!
JULIA.
Ach mij!

We hebben in dit gelukkig geslaagde fragment weer tweemaal een detonatie als ik
vroeger aanduidde. De eerste is de vertaling van:
met:
She speaks, yet she says nothing: what of that?
Zij spreekt, toch zegt zij niets: e n w a t z o u d a t ?

De rythmus van het vers gaat reddeloos verloren door 't verplaatsen der caesuur,
maar erger is het alledaagsche: ‘en wat zou dat?’ dat hier geheel uit den toon valt.
Iets dergelijks bij:
That birds would sing and think it were not night.
Dat vogels tjuikten i n d e w a r g e b r a c h t .

Hoe is het mogelijk dat de dichter niet vòelt hoe hij hier zakt! Men leze hardop:
.....haar hemelsche oogen
Het uitspansel bestroomen met zoo'n kracht
Dat vogels tjuikten.....

Mooi dat woord ‘tjuiken’ hier!
.....i n d e w a r g e b r a c h t .

Gaan we nog even door:
ROMEO.
Hoor!
Spreek nog eens, blinkende engel, boven mij
Begloriënd dees nacht, heerlijk verrezen
Als een gewiekte bode van den hemel,
Voor het wit-opkeerende verbijsterd staren
Van 't naar hem kijkend volk, dat helt het lijf,
Wijl hij beschrijdt de zoetjes-gaande wolken
En voortzeilt op de welving van de lucht.

Mocht ik niet zeggen dat Van Looy de aangewezen Sh.-vertaler zou kùnnen zijn?
Wat is dit van een zuivere schoonheid, gaat opeens hoog boven het andere! Doch
te meer stoort het ongelijke, het telkens verbreken van den stijl.
Als Juliet bemerkt dat zij beluisterd is bij haar verliefde ontboezeming vraagt zij:
What man art thou, that, thus bescreen'd in night,
So stumblest on my counsel?
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Wie zijt gij, die aldus beschermd door nacht
Bestommelt mijn geheim zoo?

Is dit niet heel leelijk? En was 't nu, als kleine vergoeding nog maar juist. Maar
‘bescreen'd in night’ is niet ‘beschermd d o o r nacht.’
De bedoeling is dat hij in het nachtelijk duister en daardoor (so) tegen haar geheim
aanloopt, er over struikelt.
Iets verder:
JULIA.
Wiens vingerwijzing wees den weg naar hier?
ROMEO.
Van liefde, die mij eerst uitvorschen leerde;
Zij leende raad mij, ik leende haar de oogen.
Ik ben geen stuurman; doch al woonde gij
Nog verder dan het verst bespoelde strand,
Ik zou 't gewaagd om zulk een lading hebben.

Al ware deze vertaling nu feilloos, wat ze niet ìs - ‘uitvorschen l e e r d e ’ is
onvoldoende voor ‘did p r o m p t me to inquire, en ‘het v e r s t b e s p o e l d e strand’
eveneens voor ‘(that) shore wash'd with the farthest sea’, waarbij nog het desolate
van ‘vast’ verwaarloosd wordt, - ik zeg ware deze vertaling feilloos als zoodanig,
hoe leelijk zijn de verzen!
Erg wordt het als Julia, - eerst zich schamend over haar afgeluisterde bekentenis
en zich gelukkig prijzend dat de nacht haar schaamrood dekte, - de onmogelijkheid
inziende van vormelijk te blijven en schuchter te ontkennen, zegt: ‘farewell
c o m p l i m e n t !’ Want Van Looy vertaalt dit met: ‘laat het uit zijn nu met
c o m p l i m e n t e n !’
Inderdaad - 't wòrdt zonder complimenten zoo!
Hoe slordig is ook:
vergeef het mij;
En wijt dit m i j n toegeven niet aan wuftheid,
D a t w a t de duistre nacht u zoo onthulde.

Ik spatieerde en geef het oorspronkelijke ter vergelijking:
pardon me,
And not impute this yielding to light love,
Which the dark night hath so discovered.

Bij het lezen en vergelijken van deze vertaling werd ik versterkt in de meening,
vroeger hier gepubliceerd: dat de heer Van Looy, in wien we om zijn groote
dichtergaven een uitnemend Shakspere-vertaler kònden bezitten, door zijn taak te
licht op te nemen, slechts zeer ten deele in dezen arbeid slaagt.
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William Shakespeare, Julius Caesar. Vertaling van dr. Edw. B. Koster.
Amsterdam. Tooneelbibliotheek onder leiding van L. Simons.
Van zijn eerbied voor het oorspronkelijke getuigen de Sh.-vertalingen van Dr. Koster
meer en meer. In zijn eerste waren nog al eens de blijken te vinden van wat
oppervlakkige voorbereiding; nu is zijn voorstudie overal merkbaar. Natuurlijk wordt
een vertaler bij een tekst die aanleiding geeft tot velerlei commentaar soms
genoodzaakt een keuze te doen, en kan men die keuze minder gelukkig vinden,
doch een reden om dit der vertaling aan te rekenen, mag het niet zijn.
Verdienstelijk is deze arbeid zeker en moge Van Looy in eenige zijner gelukkigste
gedeelten een grooter dichterschap openbaren - tal van plaatsen zijn er aan te
wijzen, waar Koster's vertaal-talent zich op respectabele wijze uit.
Neem bijv. in tooneel 2 van bedrijf II het gesprek van Calpurnia met Caesar,
waarin zij hem tot thuisblijven wil overhalen in haar angst voor de
onheils-voorteekenen.
CALPURNIA:
Wat zijn uw plannen? Denkt gij uit te gaan?
Gij moogt vandaag volstrekt niet buitenshuis.
CAESAR.
Caesar zàl uit: alwat mij heeft bedreigd,
Heeft slechts mijn rug aanschouwd; als 't het gelaat
Van Caesar ziet, verdwijnt het voor altijd.

CALPURNIA:
Caesar, 'k heb nooit aan teekenen gehecht,
Thans geven zij mij angst. Daar binnen staat
Een man, die buiten 't geen ons oog en oor
Getroffen heeft, van vreeslijkheden rept,
Gezichten die de nachtwacht heeft gezien.
Eene leeuwin wierp welpen op de straat;
En graven gaven gapend dooden op:
Vurige onstuim'ge krijgers voerden strijd
Bij troepen en geleed'ren, juist-geschaard
Als in den oorlog, op de wolkenlaag
Die bloed neerdruppelde op het Kapitool:
En krijgsgedaver ratelde in de lucht,
Stervenden kermden, paarden hinnikten;
En geesten krijschten schril de straten langs.
O Caesar, dat is alles ongewoon,
En mij beangstigt het.
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CAESAR:
Kan iets vermeden
Dat door de macht'ge goden is beschikt?
Caesar zàl uit, want die voorspellingen
Gelden een ieder, Caesar niet alleen.

CALPURNIA:
Als beedlaars sterven, ziet men geen komeet;
De hemel zelf spelt vlammend vorstenval.

CAESAR:
De lafaard sterft herhaald'lijk vóór zijn dood,
1)
De dapp're smaakt den dood niet meer dan eens.
Van al de wond'ren die 'k ooit heb gehoord,
Vind ik het vreemdste dat men vreezen zou;
Daar toch de dood, een zeer noodzaak'lijk eind,
Komt als hij komen wil.

Wie zich overtuigen wil, hoe getrouw de vertaler den oorspronkelijken tekst volgt,
legge dien er naast. Hij kan dan tevens de opmerking maken, dat Dr. Koster wel
eens den indruk schaadt door de keuze of toevoeging van een enkel woord.
Zoo klinkt wat heel huiselijk:
voor:
Gij moogt vandaag v o l s t r e k t n i e t buitenshuis.
You shall not stir out of your house to-day.

Hiertegenover zegt de zóó pratende Calpurnia wat heel schoolmeester-achtig:
E e n e leeuwin wierp welpen op de straat.

Haar opsomming van de onheilsteekenen is met krachtige, klankvolle taal
weergegeven, maar verslappend werkt daarbij het woordje ‘en’ in den regel:
E n krijgsgedaver ratelde in de lucht,

Jammer ook dat de climax te vroeg afgebroken wordt. Zij klimt tot in de saamvatting:
O Caesar! these things are b e y o n d a l l u s e
And I d o f e a r t h e m .

Hierin is de angst der vrouw uitgezegd, uitgeschreid!....
Maar wie vindt het in:
O Caesar, dat is alles o n g e w o o n
En mij beangstigt h e t .
?

1)

Vgl. Mattheus XVI, 28. Noot van Dr. Koster.
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Schade brengt ook het woordje, hier stoplapje, ‘zeer’ in den voorlaatsten regel:
Daar toch de dood, een z e e r noodzaak'lijk eind,
Komt als hij komen wil.

Zou ik de volgende wijziging mogen voorstellen?:
Daar toch de dood, in onontkombaarheid,
Komt als hij komen wil.

Ik sprak boven van plaatsen waaromtrent verschil van meening bestaat en die den
vertaler noodzaken tot het doen van een keus.
Zulk een plaats vindt men o.a. III. 1. in het antwoord van Brutus tot Antonius, als
deze zijn eerste woorden gesproken heeft bij het lijk van Caesar. Brutus begint daar
aldus:
O Antony; beg not your death of us.

Maar laat ik de vertaling citeeren.
BRUTUS:
Antonius! smeek van ons uw dood niet af.
Al schijnt het dat wij bloedig zijn en wreed,
Zooals door onze handen en hun daad
Dit schijnen moet, gij ziet die handen slechts
En dit het bloedig werk door hen verricht.
Gij ziet niet onze harten, meêlij-vol,
En meêlij met het leed van Rome's volk
(Als vuur het vuur uitdrijft, zoo meêlij meêlij)
Bedreef dit tegen Caesar. Maar voor u,
Antonius, heeft ons zwaard een looden punt,
Onze arm geen kracht van haat; en onze harten,
U broederlijk gezind, ontvangen u
Met allen eerbied, liefde en vriend'lijkheid.

In den laatsten volzin is Dr. Koster afgeweken van de lezing der folio-uitgaven,
zonder dat daar voor mijn gevoel rede toe bestaat. De tekst is daar aldus:
For your part,
To you our swords have leaden points, Mark Antony:
Our arms in strength of malice, and our hearts
Of brothers temper, do receive you in
With all kind love, good thoughts and reverence.

Die ‘arms in strength of malice’ hebben bij verschillende commentatoren bezwaar
ontmoet. Men vond een tegenstrijdigheid in de eerste goedwillig klinkende en de
daarop volgende schijnbaar vijandige woorden. ‘Onze zwaarden hebben looden
punten voor u - en onze armen ontvangen u in kracht van boosheid’: dat ging niet.
En éen hunner,
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Capell, bracht een wijziging in de interpunctie, tevens het woordje ‘in’ veranderend
in ‘no’. Aldus:
For your part,
To you our swords have leaden points, Mark Antony,
Our arms no strength of malice;

Hiermee werd het veronderstelde bezwaar ondervangen geacht, en Dr. Koster is
het blijkens zijn vertaling met Capell eens geweest.
Doch, als wij den tekst der folio-uitgaven, op dat punt door Delius en vele anderen
gevolgd, onbevangen lezen, bestaat dan inderdaad de tegenstrijdigheid? We moeten
nooit vergeten met Shakspere te doen te hebben, die in zijn forschheid van
uitdrukking de stoutste wendingen aandurft. Is deze uitdrukking niet echt
Shaksperiaansch?:
Our arms in strength of malice....
....... do receive you in
With all kind love.......

Onze armen, in kracht van boosheid (d.w.z. de spieren zoo gespannen alsof ze een
vijandige daad willen bedrijven) ontvangen, òmvangen u met de grootste vriendschap.
Wright verwijst in de aanteekeningen op zijn Julius Caesar-uitgave terecht naar
de woorden van Polonius tot Laertes:
The friends thou hast......
Grapple them to thy soul with hoops of steel;

waar de uitdrukking naar de letter evenmin vriendschappelijk klinkt.
En heel gelukkig is zijn verwijzing naar de plaats in Antony and Cleopatra waar
Antonius (III. 2. 62) van Caesar afscheid nemende, (in Dr. Koster's vertaling) zegt,
terwijl hij hem omhelst:
Mijn kracht van liefde blijft met de uwe in kamp.

‘His strength of love - zegt Wright - was employed in an act of malice. Here (in Julius
Caesar) the figure is reversed, and the strength of malice is employed in an act of
love.’
Burgersdijk heeft in zijn vertaling de moeilijkheid ontweken met:
Onze euveldadige armen......
........... groeten u
Met warme vriendschap.

Mijn opmerkingen mogen Dr. Koster ten bewijze strekken dat ik aan zijn ernstigen
en op veel punten zeer geslaagden arbeid de aandacht geschonken heb, die hij
verdient.
Wat deze beide uitgaven als zoodanig betreft, ze zijn te prijzen. Maar vermelding
aan het hoofd of den voet der bladzijden van bedrijf en tooneel zou nog een groote
verbetering zijn.
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Maurice Maeterlinck, Dramatische Werken. Door den schrijver
geautoriseerde uitgave, bewerkt door J. Clant van der Mijll-Piepers.
Amsterdam, Meulenhoff & Co.
In een handige uitgaaf en keurig bandje vinden we hier in vertaling bijeen: Prinses
Maleine, De Indringer, De Blinden en De Zeven Prinsessen.
De vertaalster voegde er een korte inleiding aan toe over den schrijver en zijn
werken en vertaalde een artikel van Ad. van Bever, getiteld ‘Herinneringen aan
Maeterlinck’ (Maeterlinck in Nederland), gedenkend o.a. de vertooning van Pelléas
et Mélisande in den Tivoli-schouwburg te Rotterdam.
Een en ander is ‘verlucht’ met een paar portretten van den dichter, de teekening
van Vallotton uit Le Livre des Masques, een portret van Georgette Leblanc, van
Agnes Sorma, vertolkster van Maeterlinck's drama's in Duitschland, naar een
onuitgegeven teekening van Lenbach enz. enz. In kort bestek heel wat bijeen.
Gelijk elk oorspronkelijk auteur stelt Maeterlinck hooge eischen aan wie zijn werk
in een andere taal willen overbrengen. Het zijn immers de eigendommelijkheden
die zijn werk tot iets afzonderlijks en iets bizonders maken, en hoe moeilijk is het
juist die in een andere taal te benaderen.
Frans Erens heeft in De Amsterdammer het overbrengen van deze drama's een
gemakkelijk werk genoemd - ik kan dat niet met hem eens zijn. Juist dat het
eenvoudig lijkt, is bedriegelijk. Vooral in zijn eerste drama's bezit Maeterlinck's tekst
het beknopte, het naïeve, dat in zijn latere - bijv. in Aglavaine et Sélysette - voor de
meer uitgewerkte fraze heeft plaats gemaakt.
Hij is allengs aan de beelding van zijn proza meer zorg gaan besteden, waardoor
het aan schoonheid gewonnen heeft, maar het heeft daardoor - noodzakelijk gevolg
- aan suggestieve kracht verloren. Het verrassende en bekorende van den dialoog
zijner eerste drama's ligt veeltijds in de wijze waarop hij iets niet z e i , maar deed
vermoeden en uit dat vermoeden op wonderlijke wijze opleven in de ruimten tusschen
den tekst, de suggestie meermalen versterkend door de herhaling, de om hare
dankbaarheid zoo welbekende dramatische figuur, waarnaar vóór hem echter
niemand zulk een suggestie-vol gebruik had weten te maken.
De eenvoud van het vlakweg, direct zeggen; het korte, beknopte, door herhaling
versterkt en tot dieperen zin gebracht, zoodat er telkens iets mysterieus' aanwezig
was, waarvan we evenmin de herkomst als den aard konden bepalen, maar dat èn
ontroering èn dramatische spanning wekte: dat alles karakterizeerde den ongewonen
dialoog. Is hierin niet
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vanzelf aangetoond dat het weergeven van dezen dialoog moeilijk zijn mòet?
In zijn eerste werken is Maeterlinck's kunst meer stemming-wekkend dan beeldend.
En hoe subtiel later het beeldende blijken zou, de schoonheid der plastiek heeft
meer taal-vòrmen noodig. De bekoring bleef dezelfde maar werd van een anderen
aard, de schoonheidsliefde vond meer bevrediging in het schoon-verbeelde, - de
fantazie had haren lust gehad aan het vermoede.
Onder die eerste werken munt vooral L'Intruse uit door wat Maeterlinck bij Ibsen
den dialoog van den tweeden graad genoemd heeft, den dialoog àchter het
gesprokene, den gesuggereerden dialoog op het wit tusschen den gedrukten, voor
den goed meevoelende daar te lezen even als voor den volgens Multatuli goed
meedenkende het Idee tusschen nummers n en n + 1.
Op den vertaler rust nu de plicht aan beide dialogen, den gedrukten en den
ongedrukten, recht te doen. Hij moet de eigenaardigheden van den oorspronkelijken
tekst zoo getrouw mogelijk bewaren om dezelfde suggestie te wekken. Het gezegde
is daarbij vaak van minder belang dan de wijze waarop iets gezegd wordt, omdat
daarvan voor een groot deel het min of meer suggestieve afhangt.
Ik heb De Indringer met het oorspronkelijke vergeleken en geef gaarne aan mevr.
Clant van der Mijll de eer dat de Hollandsche dialoog meestal den Franschen zuiver
weergeeft, ook in suggestieve kracht. Vooral tegen het slot. De blinde grootvader
onder het voelen naderkomen van den Indringer àl angstiger wordend en zijn angst
meedeelend aan wie bij hem zitten en wachten.
D e G r o o t v a d e r . Wat hoor ik daar, Ursule?
D e D o c h t e r . Niets, grootvader, het zijn de vallende blâren;.... ja, het zijn de
dorre blâren die op het terras vallen.
D e G r o o t v a d e r . Ga het raam dicht doen, Ursule.
D e D o c h t e r . Ja, grootvader.
D e G r o o t v a d e r . Ik heb 't koud. (Stille.) Wat hoor ik nu?
D e V a d e r . De drie zusters die elkaar omhelzen.
D e O o m . Mij dunkt dat zij erg bleek zien vanavond. (Stille.)
D e G r o o t v a d e r . Wat hoor ik nu weer?
D e D o c h t e r . Niets, grootvader; ik heb mijn handen over elkaar gelegd. (Stille.)
D e G r o o t v a d e r . En dit nu?...
D e D o c h t e r . Ik weet 't niet, grootvader... misschien de zusters die een beetje
beven.
D e G r o o t v a d e r . Ik ben ook bang, kinderen. (Sidderend van een vreemden
angst.) Wie is daar opgestaan?
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De O o m . Niemand is opgestaan. Enz. Enz.
Direct en zoo naïef mogelijk zeggen is hier het hóógnoodige. Daardoor wordt het
best de beoogde uitwerking bereikt. En nu heb ik tegen de vertaling op enkele
plaatsen het bezwaar, dat er kleine tusschenvoegsels in den tekst geschoven
werden, die den indruk verslappen. Zoo in het begin van dit stukje.
‘Venez ici, grand-père, asseyez-vous sous la lampe.’
‘Kom hier, grootvader, ga h i e r zitten onder de lamp.’
‘Ne vaudrait-il pas mieux rester ici?’
‘Zou het niet beter zijn m a a r hier te blijven?’
‘Il vaut mieux rester ici.’
‘Het is beter m a a r hier te blijven.’
‘Ursule, va voir un peu s'il dort.’
‘Ursule, ga eens (even?) kijken of hij g o e d slaapt.’

Bedenking voel ik ook tegen: ‘Ik geloof niet dat het goed gaat met haar...’ voor: ‘Je
crois qu'elle ne va pas bien’; tegen ‘de boomen b e w e g e n een beetje’ voor: ‘les
arbres t r e m b l e n t un peu’, als zijnde minder suggestief; tegen: ‘Ik zie den
waakhond diep achter in zijn hok l i g g e n ’, voor: ‘Je vois le chien de garde tout au
fond de sa niche’, om dezelfde reden.
De door mij geraadpleegde tekst van 1892 blijkt niet geheel te kloppen met den
door de vertaalster gebruikten en daarom zet ik een vraagteeken bij: ‘H e t i s n i e t
m o g e l i j k haar (de deur) geheel dicht te krijgen’, voor: ‘Nous ne parvenons pas
à la fermer tout fait’; ‘Laat ons samen eens flink a a n t r e k k e n ’, voor: ‘A p p u y o n s
ensemble’.
Heel moeilijk is het zoo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke te blijven en de eigen
taal daarbij geen geweld aan te doen. Over het geheel weet de vertaalster deze
moeilijkheid goed de baas te blijven. Maar een enkele maal is de Gallische herkomst
van den zin te merkbaar: ‘Het is de tuinman die gaat maaien’ voor: ‘het is de tuinman;
hij gaat maaien’ of ‘Dat ben ik geweest die de deur dicht deed’ voor ‘Dat ben ik
geweest; ik deed de deur dicht.’
Maar al wèl. Een vertaling als deze verlokt vanzelf tot vergelijken. Zij toont
onmiskenbare kwaliteiten en ik kan me begrijpen dat Maeterlinck er zijn
ingenomenheid mede betuigd heeft.
W.G.v.N.
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Literatuur.
David Moolenaar en Herman Poort, Nederlandsche Verskunst. - Meindert
Boogaerdt, Zeist.
David Moolenaar en Herman Poort bundelden een zevental hunner literaire opstellen
tot een boekje, dat u bij lezing het genoegen van echt-gemeende en frisch-gezegde
ontboezemingen-aan-te-hooren geeft; dat ons de goede dagen in herinnering brengt
toen we Willem Kloos' ‘Veertien Jaar Literatuurgeschiedenis’ genoten, de door
raakheid en kalme zekerheid als eene openbaring in-werkende kritieken van den
Willem Kloos-dierdagen, dien de beide schrijvers door den aard van hun geschrift
en herhaalde eerbieds-betuigingen als hun grooten padvoerder en Meester erkennen;
dat u ten slotte, al mag eigen inzicht menigmaal afwijken van de hier voorgestane
meeningen, in ieder geval van de volkomen en innige oprechtheid der auteurs weet
te overtuigen.
Het zijn geëxtasieerde Poëzie-beminnaars, maar van zulk eene eerlijkheid, dat
ge - ook in passages die in ander verband allicht een verdenken van poze zouden
wekken - nimmer aan de goede trouw hunner bedoelingen twijfelt. Ze brengen u
zoover, dat als ge op blz. 91 te lezen krijgt: ‘Neen, het zijn niet de zoo talrijke
wel-goede gedichten, die ge doorleest zonder u zeer te ergeren aan hunne
onvolmaaktheid, die U soms zelfs wel hier en daar in een enkele regel iets goeds
te hooren en te voelen geven, het zijn niet de bundels verzen, die ge in uw kast te
staan weet als boeken vol wit papier, omdat ze noch door leelijkheid, noch door
schoonheid u tot goddelijke liefde of demonische haat vervoerden, het is niet de
groote massa der verfoeibare middelmatigheid, zonder gebreken en zonderlingheden,
maar het is alleen het bijuitstek exquise, het allervolmaaktste dat voor een
kunstgevoelige de poëzie maakt tot een levenskwestie. Waarlijk, ik zeg hier geen
holle phrasen, geen grootdoende woorden, maar ik bedoel in waarheid: een
levenskwestie. Ik hoop toch, dat gij nu hoort door deze bladzijden heen mijn levende
menschenstem met ernst tot u spreken’ - zij weten u zoover te brengen, wilde ik
zeggen, dat u deze slotzin zelfs als absoluut-niet-belachelijk
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voorkomt. En dat terwijl uw kritisch Ik toch bij al het door hen geprezene of
veroordeelde waakzaam gebleven is en ge hun betoog dus allerminst in één
voortdurende stemming van overgave behoeft gevolgd te hebben.
Waarlijk, D.M. en H.P. zijn poëzie-beminnaars, ja in-poëzie-verliefden al dragen
ze ook goed-Hollandsche namen! ‘Wat klaagt gij dat een vrouw u bedroog en een
vriend u verliet?: gij hebt geleerd een dichter te beluisteren en er is u ontroering
geschonken, die u òpvoerde tot het boven-menschelijke’, zegt de Inleiding. Ze zijn
exclusief als echte minnaars: al hun genegenheid, al hun teederheid gaat uit tot een
bepaald soort poëzie. Er valt maar weinig voor hen te bewonderen, zij hun liefde
voor dat weinige dan ook een diep-ontroerde. Men ‘bedenke toch vooral dat de
waardeering van een eerlijk kunstkritikus, wat Vondel betreft, alleen kan gelden voor
de enkele, of ja, in verhouding tot alles, maar hèel enkele reien en lyrische verzen,
die in zijn werken te genieten bleven tot op dezen dag.’ En eigenlijk: ze meenen,
dat men niet van ‘een bepaald soort poëzie’ mag spreken; ‘er zijn geen verschillende
soorten van poëzie, waarvan de eene bij deze, de ándere bij die dichter op den
voorgrond treedt’, zeggen ze. En als ge bij dat spreken over Vondel reeds aan vele
passages van niet lyrischen aard maar als verhaal-fragmenten van schoone
weidschheid en gedragenheid hebt moeten denken, dan wilt ge hier bij een zoo
algemeene uitspraak toch stellig even protest doen hooren. Hoe nu? Stel, dat ge
Karel van de Woestijne's zeer terecht door hen bewonderend-geciteerd gedicht-begin:
't Is triestig dat het regent in den herfst,
dat het moe regent in den herfst, daar-buiten.
- En wat de bloemen wégen in den herfst;
- en de oude regen lekkend langs de ruiten....

eens als passage in een drama, te spréken door een bepaalde persoonlijkheid,
tegenkwaamt - hoé zouden u die regels daar op zulk een plaats en in zulk verband
dan niet geheel anders kunnen aandoen! Heeft niet alles zijn eigen eisch en plaats?
En zoudt ge - waar men in een (vergeeft me!) bepaald soort poëzie de zuiverheid
van woord en rhytme als 't ware direct niet de oogen próeft - zoudt ge, b.v.
Shakespeare'aansche, in het algemeen: dramatische dichtkunst op dezelfde wijze
lezend, tot een rechte appreciatie kunnen geraken?
Het kan natuurlijk de bedoeling niet zijn de heeren D.M. en H.P. in al hun
uitspraken en oordeelvellingen op den voet te volgen, en het door hen geciteerde
Horatiaansche voorschrift aan den ‘vir bonus et prudens’.... weer op hunne
citaat-keuze en (overdrachtelijk) op de daarbij gevoegde lof en blaam toe te passen.
Dit behoeft ook niet; het spreekt immers voor zich zelf, dat in dergelijke sfeer, ook
bij zeer veel overeenstemming, altijd persoonlijke waardeerings-verschillen zullen
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bestaan. En bovendien, ik kan mij in hoofdzaken met de waardeering die voor
Boutens en v.d. Woestijne's hier afgedrukte verzen, voor Gorter's ‘Mei’ wordt
uitgesproken, en de aanklacht van pose en mooi-doenerij tegen v. Eeden's ‘Lied
van de Smart’ zeer wel vereenigen.
Doch een paar opmerkingen. Hoewel ik dus Moolenaar's uitvoerig en zeer prijzend
artikel over den dichter Boutens grootendeels met instemming las, verwonderde ik
mij even door den heer Poort (in zijn algemeene inleiding) op de vraag: ‘Wat erkent
gij dan als poëzie?’ speciaal met deze strophe van den genoemden dichter te hooren
antwoorden:
Wien werelds wind en eigen wreede vingren tokken
Hartstrengen broos,
Tetrvleezen snaren trillend overtrokken
Zieleklankbodem eindeloos.

Het kan aan mij liggen - maar wanneer ik dit beeld tracht te realiseeren, wil het mij
gewoonlijk wat.... anatomisch van plastiek voorvoorkomen; en de doorvoering ervan
lijkt wel vernuftig, maar tevens niet zonder gekunsteldheid.
In de bespreking van Gorter's ‘Mei’ trof mij - vooral na de voorafgaande opmerking
dat ‘Boutens' beste verzen klein-werk zijn’ - dit gedicht als een ‘geweldig epos’
gekenmerkt te zien. Is dit epitheton nu wel het bij uitstek karakterizeerende; en mag
men van een zorgvuldig kritikus niet verlangen, dat hij zeer nauwlettend te werk ga
in de keuze zijner adjectiva? Ik bedoel deze opmerking waarlijk niet als letterzifterij!
Buiten-verhouding-prijzende toevoegingen zijn jarenlang zoozeer aan de orde van
den dag geweest, dat men er eindelijk eens genoeg van krijgen kan.... ja, dat men
er tureluursch van wordt! En het beste is nog wel, dat de beide keeren het verderop
met mij blijken eens te zijn. Schrijft Herman Poort (op blz. 104) niet, dat het ‘ietwat
belachelijk zou klinken’ Gorter b.v. den Hollandschen Homeros te noemen?
In hetzelfde opstel komt nog een passage voor, waarbij ik iets op het hart heb.
‘Zelfs de opmerkingen’, staat er op blz. 86 te lezen, ‘van den geleerden en toch niet
geheel van kunstgevoel ontblooten heer Edward B. Koster in zijn van zoo groote
belezenheid getuigend boekje over Overeenkomst en Navolging in de Literatuur,
dat er hier en daar en dáár-óók plaatsen in Mei zijn aan te wijzen, die herinneren,
ja, waarvan éen zelfs woordelijk gelijk is, aan versregels van Shelley, Elizabeth
Barrett Browning en Keats, - deze opmerkingen, zeg ik, kunnen toch door hèm, die
nièts en nièts anders wil dan een gedicht, zooiets wonderlijk-ontroerends van
zegging-rhythme-en-klank, niet anders ontvangen worden dan met de woorden: Zoo, zoo, dat wist ik niet! -’
Zeker! Maar alleen: hoe ver kan dat gaan? Op dit standpunt zou men ten slotte
met onverschilligheid kunnen aanhooren dat een of ander door
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ons bewonderd Nederlandsch gedicht.... een vertaling bleek te zijn. Zoo absoluut
zonder belang is dit toch niet. Argumenteert 's heeren Poort's medewerker zelf niet:
‘Bovendien, als nu de heer Ek Ellen èn als Hei Lijdenslied van den Asceet en als
verskunst navolging vindt, wat vindt hij er dan eigenlijk mooi-oorspronkelijk in?’ Een
navolging van Keats' Endymion is ‘Mei’ stellig niet; maar wie, die zelfs maar dezen
aanhef las:
A thing of beauty is a joy for ever:
Its loveliness increases; it will never
Pass into nothingness; but still will keep
A bower quiet for us, and a sleep
Full of sweet dreams....

moest niet onmiddellijk aan de sprekende verwantschap in versvorming en rhythme
denken? En verdient degeen die hierop opmerkzaam maakt alleen een betuiging
onzer welwillende onverschilligheid?
Ik wil eindigen met op te merken, dat de uitspraak omtrent den kritikus: ‘hij hebbe
niet de pretensie de waarheid te hebben geopenbaard, maar slechts deze: kunst
te hebben geleverd’ - beslist mijn instemming niet heeft. De waarheid? Is naar het
woord van den Duitschen wijsgeer de waarheid niet: een diamant met véle facetten?
En: kritiek alleen kunst? Kunst in zooverre dan als Spinoza's ‘Ethica’ door haar
gedachten-architectuur, of Thomas a Kempis' ‘Imitatio’ door de wél-uitgeschreven
persoonlijke wijze waarop hij zijn persoonlijkheid verloochent, en Platoon's dialogen
door hun dramatischen opzet, afwikkeling en ontknooping. Maar alleen kunst? Ik
vond in het boekje van D.M. en H.P. ook nog wel iets anders te waardeeren!
H. VAN DER WAL.
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Pierrot moderne
door P.C. Boutens.
Pourquoi, en nous expliquant, ne pas faire un petit bout de danse, tout
comme autrefois?
Le parfait maître de danse.
Wat is u aan mij gelegen?
Altijd was ik maar een droomer,
In den winter van den zomer,
Bij den zonneschijn van regen Wat is u aan mij gelegen?
Ach die droomen en die waken,
Wonen mijlen uit elkander,
En vergeefs wil de éen den ander
Tot zijn hartsgelijke maken De éen moet droomen, de ander waken.
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Die in zomermiddernachten
Uit het maanlicht zijn geboren,
Kunnen niet den dag behooren,
Moeten in de zon versmachten
Naar de zon der middernachten.
Korte schemeravonduren
In wier hart elkander raken
Zon en maan en droom en wake,
Waren wij elkaêrs geburen,
Weinig schemeravonduren.
Had zich de avond kunnen lengen
In éen dag van schemerduren,
Tot éen nacht van zilvren uren:
Dag en nacht die zich vermengen
En ons broos geluk verlengen!
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Ach hoe leed ik, lang en wakker!
Weken werden trage jaren.
En mijn hart wou niet bedaren:
O te droomen met een makker! Lange weken leed ik wakker.
O de felle wreede weelde
Die mijn droomloos hart doorbeefde,
Bittre dood dien 'k overleefde,
Die mijn hart doorsneed en deelde,
Maar tot nieuwer droomen weelde!...
Zie, mijn arm houdt u omvangen,
En uw hoofd rust aan mijn schouder.
Maar wij zijn een leven ouder
Sinds het avondbleek verlangen
Met zijn koorts ons hield bevangen....
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Luister nog, laat mij verhalen.
Voelt gij niet hoe licht wij zweven,
Ieder in zijn eigen leven,
Met het rijzen en het dalen
Van harts hoorbaar ademhalen?...
't Wordt als een begin van droomen!
Als de horizonnen klaren
Of de maan komt opgevaren Maar gij zijt het, die moet komen...
't Is als een begin van droomen...
Iedren nacht zijt gij mijn eigen:
Schooner dan de helle dagen
U in 't licht te toonen wagen,
Zie ik u in droomen stijgen,
Onvoorwaardelijk mijn eigen.
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Won niet Adam zelf in slape
Uit zijn eigen vleezen zijde
Die zijn eenzaamheid bevrijdde?
Heeft de Droom haar niet geschapen
Waar hij lijdzaam lag te slapen?
Trouw zijn u mijn blinde nachten,
En al de ontrouw uwer dagen
Komt hun helderheid niet vagen
Met een schaduw van gedachte O mijn trouwe kuische nachten!
Machtger is de droom dan 't leven! Heeft de dag u ooit geschonken
Dees mijn oogen droomdoorblonken? Mij heeft u de droom gegeven
Onverdeeld en voor het leven!
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En mijn dood zal u niet derven;
Want ik heb u afgewonnen
Van de sterfelijke zonnen,
En den dood moet met mij sterven
Wat de dood niet kan verderven!
Liefde die zich niet kon geven,
Neemt alleen en wordt genomen:
Ik werd rijk bij schaamle droomen,
Gij bleeft arm in 't rijke leven:
Neem wat ik u niet kan geven!
Toch, dees sombre selenanthen,
Deze bloemen mijner oogen Ach, het lijkt een ijdel pogen
In den dag haar te verplanten
Naast uw gouden helianthen!
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Zie, uw hoofd rust aan mijn schouder,
En mijn arm houdt u omvangen....
Koud en dood is jong verlangen.
En onwerklijker en kouder
Rust uw schoon hoofd aan mijn schouder.
Elk woont in een ander leven.
En wij dansen als twee dooden
Tegen 't vroege morgenrooden
Als de haan zijn sein gaat geven
En de sterren flakkerbeven....
Wat is u aan mij gelegen?
Altijd was ik maar een droomer,
In den winter van den zomer,
Bij den zonneschijn van regen Wat is u aan mij gelegen?
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Ravenna
door Louis Couperus.
I.
Het was in den nazomer. Wij waren een paar dagen in Rimini geweest, in het
naseizoen van dat wel elegante badplaatsje aan de Adriatische zee en de auto
voerde ons over een hoogen weg, die weg schoot als een eindeloos lint.... Plotseling
scheen het mij, dat ik Italië had verlaten. Zware, grauwe wolkmassa's, als zwevende,
duistere luchteilanden met bijna zwartige, gekabbelde stranden, dreven aan op een
machtigen adem van Noord-Oostenwind. Alomme sloeg een duistere schaduw
neêr.... De kleuren waren gezwijmd. Het blauw aan den hemel vervaalde, het blauw
van de zee vervuilde en ter andere zij van den weg strekte een dezolate vlakte zich
uit; heel, heel ver weg schenen bleeke contoeren van bergen te golven. Moerassige
plassen weêrspiegelden de wolkenlucht en het was of de luchteilanden ook dáar,
op de aarde zelve, dreven in donkere wateren. De wind klaagde op uit biezen en
riet en de halmen bogen in een moedelooze neêrslachtigheid, maar het zware water
der plassen kabbelde nauwlijks. Silhouetten van armelijke hoeven stoffeerden de
droevige wijdte met een bewoondheid, die haar nòg droefgeestiger schijnen deed,
en magere buffelen, maar majestueus wijd-uit gehoornd, voerde een sombere herder
in lompen naar stal....
Ik zag om mij rond. Ik zag over de zee, over den langen, lángen weg; ik zag over
de wijde vlakte, ik zag naar achteren om. Het was overal de zelfde kleurloosheid,
de zelfde eentonigheid, de zelfde immense troosteloosheid, maar over geheel dit
landschap dreef een ziel van grootsche, somber ernstige verhevenheid en
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ademde een schoonheid, die niet zuidelijk was. Ik dacht mij niet meer in Italië en ik
had niet kunnen zeggen in welk land ik wèl mij droomde te zijn, maar zekerlijk voelde
ik het Zuiden niet om mij en sloeg mij de sombere angst om het hart.
Een angst voor de atmosfeer. Een angst voor die opstormende, wit schuimende
grauwe zee, die zwaar opkrulde tegen sponzige klippen. Een angst vooral voor dat
vreeslijke land, voor die vlakte van armelijke, wijde en trotsche verlatenheid. Een
angst voor dien eindeloozen weg....
Wij ijlden hem op als in toover. Er was een nauwe veiligheid in onzen wagen, die
dwars door deze vijandelijke, sombere melancholieën ons voerde. De vlakte fronste
en de zee grijnsde en de huilende wind raasde nijdig ons in het gelaat. Een regenbui
striemde ons om de ooren als met hagelharde geesels. En een oogenblik zag ik de
vlakte door eene zwartende strieming van schuine regenstralen heen, die neêr
kletterden in de moerassige plassen, aan welke het riet en de biezen klagelijk
suizelden....
De bui woei voorbij, de schuine geesels verijlden, der bergen contoer klaarde
weêr uit aan den einder ver; een bleeke zon scheen door, of het licht opging over
de zwevende wolkeilanden, de drijvende hemelstranden. Er waren tintelingen als
van staal in de moerassen en in éene plas zag ik het blauw van de klarende luchten
als een helderheid van email even versmelten tusschen de ijle halmen, die op den
windewaai uitbogen in dat liquide metaal. Het waren de eenige kleuren.
Plotseling, voor ons, rezen als donkergroene dommen en slanke, grijzige zuilen....
Het waren de eerste pijnboomen van het antieke woud, van de eeuwenoude PINETA,
van Dante's woud bij Ravenna!
O, ijl en toch somber woud van oude, oude stammen, waar boven als op
kolommen, de donkere naaldenkoepels zich welven, tegen de grauwe wolken van
die zoo vreemd droefgeestige, weinig zuidelijke lucht - gij hebt altijd, van de antieke
tijden af, daar aan dien zeezoom der Adria geschaduwd, als een mijlenlange hof
van huivering, en wij moeten een moeilijke poging doen in onzen geest om te
bedenken, dat deze verkronkelde tronken nièt de zelfde zijn, die de Gothische legers
van Theodorik beschaduwden, dat deze grauwe dommen nièt de zelfde zijn, die
hunne melancholie afwierpen op het voorhoofd van den dwalenden
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Banneling Dante! Maar ook al bedènken wij eindelijk dit, de atmosfeer is de zelfde
gebleven, als die welke er weefden en zeefden de schaduwen der vergane boomen,
want het woud zèlve is eeuwen gebleven de zelfde duistere zwaarmoedigheid. Dit
is eeuwig het woud van den weemoed geweest; deze PINETA is eeuwig gebleven
de lijdenshof der zielepijnen. Door hare violet-grauwe schemeringen zien wij
Thusnelda dwalen, de Cheruskische met de blonde vlechten, de Germaansche
vorstendochter, des verslagen Arminius' troostelooze, door Germanicus in zijn triomf
meê gevoerde vrouwe.... Zij heeft ver van hare haardsteden, die zij nimmermeer
zien zal, heur zoon gebaard.... Haar zoon Thumelicus, in steê van een
Germaanschen prins en held, zal zwaardvechter zijn: tot GLADIATOR wordt hij opgeleid
in de beroemde gladiatorenschool van Ravenna, school, die eenmaal Julius Caezar
stichtte, kort vóor hij den Rubicon overtrok, om de aandacht zijner vijanden af te
leiden.... Thusnelda's droevige, edele, majesteitelijke figuur van gevangene
Barbarendochter, wij zien haar als een schim hier verschemeren de stammen langs.
Het grauw violette licht van den vreemden morgen verklaart haar als in den spokigen
afglans der oude eeuwen, die is blijven zweven. Haar leed is het heimwee, dat duren
zal tot haar dood. Haar leed is om haar gebrokene fierheid. Haar leed is om haar
zoon, die niet anders kàn verlangen dan slechts een goed zwaardvechter te zijn in
de arena's van Rome.... En hare handen heeft zij geklampt, hare uitgeweende oogen
heeft zij opgeslagen om de smart, die jàren geduurd heeft, in dit woud, in sombere
schaduwen als deze, die nù vallen om ons heen....
Dat was de Bannelinge der Oudheid.... Laat de Oudheid voor ons onder gaan,
als een zon in vale nacht; laat de middeneeuwen voor ons opsomberen.... laat ons
den Banneling der Middeneeuw zien aannaderen, eenzaam, vol smart voor de
vaderstad: Florence, dat Dante verstooten heeft.... Wie hij ontmoet, vlucht van hem
verre: moeders trekken angstig hare kinderen weg in de wijde plooien harer mantels;
dit is de man, die de Hel heeft betreden en wiens baard ros is geschroeid door den
1)
onzaligen gloed.... maar de Banneling bespeurt zelfs die angsten niet: de weemoed
om zijn ziel weeft de peinzing te dicht, dan dat hij iets anders speuren zoû dan die
droevige peinzing zelve....

1)

De legende wil, dat wij ons Dante in Ravenna voorstellen NIET met den kap om het magere,
geschoren gelaat, maar gebaard.
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Mogen de eeuwen ook wentelen, deze schaduwen, deze schemeringen zinken,
altijd de zelfde, neêr van deze naaldenkoepels.... Zij zijn neêr gevallen om de
romantische verdrietelijkheid van Byron, zoo hij langs deze tronken zijn paard liet
stappen als het wilde, terwijl hij mijmerde over de gravin Guiccioli.... Zij zijn neêr
gevallen om de zachte Anita, te zwak en te teeder om haar held tot de zege toe te
volgen en die hier bezwijkt, aan een dezer boomstammen, in de armen van
Garibaldi....
IJl en toch somber woud, wat voor vreemd huivere, als betooverde damp van
smartelijkheid valt van uw boomkronen neêr of stijgt op uit uw antieke aarde.... Het
is om ons een nazomermiddag, wij zijn toch in het Zuiden, wij zijn toch in Italië, maar
om ons is geen zonnige vreugde en zelfs nu de uitschietende zonnestralen
zachtkens-aan glanzen de stammen langs, is hunne glans er een spokige, trots het
levensvolle uur van den dag.... Zoo de nacht over u heen ware gevallen, zouden
de schimmen dan òp rijzen uit uw donkere plassen en duistere kuilen en verzweven
in de misten der zee en de moeraswalmen der wijde vlakte daar ginds, ijl en toch
somber woud?

II.
Wij zijn verder, verder gegleden, langs de somber ijle PINETA en rondom ons heen
breidt de ernstige vlakte zich uit: een dorre hei gelijk, onder de groote wolkmassa's....
Maar plotseling maant ons een eenzame bouw, die opdoemt, dat wij Italië niet
hebben ververlaten, hoe ernstig en dor ook dit landschap zij. Want deze bouw, die
doemt, deze kerk met haar afzonderlijke klokketoren, is nog het type der oude,
Christelijke baziliek. Naakte lijnen van soberheid; stroeve gevel met drie blinde,
dicht gemetselde boogramen; een ronde, donkere poort; baksteen en pannen;
ènkele - waar licht moest binnen vallen, - onregelmatig aangebrachte vensters; ter
weêrszijden een dubbele rij van blinde arkaden, en de campanile, even ter zijde,
een ronde toren, die wel de kerker van een burcht schijnt - dit alles is
Sant'Apollinare-in-Classe; dit alles is de uiterlijke, oud-Christelijke baziliek, die hier
op rijst, droefgeestig maar onbetwijfelbaar Italiaansch, in de grauwe eenzaamheid
van het wijde landschap van melancholie. Alle Toskaansche lieflijkheid, alle
Romeinsche grootschheid is hier verre. Deze baziliek in deze vlakte geeft een indruk
van oud-Christelijke treurigheid, die nergens
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anders wordt aangetroffen.... En hoe langer te twijfelen, dat wij zijn in Italië? De
zacht schuine lijnen van het eenvoudige dak, de gevangenis-achtige apart staande
klokketoren, zij teekenen dadelijk de Italiaansche silhouet van campanile-en-baziliek,
hoe grauw ook de lucht zij en hoe somber de atmosfeer zich ook weve....
Is de baziliek eenmaal met marmeren pracht bekleed geweest of kwamen de
bouwmeesters nooit daar aan toe? Wel weten wij, dat Sigismondo Malatesta de
kerk hare marmeren binnenwanden ontroofde.... Wij zijn binnen getreden; de
marmeren kolommen en bogen steunen een fries van mozaïek-medaillons, boven
welke fries twee strenge binnenmuren dragen de vierkante balkenzoldering van het
middenschip. Links en rechts de zijschepen met de sarkofagen der oude
bisschoppen. In de verte van het choor, in mozaïek, het symbool der Transfiguratie,
door Sant' Apollinare gezien in vizioenen: de heilige, in extaze onder een immens
stralend kruis, met ter zijde Elias en Mozes, en zoo als het kruis den verheerlijkte
symbolizeert, de Apostelen gesymbolizeerd door een twaalftal lammeren. Ja, dit is
wèl de oud-Christelijke baziliek ende primitieve lijn, het primitieve karakter er van
is zoo zuiver bewaard, dat wij nauwlijks missen de mozaïekpracht, die eenmaal
deze baziliek deed flonkeren en fonkelen, als weldra ons in Ravenna toe zullen
fonkelen en flonkeren die ingelegde kerkschilderijen van zacht kleurig glas en
duizende gouden vierkantjes en duizende tintjes van parelmoêr en tikjes van
edelsteen zelfs....
Dit was de eerste Christelijke baziliek van de havenstad van Ravenna, van Classis,
van het antieke vlootstation des Romeinschen keizerrijks, van Classis, in welk haven
tweehonderdvijftig LIBURNEN of oorlogsschepen zich konden rijen.... Van dit maritime
Classis geleidde een weelderige villa-wijk, Caezarea, naar Ravenna.... Van deze
weelde is geen steen zelfs over en in Ravenna zelve zullen wij ter nauwernood een
enkel brok beeldhouwwerk aantreffen uit de antiek keizerlijke tijden. Maar wel, nu
wij den grauwen stroom naderen, den Ronco, en uitstappen, en staren in de lage
wateren, nog niet gezwollen door de eerste najaarsregens.... onderscheiden wij de
bogen van Trajanus' aquadukt, die, twintig mijlen lang, Ravenna van drinkwater
voorzag.... De verzonkene arkaden schemeren sprookjesachtig door het water heen,
de grond heeft zich opgehoogd, de vloed wijzigde zijn loop en overstroomde het
machtig bouwwerk.... Tusschen de weêrspiegeling der zware,
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grauwe wolken, tooverachtig, in de vochtige diepte van de rivier, duiken de bogen
op tusschen een woekering van fijne waterplanten, die slieren als nixe-haren....

III.
Wij zijn in Ravenna. Waar is de gratieuze lieflijkheid der Toskaansche stadjes, als
van Pisa, Pistoja en Lucca; waar is de mediaevale silhout der Umbrische stadjes,
als van Assisi en Spoleto? Wij zijn in Ravenna niet, als wij daár waren, bekoord.
Wij zijn in een doode, kleine stad en de huizen, de kerken, de gebouwen staan om
ons op, onbelangrijk, onschoon en emotie-loos, terwijl de atmosfeer, na de
herfstachtige van de vlakte, wederom is geworden de verstikkend stoffige van den
nazomer. Maar over de stad, als over de vlakte, drijft de melancholie; alleen, zij is
niet meer de stemmingsvolle der wijde verlatenheid; zij is geworden de drukkende
van de kleine, doode, als onnoodige stad.... Wie wil hier leven, in deze gloed
uitstralende, baksteenen huizen? Is de stad ook wel bewoond, vragen wij ons af,
terwijl wij ons hôtel uitgaan, dat den naam van Byron draagt en een oud paleis is,
waar men zegt, dat Byron gewoond heeft? Maar terwijl onze voetstap weêrklinkt
over de groote straatkeien en het stof om ons opstuivelen doet, zien wij in den
gouden mist van den zonneschijn de schimmen van het Verleden rijzen.... Wij zien
behalve Julius Caezar, behalve Thusnelda en haar zoon Thumelicus.... de schim
van Honorius, Theodozius' des Grooten zwakken zoon, die zich hier in Ravenna
schuil houdt achter onneembare wallen en forten, als Alarik met zijn West-Gothen
Italië's heiligen grond overstroomt.... Wij zien zijne zuster, Galla Placidia, de krachtige
vorstin, regentes voor haar weeken zoon Valentinianus.... Wij zien Theodorik de
Groote: hij heerscht hier als Koning der Gothen en Vorst van Italië, zich
beschouwende toch vazal van den Romeinschen keizer, die troont te
Constantinopel.... Wij zien, in weêr latere eeuw, Belizarius hier binnen trekken met
zijn overwinnende legers en stichten het Exarchaat van Ravenna, voor zijn vorst
Justinianus....
En plotseling begrijpen wij hoe belangrijk deze doode stad ons zal worden, zoo
wij slechts binnen treden in hare kerken en muzeum, zoo wij slechts zullen zien
flonkeren en fonkelen dien schat van mozaïeken, die de verledene eeuwen als
tastbaar voor ons zal optooveren....
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IV.
Laat ons echter pogen vooreerst het Ravenna der Oudheid te zien, de sterkste stad
van het keizerrijk. Augustus was de eerste, die partij trok van hare ligging en hij was
het, die de havenstad Classis (vloot) stichtte, met den breeden haven, waar de
tweehonderdvijftig oorlogsliburnen wiegelden op het veilige water.
Tiberius, na hem, beval zoo wel Ravenna als Classis en de weeldewijk der
villa-straat, die beiden vereende, Caezarea, te omringen met sterke muren en forten.
Het vierkant dier forten en muren werd in de vijfde eeuw tweemaal verbreed. De
stad bloeit in de Oudheid met een pracht van gebouwen op; in de Noord-Oostelijke
voorstad, bij de Gouden Poort, rondt zich het Amfitheater, zuilt de Apollo-tempel,
rijst het Capitool-complex van regeeringsgebouwen: er breiden zich de Thermen,
de theaters, arena's; er zijn bovendien de beroemde wapenfabriek, de beroemde
gladiatorenschool. Tal van statige poorten en de mijlenlange aquadukt, door Trajanus
gesticht en wier bouwvallen wij reeds onder de wateren van den Ronco zagen....
Dit is het vizioen der Oudheid. Een sterke stad, een weelderige stad, een maritieme
stad.... Wat is er in werkelijkheid over van deze vier eeuwen trotschen bloei? Zullen
wij ruïnes zien van bazielieken en tempels....?
Neen, uit die vier eeuwen bloei is geen zuil, geen steen over. Tusschen de
baksteenen huizen en baksteenen kerken is zelfs geen brokje marmer gebleven
van die eeuwen van kracht en macht en pracht.... Het is bijna huiveringwekkend dit
te verwezenlijken in ons bedenken. Wij zijn zoo gewoon overal bijna, in Italië, in
Rome vooral, het verbrokkelde, maar dierbare marmer aan te treffen voor onzen
dwalenden voet en ons zoekend oog.... Hier, niets. Maar nu wij het Muzeum zijn
binnen getreden.... ja, nu zien wij wat òver is van die vier eeuwen! Twee brokstukken
van een marmeren reliëf: het Huisgezin van Augustus: drie mannen-, twee
vrouwenfiguren en knapen rondom een offerstier. Een belangrijk, schoon werk uit
den eersten keizerstijd: Augustus, eiklofomkranst, drukt met den linkervoet den
aardbol; Livia, de keizerin, rijst hem ter zijde; dan volgt Caezar, met de star boven
zijn voorhoofd, de Stella Julia, de ster van het Julische Huis; een gepantserde man,
een zittende vrouw voltooien de groep. Nog enkele
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andere marmer-reliëfs herinneren ons aan de eerste keizers-eeuwen; in het
Aartsbisschoppelijk Paleis vinden wij een danseres; kleine liefdegoden, die, reikende,
vruchten zoeken uit een naast hen staanden, zeer grooten korf vol vruchten - een
heerlijk werk; in San Vitale treft ons het marmer-reliëf van den troon van Neptunus;
de troon zelve gebeeldhouwd met achtergordijn; op de trede een monster der zee,
terwijl mollige, mooie knaapjes (PUTTI) aantorsen des zeegods ontzaglijken drietand
en Tritons zware hoornschelp. En behalve enkele marmeren sarkofagen en
grafsteenen, waarop de marmeren koppen en beeltenissen in hoog-reliëf der
overledenen, zijn deze half vernielde stukken beeldhouwwerk het eenige wat ons
overblijft van vier eeuwen leven en streven eener groote, belangrijke stad, de grootste
havenstad, het voornaamste vlootstation van het Romeinsche Rijk!

V.
Voor teleurstelling zoo weinig over te vinden van de eerste antieke keizerseeuwen,
is ons echter in Ravenna een groote troost gegeven. Zie, hier staan wij voor een
onaanzienlijken bouw, een kerkje, gewijd aan twee heiligen, Nazarius en Celzius.
Er is uiterlijk niets aan te bewonderen, en zonder eenige verwachting zijn wij binnen
getreden.... Een plotse glorie schittert, maar gedempt, om ons heen; een glorie van
gedempt goud en blauwend azuur.... Een glorie van mozaïekwanden als van een
geheimzinnig paleis uit een tooversproke.... Wij zijn in het Mauzoleum van de keizerin
Galla Placidia en de vijfde eeuw toovert voor ons op, zichtbaar, tastbaar, verblindend
prachtig en zoo duidelijk, dat het is, als of wij plots zelve in die verledene jaren
ademen!
Met niets is te vergelijken de gave heerlijkheid, die ons omringt. Het is zulk een
verblindende schoonheid, het is zulk een indrukwekkende pracht van goeden, van
edelen smaak, het is zulk een aanzienlijke rijkdom van kleur, en te gelijk hooge
kunst van decoratie en ornamentatie, dat waarlijk de eerste indruk er eene is van
stupefactie, dat wij niet gelóoven kunnen aan wat wij zien, dat wij meenen een zaal
voor ons te zien opgetooverd uit een paleis van Aladin of Scheherazade.... Bedenk,
buiten is het de doode stad en dit onbelangrijke, baksteenen kerkje....! Binnen is
het een plotse verblinding! Een kapel in den vorm van een Latijnsch kruis welft hare
sierlijke lijnen om ons rond en het gewelf verheft zich,
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wonderbaarlijk, als met in elkander gestoken holle amforen, kruike in kruike, tot een
broze sprookjesarchitectuur. En over geheel deze oneigenlijke bouwkunst is
opgeroepen een blauwe schemernacht van mozaïek, waarover een gouden
schemerpracht van mozaïek. Een stil firmament vòl sterren.... dit is het beeld, dat
dadelijk voor onze bewondering opdringt. Een gouden melkweg over een blauwen
hemeldom.... Een verblinding, een verplettering, een weelderige en tegelijk zoo edel
fijne heerlijkheid, dat wij stil worden.... Den eersten keer, dat ik dit zag, was ik
verpletterd, was ik verblind. Ik had - ik heb later ook nooit meer -nimmer zoo een
completen indruk ontvangen van een geheele, òplevende eeuw, als ik ontving in dit
Mauzoleum. Slechts langzamerhand gewent zich het oog aan de gedempte pracht
van dat blauw en dat goud en onderscheiden wij. Wij onderscheiden het stralende
Kruis tusschen de gezaaide sterren en de symbolen der vier Evangelisten. Wij
volgen de meanders van wijngaardranken en er bloeien gouden rozen en gouden
leliën in die blauwe nacht van weelderig Christelijke mystiek. Een lauwerkrans
omloovert Christus' monogram. Profeten en Apostelen, in gouden toga-vouwen,
antieke wijsgeeren gelijk, doemen op tusschen de wingerdtakken. Duiven nippen
aan koele wateren in gouden schalen; dorstige herten laven zich aan gouden
fonteinen. En alle deze motieven, waar de duiven, al gelijken zij die van Afrodite,
geworden zijn die van den H. Geest, waar de herten, al gelijken zij die, welke Artemis
jaagt, geworden zijn symbolen van Christelijke kracht en volharding - alle deze edel
schoone, nog antieke motieven verduidelijken nu meer en meer, goud op het blauwe
fond, gecombineerd met een harmonie, die onze eerste verblinding doet voort duren,
omdat wij onze bewondering analyzeeren en het ons toe schijnt, dat nooit en nergens
zulk een fabelachtige wonderschoonheid door menschen meer werd geschapen.
Vruchtenguirlandes zoomen de uiterste bogen van het gewelf. Telkens zien wij weêr
een andere sierlijkheid uitgebeeld, een nog niet eerder opgemerkte gratie
glansschemeren.... en geheel deze smaakvolle weelderigheid blijft mystiek, ik zoû
bijna zeggen: diep gevoelvol. De vrome kunstenaars, die der keizerin dit Mauzoleum
verluchtten, waren de laatste, antieke geesten, en, ook al dienden zij de antieke
goden niet meer, de schoonheid dier goden leefde nog voort in hun geest en leenden
zij aan hun nieuwen God zelven!
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Hier zien wij hem: den Goeden Herder. Op het groote mozaïekhalfrond is hij
voorgesteld, baardeloos, als een peinzende antieke god, zacht vrouwelijk, week
rond van vormen, een mijmerenden Bacchus gelijk. Zijn ronde arm buigt zich om
langen kruisstaf; zijne oogen weiden als droomend over zijne schapen, die zelve
weiden in het bevallig naïve landschap; de plooien van zijn antiek gewaad vallen
tot zijn sierlijk gekruiste, gesandaalde voeten. Beminnelijk, maar hoog, en peinzend,
achteloos droomerig, en als denkend aan àndere dingen, streelt zijn achtelooze
hand den kop van een lam, dat naar hem verlangend toè blaat. En geheel deze
edele, zielvolle, gecompliceerde voorstelling in kleine, naast elkander gevoegde
glazige stukjes doffe kleur of helleren glans.... De Goede Herder.... maar niet meer
de oud-Christelijke der Catacomben, die het afgedwaalde schaap over de schouders
draagt.... de Goede Herder, maar die der eeuw van Galla Placidia; de prins der
Zegevierende Kerk, die een jeugdige vorst is geworden, een antieke god is gebleven,
in zijn purperen oppermantel over gouden tuniek!
Dit gloeit alles gaaf om ons heen. Er is geen steentje uit al deze mozaïekpracht
verloren! En ook de, ons onverklaarbare, voorstelling van een kruisdragenden heilige
of martelaar, die een boek, waarschijnlijk van heretieke dogmatiek, wil werpen gaan
in de vlammen van een ijzeren rooster, terwijl in opene boekenschrijn de ware
Evangelieën zichtbaar zijn, is gaaf ons bewaard en schijnt ons nog vreémder en
onverklaarbaarder, juist om dat ongeschondene....
Deze gouden, blauwe nacht heeft de mystieke atmosfeer der vijfde eeuw voor
ons opgeroepen, en in den glanzigen en azurigen damp zien wij een schimme als
te voorschijn treden, zich los makende uit de schaduwen, verduidelijkende als in
een glorie:
De schimme van Galla Placidia....

VI.
De dochter van Theodozius den Grooten.... Na haars vaders dood volgt zij haar
broeder, den nieuwen keizer, Honorius, naar Rome, terwijl haar oudsten broeder
in Constantinopel heerscht: Arcadius. Twee weeke, wreede, zeer jeugdige prinsen,
twee vorsten der Byzantijnsche decadentie, overheerscht door hunne vrouwen,
officieren, gunstelingen. Maar zij, Placidia, de fiere dochter haars grooten vaders:
een hooge, voorname, koninklijke ziel, wie de
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Historie niets heeft kunnen verwijten dan hare eerzucht: eerzucht, die nooit zich tot
laagheid vernederde. Zekerlijk, als Eudoxia, Arcadius' vrouw, den keizer van het
Oosten overheerscht, overheerscht Placidia te Rome haar broeder, Honorius. ZIJ
is het, die is de keizerin van het Westen. Maar zij is het ook, die hoórt het rijk als
kraken reeds onder haar troon. Zij is het, die BLIJFT in Rome, terwijl Honorius vlucht
naar het sterke Ravenna, als de Barbaren naderen, als Alarik en zijne West-Gothen
den heiligen, Italiaanschen grond overstroomen. Het is niet hare schuld, dat Alarik
over haar zegeviert. Rome ligt onversterkt; hare legers weêrstaan niet den
dreunenden schok der Barbaren. Zij is twee-entwintig jaar. Zij staat in het
geplunderde, brandende, overweldige Rome voór Alarik, die haar gevangen neemt.
En hare houding is er eene, die de Barbaren ontzag inboezemt en bewondering.
Hare handen vouwen zich niet tot smeeken, haar blik blijft rustig en hoog, haar hoofd
is opgericht....
Deze laatste der Romeinsche heldinnen, zij zoû tevens de heldin kunnen zijn van
een historischen roman. Zoo het genre nog in de mode ware, zoû de romanschrijver
niets behoeven te wijzigen, noch aan haar karakter, noch aan den loop der
gebeurtenissen. De Historie zelve is dikwijls de talentvolste schepster van
geschiedkundige romans. Hare stift, die de annalen der eeuwen boekt, vermeit zich
dikwijls in de teekening van pràchtige, romantische manne- en vrouwezielen en zet
ze voór ons, den nakomeling, neêr, als om ons te bewijzen, dat de mooiste karakters
en de boeiendste intrigues, niet door romantische schrijvers werden verbeeld, maar
door de Werkelijkheid zelve.
Zoo als Placidia staat voor haar overwinnaar, Alarik, tegen den achtergrond van
het brandende Rome, is hare houding romantiesch mooi en tevens die der laatste
Romeinsche heldin. En de ruwe, blonde Goth, hij bewondert de Latijnsche prinses,
die nièt aan zijn voeten valt en niet hem smeekt om haar leven. Zij is wel zijne
gevangene, maar zij is ook zijn kostbaarste buit: zij is het niet te schatten kleinood
van het Latijnsche Rijk. Hij en zijn broeder Ataulf, zij eeren haar beiden, en Ataulf,
de reus met de blonde tressen, krijgt haar lief....!
Het is de historische roman. En het is tevens de psychologiesch-historische roman.
Het is de voor den romancier zoo belangwekkende evolutie in de ziel der Barbaren,
die verfijnt, zoodra de
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walmen van het brandende Rome zijn opgeklaard, in de atmosfeer van het Zuiden,
waar de oranje-geuren bezwijmelen onder een zoele lucht van azuur, en nòg de
marmeren zuilen rijzen. Die zich verfijnende ziel der blondtressige reuzen.... zij zièt
plotseling de schoonheid en gevoelt den ouden adel van geheel dit in éen stortende
rijk van eeuwoude macht, over welks aardbevenden grond hun ijzeren voet heeft
gedreund. Zij hebben vertrapt, vernietigd, geschonden, onteerd; zij hebben brand
gesticht en gemoord.... en nu, nu zien zij plotseling voor zich opklaren de heilige
majesteit van het Romeinsche Rijk, dat is gedaan.... Zijn ZIJ, de ruwe Barbaren, de
jonge helden van het Heden, de atmosfeer, die hen omzwijmelt, is de heilige van
het Verleden. En in die atmosfeer staat zij, de fiere vrouw, de Latijnsche
vorstendochter, Placidia....
De psychologiesch-historische roman, die de Historie ons zèlve schrijft, gaat
voort.... Niet alleen dat Ataulf, - hij is koning der Gothen na zijns broeders dood Placidia lief heeft gekregen, hij gevoelt tevens zich bijna haar mindere, hij wenscht
haar gelijk te zijn; hij wenscht opgenomen te worden in dat oud-adellijke keizershuis,
dat hij is komen vertrappen, vernietigen, verpletteren.... En hij vraagt zijn gevangene
tot vrouw. Het is het mooiste moment in dezen roman van de Historie, die verstaat
haar métier van roman-schrijven, en zelfs niet versmaadt het effect, maar het bereidt
prachtig en psychologiesch zuiver. De blonde Barbaar, ge-impressioneerd door de
Latijnsche schoonheid, wenscht een Latijn te worden! En zij, de fiere Placidia.... is
het niet begrijpelijk en onvermijdelijk, dat een vrouw als zij dezen Ataulf lief krijgt op
hàre beurt? Dezen blonden Barbaar, dezen manlijken overweldiger, dien zij nu bijna
angstig voor zich ziet, haar vragende koningin der Gothen te zijn?
Het is niet anders: zij hebben elkander lief gekregen, deze held, deze heldin. En
haar antwoord.... is dat der heldin, niet alleen dat der laatste Romeinsche, ook dat
der heldin van den pràchtig gescheven historischen roman:
Placidia zal Ataulfs vrouw worden, maar op ééne voorwaarde. Hij moet met geheel
zijn volk den heiligen, overweldigden Latijnschen grond verlaten.... en ZIJ zal hem
volgen en de zijne zijn.
Deze helden en heldinnen voelen en zeggen en doen de dingen, die wij niet meer
doen en zeggen en voelen. Maar des te meer gevoelen WIJ de schoonheid van dien
daad des Barbaars, die toch
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de sterkste is: hij verlaat met zijne blonde horden heilig Italië. Hij tijgt naar Zuid-Gallië,
naar Narbonne en wacht er Placidia, die hem belooft heeft te volgen. Placidia heeft
haar broeder Honorius - steeds veilig in onneembaar Ravenna - zijn troon gered,
en als Honorius hàar nu verzoekt bij hem in de sterke stad te komen, opdat hij haar
danken moge voor haar fijne listigheid.... antwoordt zij zijn gezanten met een
minachtenden lach.... en vertrekt naar Narbonne, naar haar bruidegom, naar den
Barbaar, haar Ataulf!
Ik herhaal, het kan niet anders of een vrouw als dèze moet een man als dièn,
hebben bemind. Het was haar niet moeilijk hare belofte te vervullen. Toch doet deze
liefde geen afbreuk noch aan de schoonheid van Placidia's karakter, noch aan de
schoonheid van haar ‘roman’. De Gallische Placidia heet zij voortaan: Galla Placidia
is haar eerenaam. Beschouwen wij even den hoogtijd te Narbonne: het huwelijk
heeft plaats volgens Romeinsche rite en Latijnsch gebruik. De dochter van
Theodozius zit aan het maal. op hoogeren zetel dan haar bruidegom, die Romeinsche
kleederdracht draagt. Een rhetor declameert het EPITHALAMIUM: een stoet van
Romeinsche maagden biedt op schalen kostbare geschenken der bruid. Het is de
moreele overwinning van het Latijnsche Zuiden; het is de làatste overwinning van
Rome....
Maar boven deze fiere, en gewillige, en gecompliceerde psychische inwerking
van twee karakters op elkaâr, slaat een helle vlam van liefde uit. Ataulf en Placidia
beminnen elkander hartstochtelijk.... Het is het eerste deel van den boeienden
roman.
De Historie heeft behagen geschept het verhaal, dat zij boekte, niet zoó spoedig
te voltooien.
De tijden van smart zijn in aantocht. Het noodlot kondigt zich aan door Placidia's
zoon te doen sterven en barst dan los als met verpletterende donderslagen.... Ataulf
wordt in Placidia's armen, te Barcelona, doorstoken door Segerik, die zich in zijn
plaats koning der Gothen kroont, die Placidia dwingt met andere gevangene,
Romeinsche matronen vier uren lang te gaan voór zijn zegekar, die daarna de
dochter van Theodozius met smaad dwingt haar paleis te verlaten. Honorius koopt
echter voor een losschat zijn zuster terug van Segerik's opvolger Wallia.
Placidia, eindelijk, komt in Ravenna. Zij huwt ten tweeden male, met Constantius,
wien zij twee kinderen baart: Valentinianus,
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Honoria. Constantius, naast Honorius, tot mede-regent en Augustus verheven, sterft;
na een twist verbant de keizer zijn zuster naar Constantinopel. Landt zij aldaar, zoo
verneemt zij het bericht van Honorius' plotsen dood; zij zeilt terug naar Ravenna,
om het Westersche Rijk te herwinnen voor haar zoon. Een hevige storm overvalt
hare vloot; zij roept den Evangelist Johannnes aan om haar te redden en belooft
hem een kerk te stichten; terwijl om haar TRIREEM de andere vaartuigen verzinken,
verschijnt een lichtende gestalte aan den voorsteven haars schips en de storm
bedaart. Placidia landt te Ravenna en bevestigd er hare macht: vijf-en-twintig jaren
lang heerscht zij als Regentes, voor haar zwakken zoon Valentinianus; vijf-en-twintig
jaren zijn er rust, weelde, welvaart in het rijk, ook al hoort hare fijne intuïtie het
geheimzinnige kraken onder haar troon....
Het is deze merkwaardige vrouw, wier schim voor ons verschenen is in de azurige,
glanzige atmosfeer van haar eigen Mauzoleum. Een Romeinsche heldin in
Byzantijnsch gewaad; een hooge, antieke ziel, hoewel hare silhouet is die der prinses
der decadente tijden. De statueske plooien vallen niet meer om haar heen; de
kokerenge STOLA ompurpert hare leden, de nauw getrokken PALLA schittert om haar
als een etui van juweelen; het rood en zwart en wit verlevendigen op haar gelaat
de reeds rijpere schoonheid....
Toch is hare ziel de Romeinsche en de hooge. Maar ook is hare ziel de
prachtlievende, de kunstminnende. Kon zij anders zich dit Mauzoleum hebben
opgeroepen?
Rustte zij er uit in den dood? Vermoedelijk werd zij tòch in Rome begraven, hoewel
de legende haar hier doet zijn bijgezet in een dier marmeren sarkofagen, zichbaar,
en zittende, en tronende in pracht-ornaat, gebalsemd.... Nieuwsgierige knapen
zouden een licht hebben ontstoken in de sarkofaag en het lijk zoû verbrand zijn
geworden.... Het is een legende, die de Historie betwijfelt....
De Historie, die den historischen roman schreef van Galla Placidia, heeft het slot
er van artistieker gekozen: het laatste, dat zij ons van de vorstin laat zien, is de
weelde en welvaart van haar rijk, zijn de paleizen en kerken, die zij sticht.... terwijl
de donkere wolken van het latere noodlot, dat het Westersch-Romeinsche Rijk zal
vernietigen, nog verre, aan den einder, nauwlijks doemen....
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VII.
Ik heb misschien een ouderwetschen smaak, waar ik vind dezen roman bizonder
mooi. Wat kunnen wij, die van het métier zijn, boeienders en tevens
psychologiesch-kunstvollers verzinnen?
Onze oogen zijn ten minste verblind door een van de décors van dezen roman,
door dit prachtige Mauzoleum.... Wij treden buiten.... En om ons heeft de betoovering
uit: de stille doode stad, de onbelangrijke gevels van baksteen rijzen uit het stof op
in een brandenden zonneschijn....
Hier staan wij voor San Giovanni-in-Fonte, het Battistero, de Doopkerk.
Oorspronkelijk een achthoekige koepel, over van een Romeinsch bad, maar uiterlijk
het onbelangrijke baksteen.... Binnen, op nieuw de dadelijk zich wevende atmosfeer
van het Mauzoleum: de weelderige mozaïeken, de gouden arabesken op
diepblauwen grond....
En het gewelf getorst door het zelfde motief der in elkander gestokene slanke
amforen. Tusschen de arabesken, de heiligen, klassiek omplooid, filozofen gelijk:
de laatste, edele, heidensche lijnen trots de Christelijkheid van het onderwerp. Dan
het mozaïek van den koepel zelve: Christus' Doop.... De Zaligmaker is reeds niet
meer een broeder van Apollo of Bacchus: dit Battistero dagteekent van iets lateren
tijd. Jezus' leden zijn reeds schraler, de geheele figuur ademt reeds het ascetisme,
en, vooral, de Heiland is gebaard! Maar wilde de kunstenaar van dit mozaïek ook
klaarblijkelijk het verschil aanduiden tusschen de oude goden en den nieuwen god,
tusschen de eenmaal bloeiende heidensche levensvreugde en de opsomberende
Christelijke ziele-ernst, tòch was hij zelve nog heidensch en antiek in zijn
nieuw-Christelijke ziel, want terwijl de Dooper het water giet over Jezus' hoofd, waar
boven de duive daalt.... duikt op den achtergrond de Stroomgod van den Jordaan
omhoog, groote schulp in de handen en wier-omkranst de kruin, zoo natuurlijk de
geheele compozitie van het tafereel voltooiende, als of de kunstenaar nauwlijks een
oogenblik heeft gedacht aan de beminnelijke afgoderij, die hij pleegde....

VIII.
Dit is de vijfde eeuw. Maar ook de volgende, de zesde, evokeert zich voor ons in
Ravenna, zoo als in geene enkele stad.
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De zesde eeuw is het eerst die van Theodorik, en wij zullen zijne schim voor ons
zien oprijzen in zijne Arianische kathedraal - nu Sant'-Apollinare Nuove -; in zijn
paleis, meer nog in de mozaïek-afbeelding er van dan in de ruïne zelve; in zijne
tombe buiten de stad.
Maar om de schim van den grooten Goth te zien, moeten wij eerst het einde der
vijfde eeuw voor ons hebben zien opwolken: de warrelige jaren, die volgen na
Valentinianus' dood; negen keizers die elkander opvolgen met moord op moord in
vijf-en-twintig jaren, de in-eenstorting van wat eenmaal het Romeinsche Rijk was;
de laatste keizer, met den spotnaam van Romulus Augustulus, die Rome, Ravenna,
àlles overgeeft aan Odoaker, vorst der Heruliërs, voor zesduizend ponden goud....
Het is gedaan met de Latijnsche gloriën.... In hare allerlaatste verschemering zijn
de Romeinsche adelaren weg gewiekt, is de vlucht der zich het gelaat sluierende
Overwinningsgodinnen verzwonden....
Rome is een puinhoop: de grond, waar eenmaal het Westersch-Romeinsche Rijk
was, ligt ten prooi aan wie hem nemen wil; alleen Ravenna, met hare kerken en
paleizen, door Placidia gebouwd, schijnt een nieuwe glorie te zullen stralen rondom
den jongen, brutalen overweldiger....
Het is in dit tragische oogenblik, dat Theodorik optreedt. Hij is nauwlijks een
Barbaar. Als knaap van acht jaren heeft zijn vader Theodomer, vorst der
Oost-Gothen, hem naar Constantinopel als gijzelaar gezonden. De jeugdige
Gothische prins smachtte lang naar zijn stamgenooten aan de boorden van den
Donau, maar hij ademde, trots zijn heimwee, de verfijnde Oostersch-Latijnsche
beschaving. En, terug bij zijn volk, dat reeds door Pannonië zuidwaarts trekt, meer
en meer zuidwaarts, in dien geheimzinnigen drang des trekkens, die het mysterie
blijft der Volksverhuizing, toont hij de zijnen het vizioen nu van ‘Italië’, dat daar wacht
als een eeuwig jeugdige, te nemen bruid. Hij gevoelt, Theodorik, dat alleen de
Latijnsche geest zijn volk zal kunnen bezielen tot de verovering eener vaste
woonplaats; hij gevoelt, dat zoo zij nog meer zuidwaarts trekken, tot binnen de
grenzen van de nog overeind torenende Latijnsche beschaving, het eindelijke doel
kan worden bereikt....
De Oost-Gothen verzamelen zich om hun jongen vorst. Theodorik
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doet den keizer te Constantinopel weten, dat hij, als diens vazal, Italië zal bevrijden
van den brutalen Heruliër. In der daad slaat Theodorik Odoaker bij Verona, bij
Aquileia, bij den Adda, en dwingt hem Milaan over te geven, omsingelt hem ten
laatste in Ravenna.
Ravenna is de onneembare stad gebleven. Theodoriks beleg duurt bijkans drie
jaren. Ten Zuiden, in het geheimzinnige pijnbosch, zijn Theodoriks troepen gelegerd.
Ter zeezijde sluit de Gothische vloot de stad af. Het einde is nabij. De aartsbisschop
wil middelaar zijn: Odoaker geeft zich over.
Brutaal en Heruliër, schijnt Odoaker toch bewijs gegeven te hebben van takt, van
doorzicht, gematigdheid. Ook hij, klaarblijkelijk, gevoelde - als Alarik, als Ataulf, als
Theodorik - de meerderheid van den Latijnschen geest, de bekoring der Latijnsche
ziel, de doordringende macht der Latijnsche beschaving, die geen woeste
overweldiging in enkele jaren te niet kon doen. Gedurende zijn kort bewind herstelde
hij het consulaat, hield in eere de Latijnsche gebruiken en zeden. Hij had zich bijna
bemind gemaakt. Nu hij door Theodorik is overwonnen, hoopt hij toch mederegent
te blijven ter zijde des overwinnaars. Maar het zijn niet de tijden der minnelijke
schikkingen. Nauwlijks drie dagen heeft Odoaker in deze hoop geleefd. Aan een
banket in het paleis ‘ad Lauretum’ laat Theodorik door zijn wachten den Heruliër
gevangen nemen.... De wachten aarzelen en Theodorik zelve steekt zijn slachtoffer
het zwaard in de borst.
- Waar is God!! roept stervende de tragische Heruliër en in zijn kreet klinkt duidelijk
ùit het scepticisme van eene overbeschaving, die in enkele jaren des Barbaren ziel
heeft kunnen verweeken.
- Gij hebt niet meer, dan wat gij mij toedacht! antwoordt hem ruw Theodorik, in
een opwelling van primitieve ruwheid.
De Gothen roepen hun prins koning van Italië uit: hij heerscht drie-en-dertig-jaren;
zijne regeering is de vrede voor zijn rijk en tevens de Gothische oppermacht in
geheel Westelijk Europa....

IX.
Wij zijn Sant'-Apollinare-Nuove binnen gegaan. Uiterlijk, als steeds, een onbelangrijke
kerkbouw. Nergens is de uiterlijkheid in Ravenna suggestief. Maar binnen zijn wij
in de Arianische kathe-
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draal, hoe weinig sporen ook de latere autoriteit - die van Justinianus - heeft gelaten
van hare kettersche voorgangers. De Gothen waren aanhangers van Arius: in hun
godsdienst alleen bleven de zich Latinizeerende Gothen zeer Gothiesch. In alle
andere kultuur werden zij Romeinsch: zij namen de antieke staatsinrichting over;
zij inden gelden volgens het antieke belastingwezen; zij waren wel genoodzaakt
hun primitieve Gothische adatrecht geheel ondergeschikt te maken aan het
Romeinsche recht, dat alleen antwoord gaf op al de ingewikkelde vragen, voor welke
zij, naïve overwinnaars, plotseling kwamen te staan, nu zij zulk een verfijnd
samengesteld rijk beheerschten als het Romeinsche en Theodorik, half reeds Latijn,
levende volgens Latijnsche zeden, dragende Latijnsche kleederdracht, ging hen
voor. Maar zij behielden hun voorvaderlijk geloof aan de Arianische waarheden.
Wij moeten een moeilijke poging doen om in deze kerk te zien de Arianische
kathedraal. Na Theodorik is wat herinnerde aan de Gothische periode en het
kettersche Arianisme verwijderd geworden, maar enkele curieuze mozaïeken zijn
verschoond: zie hier dat van het Paleis van Theodorik.
Het geen wij in de stad zelve zien als de ruïne van Theodoriks paleis is
onbelangrijk, vermoedelijk niet authentiek, in het geheel niet suggestief en hebben
wij slechts met een twijfelenden blik even bezichtigd. Het heeft ons geen oogenblik
geboeid: om in Ravenna de eeuwen te zien herleven, moeten wij BINNEN treden;
BUITEN blijft de stad steeds de doode, die zich niet bezielt. Nu, voór dit mozaïek, is
de herleving volkomen: de zesde eeuw is om ons rond....
Het mozaïek is allerbekoorlijkst, omdat het zoo naïef is. De kunstenaars van
Theodorik, zij waren niet meer die van Placidia. Maar de naïveteit troost ons voor
het gemis der volmaakte kunstzin, vooral omdat die naïveteit zoo duidelijk voorstelt.
Wij weten nu tot in de details toe hoe het paleis van Theodorik was. Wij zien het
voor ons: wij zien hêm er komen en gaan. Zuilenbogen en zuilen, gelijkvloers;
daarboven een tweede verdieping met boograam aan boograam, in het
bovengedeelte des boogs een traliewerk. Eigenlijk geen andere silhouet dan die
van een keizerspaleis op den Palatijn. Maar nu de teekenende eigenaardigheid:
gordijnen, die tusschen de zuilen der onderste verdieping, dus aan straat, hangen
aan ringen; gordijnen, ter zijde opgenomen, niet
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anders dan wij heden ten dage nog onze gordijnen opnemen, links en rechts, en
àndere gordijnen, tusschen lagere zuilen, vast geknoopt in het midden, en dus neêr
hangend met een zwaren plooienbundel in het midden van de doorgang. Die
weelderige stoffen in de opene bogen aan straat zijn curieus; zij getuigen, dat in die
dagen, in de opene doorgangen tusschen de zuilen, vlàk aan straat, gordijnen
werden gehangen, vermoedelijk ter wering der felle zon, en alle deze gordijnen
geven aan het paleis een aspekt van buiten zeer behangen te zijn, aspekt, dat wij
ons nooit hadden verbeeld aan een antiek Gothiesch paleis, zoo dit mozaïek het
ons niet vertoonde....
En wij verbeelden ons Theodoriks dochter, Amalazonthe, te zien komen, deze
gordijnen uit....

X.
In Rome is het dikwijls niet meer dan een zuil, een brok muur, een fondament, dat
ons suggereert het vizioen van het Verleden; hier in Ravenna zijn het meestal gave
mozaïeken. Nu het vizioen van Theodoriks paleis voor ons oprijst, als of dit eigene
mozaïek zich verreusachtigde, zich verijlde, en zijne diepe perspectieven verschoot
tusschen de zuilen en de gordijnen, nu rijst ook Theodoriks schim zelve duidelijker
ons voor den geest. Wij zien hem uiterlijk niet anders, dezen gelatinizeerden
Oost-Goth, dan wij een geraffineerden Oost-Romein zouden zien. Maar onder die
Byzantijnsche beschaving sluimeren de energieën van een krachtig, jong, nieuw
ras. Er vloeit in zijn aderen een ànder bloed dan dat der decadente, laatste keizers.
Er woelen achter het voorhoofd, waaraan het zwaar blonde haar niet in lange tressen
gevlochten is, maar reeds van de kinderjaren af kort geknipt werd om kruin en langs
slapen, àndere gedachten dan alleen over de Groenenen Blauwen, over de
wedrennen der koetsiers in het Hippodroom. Zeventien jaar, is deze jonge prins
vorst, aan het hoofd van zijn volk. Enkele jaren later helpt hij den keizer Zeno zijn
troon te herwinnen. Hij is in Constantinopel ‘patricius’: een titel van hoogen, hoewel
nieuwen adel. Hij is consul, hoogste magistraat. Hij is kapitein der keizerlijke Garde.
Hij blijft de vazal van Zeno. Hij overwint de Gepiden, dan de Heruliërs. Na Odoaker
te hebben vernietigd, en koning van Italië te zijn gekroond, ontneemt hij Sicilië aan
den Wandalenvorst Thrazimond. Hij gaat verder; hij maakt zich
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meester van Rhetië, Norië, Pannonië, Illyrië. Alle Barbaarsche opperhoofden maakt
hij schatplichtig aan zich. Hij huwt een zuster van Clovis. Blijft de keizerlijke glorie
ook te Constantinopel stralen als een heilige aureool, Theodorik is te Ravenna de
werkelijke vorst, die de wereld beheerscht. Geen is machtiger dan hij. Constantinopel
is de antieke traditie, Ravenna wordt de moderne werkelijkheid. Orde heerscht,
welvaart ontbloeit; wetenschappen, kunsten, letteren ontluiken op nieuw. Aan zijn
hof te Ravenna verzamelt Theodorik de geleerdste geesten van zijn tijd: Cassiodorus,
Boëtius, Symmachus zijn fijn geletterde wijsgeeren en dichters, zijn universeele
geleerden. De ‘Gothische Wet,’ die Theodorik schept, doet hij verrijzen op
oud-Roineinsche bazis.
Maar het noodlot laat niet een zoo grooten geest ongemoeid. Het kiest groote
geesten als slachtoffers. En wij zien de laatste jaren van Theodorik versomberd
door vreemde melancholieën, en hem bijna krankzinnig makend zelfverwijt na den
moord, juist, op twee dier genoemde geleerden gepleegd: Boëtius en Symmachus....
Hunne vijanden hadden hen aangeklaagd, als heulende met den keizer Justinus,
te Constantinopel, die Theodoriks te groote macht wilde fnuiken.... De beiden
geleerden worden omgebracht, na de afschuwlijkste pijnigingen.... Sedert is
Theodorik achtervolgd als door een berouw, dat hem den slaap ontneemt, des
nachts dwalen doet tusschen deze zuilen en die gordijnen, half krankzinnig....

XI.
Laat ons onze aandacht wenden. Laat ons in de kerk, waarin wij ons bevinden Sant'-Apollinare-Nuove - dat àndere mozaïek bezien: die curieuze afbeelding van
de havenstad Classis, van Ravenna zelve, hare koepels en muren, zonder torens.
Ook dit mozaïek dateert uit den Gothischen tijd. Maar laat ons dàn even den
Gothischen tijd vergeten om het lange mozaïek der Maagden te bewonderen, die
in optocht hare martelkronen aan de voeten der koninginne des Hemels komen
neêr leggen....
Want deze theorie van heilige maagden is wel eene der allergrootste schoonheden,
die wij in Ravenna zullen zien. Zij is in de plaats gekomen van de Arianische
voorstellingen, die, nà Theodorik, de aartsbisschop Agnellus deed verwijderen.
Deze maagden dateeren uit de zevende eeuw. Zij voeren ons dus even, éen oogen-
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blik, uit de Gothische periode naar de volgende Byzantijnsche jaren, en ik weet
nergens, noch in Rome, noch in Venetië, noch waar ook, een
mozaïek-wonderschoonheid te noemen, die gelijk zoû zijn aan dezen stoet van
martelaressen, in witte en gouden tint, de glans der mozaïekblokjes verhoogd door
den weêrschijn van het parelmoêr. Deze stoet, daar boven aan die fries van het
middenschip, is de glorie dezer kerk. Wie kijkt er naar dien ànderen stoet, van
martelaren, die ter andere zijde pendant vormen en eveneens hunne martelkronen
komen aanbieden, aan Jezus Christus...? Onze blikken blijven geboeid door die
edele vrouwen, ginds aan die hooge fries.... Zij gaan, in hare verheven bevalligheid,
langs de palmboomen, die rijzen op den achtergrond. Men heeft haar zekere
eentonigheid verweten in gebaar en houding, in koloriet. Voor mij is die eentonigheid
de treffende zekerheid, dat de kunstenaar zich bewust was van de schoonheid, die
hij schiep. Deze eentonigheid vermoeit ons niet, zij is een trotsche zelfbewustheid....
Zie, langzaam schrijden de gelukzalige maagden voort, onder de palmboomen....
Teeder, gratieus, fijn en edel, zijn zij als zusters, die elkander gelijken. En hoe
belangwekkend is niet voor hem, die in de détails van kunst naspeurt de geschiedenis
van die détails, een nauwkeurige beschouwing van de kleederdracht dier edele
maagden! Zij vertoonen ons zeér nauwkeurig de Byzantijnsche kleederdracht van
die dagen en wel mogen wij zeggen: van die eeuwen.... Er bestond destijds een
‘mode,’ als zij heden bestaat, maar zij veranderde niet zoo snel; zij duurde jaren,
ja, het is misschien niet te bout te verzekeren, dat zij in de hoofdlijnen zekerlijk wel
eeuwen duurde. Want de Byzantijnsche kleederdracht, die deze maagden ons
vertoonen, is in hoofdlijn de zelfder der antieke Romeinsche vrouw: STOLA of
ondergewaad, waarover PALLA of oppermantel, maar de Romeinsche matrone droeg
hare stola in wijde, recht neêr vallende plooien, droeg ook hare palla wijd, drapeerde
zich soms, zoowel in stola als in palla. De Byzantijnsche vrouw - zoo als de silhoueten
dezer heilige maagden ons bewijzen - drapeerde zich niet meer; de ‘mode’ was
veranderd: zij droeg hare stola nauw getrokken om de leden, zeer eng, en de palla,
nauw, zonder plooien of vouwen, tweemaal omgeslagen, verslankte de leden nog
meer, hield het lichaam als omgoten in een met juweelen rijk bezette en omboorde
schacht, omgaf het als in een engen zijden en juweelen koker, uit welke
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van onder, de vierkante band van den gordel, met juweelen ook zwaar bezet, tot
aan de voeten neêr hing. Uit een diadeem vloeit de witte, ijle sluier en met sierlijk
gebaar beuren de maagden in de plooien van dezen sluier hare kronen van
martelares, dien zij Maria aan de voeten gaan leggen.
Zoo zijn deze edele, bevallige figuren ons een schitterende herleving van de
Byzantijnsche vrouw, in een flonkering van vooral witte en gouden
mozaïek-steenenpracht.... Daar schrijden zij, als leven zij! Zij bewijzen ons wel, dat
deze kunst van steentje te voegen bij steentje, tintje naast tintje, glansje boven
glansje, geene koude behoeft te zijn en meér kon geven dan alleen decoratieve
bevalligheid. Voor mij ten minste zijn deze schrijdende martelaressen eene der
lieflijkste, ziel-ademende schoonheden, die ik in Italië heb gezien en ik zal nooit
vergeten het aandoenlijke woord der stok-oude kerkbewaarster, die mij deze
maagden toonde, en die mij zeide:
- Ik zie ze al dertig jaren lang, dertig lange jaren, want ik ben oud geworden in
Sant'-Apollinare-Nuove.... Maar ik vind ze iederen dag nog even mooi.... nog éven
mooi....

XII.
Wij zijn op het punt de kerk te verlaten.... Maar zie, hier treft ons wederom een
mozaïek: een H. Avondmaal.... eene voorstelling, die wel dateeren moet uit de
allereerste jaren der Christelijkheid, want de mengeling van het Heidensche en
Christelijke is er veel naïver dan in den stroomgod bij Jezus' Doop, dan in den
Bacchus-gelijken Christus, dan in den weelderigen, antieken geest, die ademt in
Placidia's Mauzoleum.... Aan dit H. Avondmaal liggen Jezus en zijn Apostelen aan
op groote aanlegbedden, rondom de gedekte tafel, als gebeurde bij een antiek
banket; de, nog geheel heidensche fantazie van den Christelijken kunstenaar heeft
geen oogenblik er aan gedacht den Christus en zijne volgelingen te doen aanzitten,
het geen immers alleen de vrouwen deden....!

XIII.
Deze laatste indrukken hebben ons afgeleid van Theodorik.... Wij zagen zijn schimme
het laatst, ter prooi der wroeging, rond
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zwerven durende de slaaplooze nachten door zijn paleis.... Hij stierf half
krankzinnig.... Hier is zijn Mauzoleum....
Het rijst even buiten Ravenna op als in een stillen, rustigen, groenen tuin en er
drijft een atmosfeer van weemoed om dezen ronden toren, die het graf is van een
held. Theodorik stichtte zich zijn grafmonument in een andere stemming dan Gallia
Piacidia zich het hare stichtte. Hij heeft gedacht bij dezen bouw aan de Mauzolea,
die groote keizers als Augustus en Hadrianus zich gesticht hadden te Rome. De
grafgebouwen der twee heidensche keizers waren immense, torenende monumenten,
bedoeld om als laatste rustplaats te dienen voor de asschen niet alleen van
henzelven, maar ook van hunne vrouwen, kinderen, verwanten, vrijgelatenen en
dierbare slaven. De Christelijke Gothenkoning sticht zich een graf van bescheidener
afmeting, bedoeld voor zichzelven alleen, voor zijn eigen gebalsemd en ompantserd
lijk, neêr gelegd in marmeren sarkofaag, maar toch is zijn Mauzoleum eenigszins
gedacht in den geest dier immense Mauzolea der beide keizers, die hij,
verlatinizeerde Goth, vereerde, en verschilt zijn sepulker geheel en al van dat der
keizerin Placidia. In de mozaïeken van de keizerinne-begraafplaats trof ons, vooral
in de kleur - het doffe goud op diep blauw - een mysticisme, zeer welgevallig aan
de oudere vrouw, die, na woelig en bewogen leven, ten laatste rustig regeerde voor
haar zoon en zich uren aan vrome mijmering kon overgeven op de plaats, waar zij
eenmaal hoopte voor immer te rusten; in Theodoriks sepulker treft ons, behalve de
nabootsing van het antieke model, zonder eenige mystieke gedachte, een meer
wereldlijk karakter, trotsch en onafhankelijk mannelijk, fier en krachtig om dien
tienhoekigen torenvorm, door zware arkaden getorst en overkoepeld met rond dak,
dat bestaat uit éen enkelen steen, vele centenaren zwaren monolieth, vermoedelijk
vroeger bekroond met de statue des konings en bij welken monolieth men nog denkt
aan den vorm der oude, Germaansche TUMULI, primitieve grafheuvels, die in
Germanië en Pannonië de overblijfselen dekten der voorouderen van dezen vorst.
Ook inwendig is het sepulker geheel antiek gedacht en mist het de mystiek, die
Placidia's graf verkerkelijkt. Vooral als men bedenkt, dat de bouworde hier in vroegere
dagen door bogen en zuilen verluchtigd en vervroolijkt geworden is, terwijl daarbij
niet moeten worden vergeten, dat het geheele verwulfsel zich hooger
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verhief, omdat het Mauzoleum een meter diep verzonk in de aarde. Overal hoogde
Ravenna's grond zich op, overal is de aarde aangeslipt. Luchtige, lichtgebouwde,
antieke rotonde, zoo moet men zich dus het inwendige denken van dit Mauzoleum,
waar nog treft onder aan den koepelsteen het opmerkelijke, gebeeldhouwde
Gothische ‘tang-ornament’: motief als van in elkaâr verbogen tangen, het zelfde
motief, dat terug keert in de brokstukken van het prachtige Gothische gouden pantser
(in het Muzeum); pantser, dat werklieden onder de aarde bij den haven vonden en
dat aanstonds deze legende geboren deed worden:
Het lijk van Theodorik, in gouden Gothiesch pantser gehuld, zou met smaad en
schande door Aartsbisschop Agnellus - de latere zuiveraar aller kerken Ravenna's
van Arianische heretiek - verwijderd zijn geworden als dat van een ontwaardigen
ketter, die de ware, orthodoxe godsdienst niet had gekend,.... en deze brokstukken
waren afkomstig van Theodoriks eigen pantser.
Niets bewijst dit echter, hoewel er niet aan te twijfelen is, dat het pantser - gedreven
met het bevallige ‘tang-ornament’ - eenmaal behoorde aan een Gothieschen veldheer
van hoogen rang....
Het Mauzoleum van Theodorik, even buiten Ravenna rijzende in den stillen,
rustigen, groenen tuin is het eenige bouwwerk, dat UITERLIJK ook ons de verledene
eeuw suggereert....

XIV.
De tijden wentelen.... Theodorik sterft, ten prooi aan wroeging en vreemden
weemoed, en Amalazonthe - de Maagd der Amalen of Hemelingen, als haar naam
beduidt - wier gemaal Eutherik is gestorven, zal regentes zijn voor haar jeugdigen
zoon Athalarik. Het kind sterft, vermoedelijk vergiftigd en de jonge prinses staat
geheel alleen, een droef beeld van rouw, om den troon te bestijgen.... Haar neef
Theodaat zal haar huwen en de macht met haar deelen: hij doet haar weldra
verworgen; op zijne beurt wordt hij onttroond door Witiges....
Het zijn deze misdaden van eerzucht, die de komende gebeurtenissen
voorbereiden. In Constantinopel is Justinianus keizer van het Oosten gekroond en
zijn oogen zien naar het Westen....
Onder het voorwendsel den moord, op Amalazonthe gepleegd, te wreken zendt
de keizer Belizarius aan het hoofd van een machtig leger....

Groot Nederland. Jaargang 9

412
Witiges, eenmaal een der voornaamste veldheeren van Theodorik, weêrstaat
Belizarius moedig, maar Napels, Rome, Milaan - waar Witiges na een opstand alle
mannelijke inwoners in een bloedbad had doen vermoorden - vallen Belizarius ten
deel; Witiges, ten laatste, wordt in Ravenna overrompeld. Narses, Eunuch, intrigant,
tevens bekwaam veldheer naast Belizarius en zijn dwarskijker, hem toegezonden
door de keizerin Theodora, wordt hertog van Ravenna; dan wordt het Exarchaat
van Ravenna ingesteld en is Ravenna, geheel Italië, niet meer dan een provincie
van het Rijk van het Oosten, van het machtige rijk van Justinianus.
En het is dezen Byzantijnschen tijd, die wij na de eeuw van Placidia, na de eeuw
van Theodorik, thans, wederom in mozaïek, in een van Ravenna's kerken, in den
San Vitale weêrspiegeld zien.
Deze mozaïeken, zij missen zeker de fijnere teederheid, de wazigere stemming
der fresco's, zij zijn desniettemin, in hun weêrglans van hèlle schittering, steentje
naast steentje, tintje bij tintje, glansje boven glansje, als magische spiegels, die het
eenmaal opgenomen beeld behouden en eeuwig weêrkaatsen. Zij geven het
Verleden weêr zoo duidelijk als zien wij het zelve, als leven wij het zèlve. Het is niet
meer een droom, een vizioen, een dichterlijke evokatie: het wordt een felle
werkelijkheid, een realistiesch-historische aanschouwelijkheid. Het is bijna zoo hel,
fel en glanzend van kleur, dat onze eerste beweging er eene is van twijfel: zijn deze
schitterende taferelen wel uit de zesde eeuw?? Maar als wij in deze wonderkerk
van San Vitale, deze kerk uit Byzantium - liever uit het Constantinopel van Justinianus
- wier zuilen kantachtige kapiteelkussens vertoonen en de verschieten tusschen
wier zuilen moskee-achtige geheimzinnigheden doen schemeren, zoo als in de H.
Sofia-kerk in Constantinopel de kapiteelen moeten hebben vertoond, tusschen de
zuilen moeten zijn verschemerd - als wij in deze San Vitale dan niet meer twijfelen,
en de twee beroemde mozaïeken beschouwen, die de keizer en de keizerin,
Justinianus en Theodora, te midden hunner hofhouding, voorstellen.... dan zien wij
niet meer een decoratie, een afbeelding, dan zien wij niet meer iets VOORGESTELD:
neen, wij ZIJN in.... Constantinopel: wij zijn, hier in Ravenna, in het Constantinopel
van Justinianus: wij zijn in het Heilige Paleis aldaar, wij ademen de Byzantijnsche
hoflucht; de ceremonie, de etiquette, de pracht van keizerlijke glorie.... dat alles IS
om ons rond, te zien, te tasten: het gloeit, het straalt,
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het flonkert rondom ons heen; in de doode stad buiten is hier binnen dit zonderlinge
geheim van deze wonderkerk, waarin het Verleden, eeuwen lang, kleurgloeiend
bleef stil staan en zich nù aan onze verbazing, verwondering, bewondering
openbaart....
Op het eene mozaïek is keizer Justinianus afgebeeld in keizerlijk ornaat, den
diadeem omaureoold met den stralenkrans van ‘goddelijkheid’, den keizerlijken
CHLAMYS op den schouder vast geklampt met een ronde gesp; edelsteen met parelen
omzet, aan welke drie groote peerparelen hangen: en hij torst een gouden schaal,
misschien als symbool bedoeld van zijne schenkingen aan deze kerk, hoewel de
geheele voorstelling zoo reëel is, met zóo nauwgezette afbeelding van alle details,
dat men zich afvraagt of deze schaal, die de keizer in eigene handen draagt, toch
niet iets anders beduidt, waar naar te vergeefs wij raden.... Maar niet-tegenstaande
deze onzekerheid, ZIEN wij Justinianus, zijn wij in zijne prezentie, ontmoeten wij hem
in deze materializatie van het Verleden! Wij zien hem met zijn wijd opene oogen,
zijn rechten, fijnen neus, zijn vierkanten kin van wilskracht, zijn uitdrukking van
energie, waarover een wolk van zorg waast.... Dit is de landbouwerszoon, wiens
bizondere kwaliteiten hem voerden tot op den troon, waar hij bijkans veertig jaren
lang heerschte. Zijn nederige oorsprong verhinderde niet, dat zijn fijn verstand
noodig oordeelde een geheele herziening van het Civiele Recht. De nieuwe wet
droeg zijn naam voor eeuwen, eeuwen lang. En bovendien stelt hij belang in
filozofische en godsdienstige vraagstukken: de meest ingewikkelde zijn het welkomst
aan zijn subtiel denkvermogen. De beroemde St. Sofia dankt hèm hare glorie en
luister. Zijne regeering is er eene van onbetwiste wereldmacht: Belizarius en Narses
onderwerpen aan die macht zoo wel het Gothische Italië als het Wandaalsche Afrika,
zoo wel Ravenna en Rome, als Karthago....
Een indruk van ademend leven geeft dit mozaïek, dit portret van glanzende
glazuursteentjes, van parelmoêren weêrschijningen, dat de EXARCH van Ravenna
beval hier ter huldiging des keizers in dezen kerkwand in te leggen. Maar de keizer
niet alleen leeft en ademt hier voor ons. Zijn hofstoet omringt hem. Ter eener zijde
is hem afgebeeld de aartsbisschop Maximianus, zeer realistiesch om zijn mager,
ascetiesch gelaat van prelaat, in duidelijk geteekend geestelijk gewaad, het groote
kruis in de handen. Naast den aartsbisschop twee diakenen, de een groot missaal
torsend, de ander
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wierookvat houdend aan ketting. Drie dignitarissen omstuwen den keizer: hunne
koppen zijn zeker eveneens portretten en verschillen zeer van elkaar; hunne
gewaden, met de schouderbedekking, en de breede, kleurige baan over hun mantel,
duiden klaarblijkelijk hunne verschillende waardigheid aan. Vier wachten met zwaard
en schild voltooien de groep.
Over deze historiesch-realistische groep van flonkerende pracht is de niet minder
belangrijke helle, felle aanschouwelijkheid van de keizerin Theodora, tusschen de
eunuchen en vrouwen van haar gevolg. Wij zien haar, zij leeft voor ons, zij ziet ons
aan met haar groote, hysteriesch-treurige oogen. Wij zien de architectuur van de
zaal, waardoor zij schrijdt, onder een verwulfsel, en, in de hoogte, uitgerold
gordijnscherm. De keizerin torst, als de keizer, de geheimzinnige gouden schaal.
De détails van haar gewaad zijn allerduidelijkst: wij zien de borduurselen van den
rand haars ondergewaads en die van haar oppermantel; zij stellen, naar de
Byzantijnsche mode, menschelijke figuren voor, vermoedelijk een Evangeliesch
tafereel; de grootste elegance, zoo wel voor mannen als vrouwen, was zich heilige
tafereelen te doen borduren op mantels en gewaden. Maar de ‘lijn der mode’ is
veranderd sedert de jaren der heerlijke, heilige maagden, die wij bewonderden in
Sant'-Apollinare-Nuove. De plooien van de gewaden der keizerin vallen ruimer,
weelderiger: de nauwe koker-mode heeft uit! Hoe staart zij ons aan! Haar gelaat
schijnt even vermagerd. Hare groote schoonheid, die den keizer bekoorde, toen zij
nog danseres en diertemster was, schijnt getaand. Hij, een landbouwerszoon
eenmaal, zij eenmaal een meid van de straat, zijn zij nu de ‘heilige’ Keizerlijkheden!
De aureool van ‘goddelijkheid’ omstralenkranst haar hoofd en tevens zien wij het
blanketsel om hare oogen, op hare wangen. Het is of zij tot ons het woord gaat
richten, hoog, hard en bevelend. Een schat van steenen en parelen omschittert
haar: die parelen en steenen flonkeren op haar voorhoofd, flonkeren in ronden
diadeem om haar kapsel; zij hangen in lange snoeren, die in peerparelen eindigen,
àf langs hare slapen, tot over hare borst; zij omgeven haar hals en schouders, met
een snoer, dat is als een kraag. Naast haar twee aanzienlijke vrouwen, vermoedelijk
de eene Antonia, de vrouw van Belizarius, een langen tijd - tot de ongenade van
dezen veldheer - de intieme vertrouwelinge der keizerin, die in hare grootheid en
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‘goddelijkheid’ van keizerin van het Oosten niet vergat wie zij geweest was: een
HETAERE in de gangen van Hippodroom en die dikwijls in de volkswijken, vermomd,
zich een minnaar koos uit het volk.... De kleeding dier beide aanzienlijke vrouwen
is ook in détails zeer duidelijk, met de op hare mantels geborduurde star en cirkel,
vermoedelijk het embleem harer waardigheid: een groep van vijf andere vrouwen
volgt onder de schaduw van het opgebonden VELUM.
Een dignitaris helpt de keizerin de groote, goudene schaal te dragen: een mindere
hofbeambte beurt den voorhang van de deur, door welke zij gaan zal....
Een zeer curieus en duidelijk is de Byzantijnsche fontein bij die deur: de vier
zuiltjes, die torsen het gebeeldhouwde voetstuk, waarop de ronde vaas, uit welke
twee stralen water spuiten, naar rechts en naar links....
Het Verleden zelve, dat vòor ons glanst, schittert, flonkert, tastbaar.... En toch, te
gelijker tijd, de geheimzinnige onzekerheid, omdat wij, trots die tastbaarheid en helle
realiteit der tafereelen NIET weten wat zij ons voorstellen: nooit heeft een archeoloog
of kunstgeleerde beslist kunnen uitmaken wat wij te denken hebben van de twee
geheimzinnige, goudene schalen, die de eene, de keizer, de andere, de keizerin,
geholpen door haar dignitaris, beuren, om ze met plechtigen optocht en groot gevolg,
ergens been te dragen....

XV.
Wij hebben San Vitale verlaten, na die verblinding van het geheimzinnige en tastbare
Verleden, na die vreemde terugdompeling onzer zielen in de eeuw van Justinianus
en Theodora.... Wij staan op straat, en onze verblinde oogen zien om ons rond....
Wat zien wij....? Een doode stad, baksteenen huizen en kerken, in een wolk van
stof, in een brandende nazomerzonneschijnwemeling....
Wij zijn terug in het Heden, dàar staat onze automobiel....
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De gymnastiekles
door Henri van Booven.
I.
Het was in die dagen, in het maandenlange tijdperk van werkeloosheid, vóór zijn
aanstelling als dagbladcorrespondent in Londen, en vóór hun huwelijk, waarvan de
voltrekking in Mei nu weldra te gebeuren stond, het was in die dagen, die wel lang
geleken in Parijs, zoo zonder de dagelijksche weerkomende zorgen: jacht naar
copie voor de krant die heel zijn geestkracht voor zich had genomen, dat Paul zich
gestadig meer bedrukt gevoelde. Weken had hij zijn opvolger door Parijs rondgeleid,
maar sedert lang kon deze den weg zelf vinden en zonder hulp zijn werk doen.
Sindsdien waren de dagen aangebroken waarin de tijd scheen stil te staan.
De enkele uren studie in de Bibliothèque Nationale waar hij zich voorbereidde
voor zijn nieuwen arbeid in Londen, veranderden niets aan dit leege leven van
verwachtingen en stemmingen, van dit teere en ongestoorde mijmeren over hunne
liefde, en meer dan ooit verlangde hij, die toch waarlijk geen droomer was, dat er
iets gebeuren mocht, dat hij iets nieuws, iets avontuurlijks mocht beleven, dat den
tijd ging korten en hem wat meer verzet verschaffen zou.
Hij dacht dikwijls aan de dagen toen hij vóór zijn verloving nog op Montmartre
woonde, waar hij van uit zijn appartement op

1)

Fragment uit den Roman De Bruidegom. Deze zal in Januari 1912 bij P.N. van Kampen &
Zoon te Amsterdam verschijnen.
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‘de vijfde’ in de Rue Lepic, aan den overkant der straat altijd had kunnen uitzien op
de groote annonce, tegen grauwe muur, van den gymnastiekleeraar Michel Lacreuse.
Wonderlijk zooals die reclame hem altijd geboeid had en nieuwsgierig gemaakt naar
die inrichting. Toch was hij er nooit geweest. De laatste dagen had hij het overwogen
of hij daar wellicht de ontspanning vinden moest die hij begeerde. Hij zou er
schermlessen kunnen nemen of wat lichte gymnastiek maken, er heen wandelen
en weder terug naar huis; dat kortte den tijd en het zou zijn geest afleiding geven,
en hem meer lichaamsbeweging verschaffen.
En zoo gebeurde het, dat hij een schoonen morgen in December het pension in
de Rue du Bouquet de Longchamps verliet en over de Place de l'Etoile en langs
het Parc Monceau drentelend, op eenmaal wederom de torens der Sacré Coeur
kerk ontwaarde, die achter dunne morgennevels als een visioen van Oostersche
pracht rezen in den bleeken winterhemel.
Hij wandelde langs den laatsten ingang van den ondergrondschen spoorweg,
voor hij op de Place Blanche moest komen, het was alsof de Boulevard hier ruimer
werd, met de breede strook trottoir in het midden.
Paul stak het plein over met volmaakt dezelfde werktuigelijkheid als in vroeger
dagen, wanneer hij uit het station van de ‘Métro’ naar boven gaand, zijnen weg vond
naar de nauwe, stijgende straat. Alles stond onveranderd, het leek hem of hij dit
stadsgedeelte den vorigen dag nog gezien had. Het uithangbord boven het restaurant
‘La vache enragée’ schommelde heen en weer. Toen hij langs den ingang van het
huis ging, waar hij had gewoond, zag hij dezelfde meisjesgezichten in de donkere
ruimte van het winkeltje waarin de teinturière haar druk beklante zaak dreef.
Voor hem, op een vijftigtal meters afstand las hij op den blinden muur de korte
en klare, maar reusachtige aanbeveling van de gymnastiekinrichting:
Michel Lacreuse. Professeur de Boxe, de Lutte et
de Culture Physique.
Het had hem altijd getroffen, dat onder de stevige letters niet de een of andere
afbeelding gevoegd was, tot nadere verduidelijking van Professeur Michel Lacreuse's
wijze van onderrichten.
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Juist de afwezigheid van een dergelijke voorstelling had hem vertrouwen gegeven,
de man die van zulk een kermisachtigen bombast geen heil scheen te verwachten,
moest een mensch zijn van degelijke beginselen. Dikwijls was Paul langs het lage,
groen geverfde deurtje gegaan, dat toegang moest geven tot het ommuurde tuintje
waarachter de gymnastiekzaal lag. Naast het deurtje was tegen den muur bevestigd
een rond bordje van de boksvereeniging ‘The Pelican Athletic Club’ en van ‘Le
Boxing Club de Paris’. Soms stond het deurtje aan en hij had langs het schrale
kastanjeboompje kijkend iets gezien van de inrichting, een lange, lage ruimte met
een glazen dak.
Hij stond nu voor het groene deurtje en zag dat onder het bordje van de ‘Pelican’
een nieuw, vierkant plaatje bevestigd was, blauw geëmailleerd, waarop met witte
letters te lezen stond: ‘Raoul Isambert Professeur d'escrime’. Het deurtje stond aan.
Paul duwde het open, en kwam in het tuintje geheel met fijn kiezel bedekt. In een
hoek was een kippenren getimmerd, waarin enkele kippen, ook scharrelden er een
paar buiten de ren.
Een zeer klein, blond hondje met roode vlekken op zijn huid, wrong zich plotseling
uit de even openstaande deur van het gymnastieklokaal en stoof keffend op hem
af, verdween dan plotseling weder.
Een oogenblik later klopte hij aan die deur, daar er nergens een schel te zien was
en ging dan binnen.
Het eerste wat hij in de gymnastiekzaal zag, waren een tweetal reusachtig groote,
breede mannen, de bovenlijven naakt, die midden in de ruimte op een wijnrood, dik
vilten tapijt voorover gebukt met de hoofden tegen elkander, telkens probeerden
elkanders armen te vatten.
Paul keek rond of hij den Directeur ook ontwaarde. In den uitersten rechtschen
hoek zaten bij eene groote kachel twee heeren te praten. Op hen liep hij af en
vraagde naar den heer Lacreuse. De kleinste antwoordde: ‘Hij is even uitgegaan,
hij zal wel gauw terugkomen’ en hervatte het gesprek.
Geen van beiden wijdde meer aandacht aan hem. In het midden der ruimte op
het roode tapijt gingen de twee reuzen door elkander te beloeren, als vechtende
bokken, de voorhoofden stijf tegen elkander aangedrukt. Kletsend grepen hun
geweldige handen het vleesch, duwden elkanders nekken met de vlakke hand. Dan,
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plotseling, de grond dreunde er van, sprong er een toe, hij was met eene snelle
zwenking op zijde van zijnen tegenstander gekomen, ging hem grijpen rond de
lendenen, maar de ander, vlug achteruit gegaan, stond alweer gebogen, dieper
gebukt afwachtend en bespiedend hoe de armen van zijnen vijand nu gingen grijpen.
Het blonde hondje met de roode vlekken kwam opeens weer te voorschijn uit een
deur met een steenen trap er voor. ‘Viens ici, Colosse!’, riep een van de zittende
heeren.
Het hondje ging dadelijk gedwee achter de kachel liggen.
Lui, zonder op te staan, reikte, die gesproken had, een stoel en beduidde hem te
gaan zitten, totdat de Directeur zou komen.
Paul die zijn oogen eerst niet had kunnen afwenden van de beide geweldenaars
op het tapijt, die nu een oogenblik rechtopstaande uitbliezen en zich met doeken
de zweetende hoofden afdroogden, keek eens rond in de gymnastiekzaal. Het bleek
hem dat deze dadelijk tegen het huis aangebouwd was. De steenen trap gaf toegang
tot de voordeur, aan beide zijden daarnaast zag hij twee vensters. Door die ter linker
zijde ontwaarde hij in het half duister een intérieur dat een kantoor geleek. Voor de
rechtsche vensters waren witte jalouzieën neergelaten, bij die jalouzieën zaten de
beide heeren. De ruimte was zeer langwerpig. Tegen het korte muurvlak rechts van
den ingang der gymnastiekzaal stond een hoog zwart gepolitoerd houten toestel,
een monumentale ‘krachtontwikkelaar’ met een lage rustbank er voor. Paul begreep,
dat men liggend op deze met zwart fluweel bekleede rustbank aan daartoe bestemde
koorden met handvaten, gewichten in de hoogte kon trekken, die aan katrollen
bevestigd waren. Men kon de belasting der touwen, die uit een aantal ijzeren schijven
bestond, klaarblijkelijk lichter en zwaarder maken. Bij dit toestel dat, wanneer het
voor de eerste maal gezien werd een groote overeenkomst vertoonde met een
guillotine zonder mes, stonden in rekken, metalen en houten staven, ook wel een
vijftigtal kleine, ijzeren halters. Naast die rekken was een groote spiegel in den muur
vastgemaakt en in den hoek hing onder stalen ring een leeren boksbal. In de lange
wand aan de straatzijde waren een doucheruimte en vijf kleedkamertjes. Tusschen
den ingang en deze hokjes stonden nog een paar grenenhouten toestellen, waarvan
hij de bestemming niet begreep. Paul vermoedde dat het meerdere ‘ontwikkelaars’
waren, echter zonder rustbanken of met
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zeer eenvoudige van glad hout die nu tegen den muur opgeklapt stonden. Links
van den ingang, was het uiterste gedeelte van de zaal achter eene houten balustrade
wat verlaagd. Er lag daar geen planken vloer. Paul stond op en drentelde er heen,
om eens te kijken.
In eene droge, luchtige zelfstandigheid, die als zaagsel was en waarin de voeten
wegzonken tot aan de enkels, lagen kleine, maar ook zeer groote metalen halters
om met beide handen te tillen.
Toen hij weer op zijn stoel dicht bij de twee heeren was gaan zitten, zag hij uit
een der kleedkamertjes een man te voorschijn komen, nog veel grooter en zwaarder
dan de kolossen die hij bij zijn binnenkomen midden in de zaal gezien had en die
verdwenen waren. Paul hoorde in de douchekamer rijkelijk met water plassen, daar
waren ze zeker. Er kwam nu nog een reus te voorschijn, nagenoeg even groot als
die pas verschenen was.
De twee heeren staakten hun gesprek en keken oplettend, één zeide er:
‘Daar heb je ze, ik ben benieuwd of het weer zoo verwoed als gisteren zal gaan.’
‘Wie zijn dat?’, vraagde Paul, terwijl hij de twee geweldenaars zich tegenover
elkander op zag stellen, juist zooals de eersten dat hadden gedaan.
‘Die aan dezen kant is Pons, de andere is Madrali de Turk’.
‘Wat doen ze hier?’, vroeg Paul weer.
‘Ze oefenen zich natuurlijk, parbleu! Hebt ge ze nog niet gezien in de Folies
Bergères?’
‘Neen’.
‘Ga er dan gauw naar toe, het is de moeite waard. Al de goede worstelaars van
de geheele wereld zijn er. Deze twee...’
Met een beweging, zóó snel dat de kijkers het bijna niet konden zien, had de Turk
zijnen tegenstander eenigszins uit zijn evenwicht gerukt, hem toen even bukkend
van achter beetgegrepen, zóó dat zijne twee geweldige armen als een stalen klem
gekneld waren om den gordel van den Franschman en stond hij, wijdbeens, zijnen
tegenstander met de rug naar zich toegekeerd omhoog houdend, eenige voeten
van den grond. Dan begon de Turk het lichaam naar links te zwaaien. Hijgend rukte
de Franschman met zijn beide armen de linker pols van Madrali omhoog, een volgend
oogenblik stond hij vast op het tapijt, sjorde, als strakte hij een kabel over zijnen
schouder den gestrekten arm van zijnen vijand
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tegen zijn borst en zwaaide hem dan, vóór hij op de linker knie neerzonk, in zijne
volle lengte hoog over zich heen.
De turk ging nu ruggelings neersmakken en zou op beide schouders terecht
gekomen zijn, wanneer hij niet zijn lichaam gekromd had, zoodat hij, alleen op hoofd
en voeten steunend, gelegenheid vond zich op zijde te wentelen.
Het volgend oogenblik lag de Franschman met beide schouders naast zijnen
tegenstander op den grond, de Turk had door zijn reuzenkracht en groote
gezwindheid toch overwonnen.
‘N'est-ce pas qu'il est terrible?’ zeide een der heeren verslagen.
‘Ik heb er wel op gelet, alleen hij kan dat doen, zich zóó laten smijten en dan
loskomen op een oogenblik dat de ander denkt al met hem klaar te zijn.’
Hij verstaat ‘de kunst van het vallen’, voegde hij er met nadruk aan toe.
‘C'est son truc à lui! Il se laisse prendre en tour de bras et après, en faisant le
pont, il se mocque encore de son adversaire. C'est presque surhumain. Quelle force
du diable!’
‘Oui, c'est vrai. Ils sopt terribles les Turcs’, gaf de ander toe....
Pons had een neusbloeding gekregen, en stond buiten het tapijt, met een zakdoek
voor zijn gezicht hijgend te bloeden, vlak bij de steenen trap van de voordeur, enkele
bloeddruppels vielen op den planken vloer. Madrali, onbewogen als een beul, wachtte
hoog en breed. Zijn bronskleurig, naakt bovenlijf met de dikke, vierkante borstspieren,
de zware armen, de breede, enorme schouders, heel zijn massieve, toch statige
gestalte, wekte de gedachte aan een oud volk van reuzen, dat ergens op de aarde
eens moest hebben bestaan.
Buiten het huis in het tuintje kraakte het kiezel, de deur van het lokaal ging open
en twee heeren in pelzen, de een lang en zwaar, de ander kort en breed gebouwd
kwamen binnen. Achter hen tripten twee dames. Zij wilden langs het tapijt naar de
steenen trap voor de deur gaan. De beide dames verdwenen in het huis. Ook de
langste heer. De kleinste echter, ziende dat de worstelaar stond te bloeden, riep
met een barsch en hard geluid: ‘Nom de dieu! Laat geen bloed op de planken vallen,
c'est dégoûtant! Het is ook zoo vervloekt lastig schoon te maken!
Maar blijf daar dan niet staan! Ga in de kleedkamer, zie het daar te stelpen, gij
kunt nu toch niet meer doorwerken!’
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De Franschman en de Turk gingen beiden dadelijk naar hunne kamertjes en een
nieuw paar betrad het midden van het tapijt.
Vermoedend dat de heer die gesproken had de directeur moest zijn, stapte Paul
snel op hem toe en vraagde: ‘Zijt gij mijnheer Lacreuse?’
De korte, breede heer antwoordde in sierlijke zinnen, dat hij de eigenaar van de
inrichting was en vraagde hoffelijk of hij met iets van dienst kon zijn. Hij had nu
minder luid gesproken, maar toch zóó krachtig, dat zijn geluid wederom zwaar door
het lokaal verhalde.
Paul werd toen in het kantoor genoodigd en even alleen gelaten. Het was een
kleine kamer, zeer stoffig met een grijs behang, er stond een tafel met een rood
pluche kleed er over, er waren ook vier stoelen en een fauteuil voor het schrijfbureau
bij het raam.
Uit het witte plafond hing een gaspijp neer waaraan een ballonlooze brander met
een half zwart bewalmd gloeikousje. Boven het schrijfbureau in eikenhouten lijst,
een groot portret van Michel Lacreuse's griezelig-krachtig bovenlijf.
Lacreuse in de gang een oogenblik praatte met de beide heeren, die bij de kachel
hadden gezeten. Een vrouwenstem riep dan: ‘Colosse! Colosse! Viens ici! vite! vite!
dépêche toi!’ Een oogenblik later rende het blonde hondje keffend door de gang.
‘Gij wilt dus wat afleiding zoeken en meer lichaamsbeweging nemen’, zeide de
Directeur, toen Paul hem het doel van zijn komst had verteld.
‘Laat eens zien, maar gij zijt zeer, ja ik durf gerust zeggen, buitengewoon stevig
gebouwd. Vous êtes vraiment un garçon solide! Laat mij U een raad geven, mijn
beste mijnheer, wat hebt ge aan schermen als lichaamsontwikkeling?’ En met
verheffing van stem ging Michel Lacreuse geestdriftig door: ‘Laat mij van U een
schoonen athleet maken. Eerst krijgen wij een paar weken oefeningen met kleine
halters. Ja zeker, de kleine halter! Eenvoudige bewegingen honderd malen herhaald,
het systeem van het langzaam maar terdege vermoeien van iedere spier afzonderlijk,
dat alleen maakt ongemeen sterke menschen!
Wij zullen ook werken met het “appareil”. O! ik ben er zeker van, dat gij het record
gaat verbeteren. Dat is om de biceps en de schouders te ontwikkelen, weet gij: en
ook de spieren van den buik. Als wij een paar weken vlijtig met de kleine halters
gewerkt
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hebben en Uw geheele lichaam is goed geoefend, dan beginnen wij met het
worstelen’.
Hier viel Paul in de rede, dat het hem niet om al te geforceerde gymnastiek te
doen was.
‘Maar gij zijt voor worstelaar geboren, Mijnheer’ hervatte Michel Lacreuse met
een machtig geluid en zóó overtuigend, dat Paul niet meer wilde twijfelen aan zijne
hoedanigheden en grooten natuurlijken aanleg.
De Professeur betastte hem armen, schouders, rug en beenen en redeneerde
weer: ‘Gij moet zoo spoedig als ge maar kunt beginnen, gij zult U weer even
opgewekt gaan voelen als vroeger, gij hebt groot gelijk hierheen te komen, gij hebt
zeer gezonde ideëen, het ontbreekt U inderdaad aan passende beweging, terwijl
Uw lichaam voorbeschikt is, om zich heel geregeld flink in te spannen.’
Luidruchtig had de directeur zijn schrijfbureau opengemaakt en uit een der laden
nam hij een dik portretalbum.
‘Voici les athlètes que Lacreuse a formés!’ bulderde de gymnastiekmeester, terwijl
hij het boek openrukte en vluchtig uitlegde, zijn breede, korte wijsvinger ruw op de
verschillende afbeeldingen duwend. Het waren fotografieën van leerlingen met
aanteekeningen van den omvang hunner ledematen vóor en na de oefeningen.
‘Et je prendrai aussi vos mesures’, verzekerde Lacreuse dreigend bijna.
Paul keek op zijn horloge, het werd tijd om heen te gaan, de studie in de
Bibliothèque Nationale wachtte.
‘Wanneer kan ik met de lessen beginnen’, vraagde hij, ‘en hoeveel keer per week
moet ik komen?’
‘Het is iederen Maandag- en Donderdagavond om negen uur! Je vais donc avoir
le plaisir de vous inscrire comme élève?!’
‘Heel graag’, antwoordde Paul.
Lacreuse maakte vaardig een aanteekening van naam en adres. Toen dit gedaan
was, namen zij afscheid. Zij gingen langs het tapijt, waar twee nieuwe
beroepsworstelaars gereed waren elkander aan te grijpen.
De beide dames en de lange heer stonden er naar te kijken, nog altijd hadden zij
hunne hoeden op en mantels aan.
‘Je viens de suite’, zeide Lacreuse in het voorbijgaan.
Zij kwamen buiten in de stralende winterzon.
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Het kastanjeboompje teekende zich teer en fijntjes tegen de gele gevels der huizen
aan de overzijde.
Lacreuse, druk pratend over de aanstaande lessen, begeleidde blootshoofds Paul
tot even buiten het poortje, schudde hem vervaarlijk heftig de hand en zijn
afscheidsgroet als een dreuning, bleef even in de rust van de bochtige, steile straat:
‘Alors, Monsieur, c'est entendu, à Jeudi, et au plaisir de vous revoir!’

II.
Den eersten Donderdag van het nieuwe jaar was Paul naar de ‘école de
développement physique’ in de nauwe straat op Montmartre gegaan.
Tegen half negen verliet hij het huis in de Rue du Bouquet de Longchamps. Hij
wandelde kalmpjes tot aan de place de l'Etoile, waar hij de trappen van den ‘Métro’
afdaalde en een kaartje nam.
Hij droeg een leeren taschje, waarin zijn witte gymnastiekschoenen, sokken, een
korte broek en een wit tricot, dit was de uitrusting die Lacreuse hem geraden had
zich aan te schaffen. Hij had er tevens bij gezegd, dat het bij het worstelen niet
practisch was een tricot te dragen, dit geschiedde het best met naakt bovenlichaam,
eigenlijk moesten de gewone oefeningen met de kleine halters ook met ontkleed
bovenlijf gebeuren, het maakte de ledematen buigzamer, de huid werd gezond
geprikkeld, het luchtbad werkte stalend en een friction à l'eau de Cologne, na afloop
der oefeningen, verschafte tot besluit een behaaglijk gevoel van algemeene
verkwikking.
Paul maakte er zich verschillende voorstellingen van, hoe de lessen bij Lacreuse
wel zouden wezen. Zijn lichamelijk onbehagen van de laatste dagen had hij door
de ontroering der verwachting bijna geheel vergeten, zoodat hij zich nu afvroeg hoe
hij eigenlijk aan het verwezenlijken van een toevallige gedachte had kunnen
beginnen. Hij zou zoo iets vroeger bespottelijk gevonden hebben, hij had altijd
gemeend dergelijke minderwaardige afleidingen te moeten mijden, thans echter
leefde hij in een overgangstijdperk, nu kwam het er minder op aan, hij was zelfs vol
spanning.
Op het smalle perron in de electrisch verlichte tunnel met de witbetegelde wanden,
drentelde hij een paar minuten tusschen vele anderen op en neer, zag hoe uit de
verschillende overige tunnels
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langs de steenen trappen altijd meer reizigers op het platform te hoop liepen, keek
naar de reusachtige letters van de enkele reclames, totdat hij in de verte den
ondergrondschen trein hoorde fluiten, die uit het duister van den diepen gang
opdoemde waarin de rij gloeilampjes heel fijntjes in een dunne lijn van lichtstippeltjes
vervaagde. Met een schriklijk geknars van wielen en gekletter van ruiten in de
coupéraampjes, stoof de electrische trein het station Etoile binnen, bleef hoogstens
een twintigtal seconden stil staan en dan ging het voort, in suizende vaart langs de
eindelooze rijen lichtjes in de diepe, ondergrondsche gangen. Snel volgden de
stations Monceau, Villiers, Courcelles, Batignolles, Clichy en eindelijk de Place
Blanche. Hier stapte hij uit, wandelde de Rue Le Pic omhoog en stond tegen negen
uur voor de Gymnastiekinrichting. Daar de lessen op dit uur moesten aanvangen,
meende Paul te laat te zijn, maar toen hij de door een groote gloeilamp verlichte
zaal binnenkwam, ontwaarde hij onder die lamp den directeur en nog een viertal
jongelui met jassen aan.
‘Aha, daar hebben we onzen nieuwen athleet!’ riep Michel Lacreuse genoeglijk
gemeenzaam, nu nog Monsieur Isambert en we kunnen beginnen!’ Hij reikte Paul
zijn zware hand en stelde hem voor aan de anderen.
Monsieur le Vicomte de Boilescot, een bleeke, jonge man met een zwarte, fraai
neerhangende lok over een wit voorhoofd, wat hem een zwak en ziekelijk voorkomen
gaf; Monsieur Henri Piales, een klein, kwiek uitziend ventje met donkere oogen en
zeer zwart haar. Monsieur Albert l'Anglois die een slaperige, goedige dikzak leek;
Monsieur Henriot, een lange, roodwangige, breede knaap.
Lacreuse had aanvankelijk toen hij den Vicomte voorstelde, niet zeer luid
gesproken, maar al spoedig was zijn geluid krachtiger geworden en toen hij de
namen van zijn beide laatste leerlingen noemde, bulderde hij vrijuit als naar gewoonte
en vervolgde een verhaal dat hij, toen Paul binnen kwam, had moeten afbreken.
‘Zij waren zoo stompzinnig die Engelschen in Edinburgh’, zeide hij. ‘Zij kenden
geen woord Fransch. Ik wilde hen een liedje leeren; de wijs hadden zij gauw genoeg
te pakken, maar de woorden! Ik had het voor hen opgeschreven, maar ze hebben
er nooit meer dan de twee eerste regels van kunnen leeren:
Il était occupé
occu - occu - occu - occupé!
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Mijne heeren, stelt U nu voor, zij hebben niet eens behoorlijk ‘occupé’ kunnen
zeggen, de een zeide het verkeerd van den ander na, en waar ik kwam hoorde ik
alleen die twee regels:
Il était okjoepé!
okjoe - okjoe - okjoe - okjoepé!

Dat duurde de drie weken dat wij er onze voorstellingen hielden op ‘le markèt, ça
veut dire le marché, vous savez!’ Zij op hun beurt beproefden ons Engelsche liedjes
te leeren, maar wij konden daar niets van verstaan, het Engelsch is zóó afschuwelijk!
In die dagen was ik op mijn sterkst. Ik gaf worstelvoorstellingen met ‘le marquis
Gérardi’ en loofde prijzen uit voor ‘liefhebbers’ die ons konden ‘leggen’. Om den
anderen dag arbeidde ik met een zwaren eikenhouten tafel, die ik op de kin in
evenwicht hield. Met dit nummer hadden wij veel succes. Ik begon toen met een
piano te werken en wij verdienden geld als water, maar ik ontvelde met de piano
mijn kin en kon in vier weken niets meer vertoonen.’
Buiten op het kiezel gingen voetstappen en de heer Isambert kwam binnen. Op
zijn hoofd had hij een grijzen flambard. Dan gingen zij in de kamertjes om zich te
verkleeden. Na korten tijd traden zij in de gymnastiekzaal. Zij waren allen in korte,
blauwe broek, bloote beenen, blauw wollen sokken en hooge, witte
gymnastiekschoenen. Hunne bovenlijven waren naakt, alleen de schermmeester
had een blauwen, wollen trui aangetrokken en een wijden witten schermpantalon
aan, hij was verkouden. Raoul Isambert was een zeer mager klein mannetje, zijn
grijsblauwe oogen keken slapjes en waterig, hij had verwarde, blonde haren, op de
kruin waren ze schaars, zijn schouders waren smal en zijn borst was ingevallen.
Paul schatte hem niet ouder dan zevenentwintig jaren.
Even stonden ze in hun gymnastiekcostuum te praten, tot Lacreuse, die in het
huis gegaan was terwijl zij zich verkleedden, weer terug kwam. Hij had zijn zwarte
jasje uitgedaan en begon de lessen in zijne hemdsmouwen, terwijl hij een boek met
zwart omslag in de hand hield.
Dan bralde het weer door de zaal:
‘Mijne heeren! Lacreuse heeft het succes van zijn methode te danken aan de
volharding waarmede hij persoonlijk zijne leer-
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lingen leidt. Anderen laten in hunne lokalen de leiding over aan oefenmeesters, die
geen tucht onder hunne leerlingen kunnen handhaven. Voorop wil ik de tucht stellen
en gij moet mij mijn gestrengheid vergeven, omdat dit werkelijk in Uw eigen belang
is.
‘Monsieur Paul, ik heb de maat nog niet genomen van Uwe ledematen, sta mij
toe dat ik dit even doe’, zeide Lacreuse met gezag.
Hij ontrolde een maatje, nam behendig de afmetingen op van boven en onderarm,
borst, lendenen, dij en kuitspieren, teekende ze gezwind in het boek met zwart
omslag op, legde het op een stoel en verzocht zijn leerlingen verrassend vriendelijk
om den aanstaanden zondagmorgen voor hem vrij te houden. Hij wilde hen allen
op een atelier ergens dichtbij laten fotografeeren, dat wilde zeggen alleen hunne
bovenlichamen, voor het album dat diende, om in beeld de voortreffelijkheid van
zijn methode te bevestigen. Dan strekte de gymnastiekmeester zijn armen, trok zijn
manchetten op en commandeerde aanmoedigend: ‘Et maintenant, mes amis, au
travail!’
Lacreuse plaatste op eenigen afstand de zes leerlingen tegenover elkander. De
bedoeling was om elkanders energie door het voorbeeld aan te wakkeren, het
uithoudingsvermogen dat de een ontwikkelde, zou den ander tot gelijke of meerdere
krachtsinspanning prikkelen. De gymnastiekleeraar gaf hen dan aan beide uiteinden
van ronde knoppen voorziene houten staven in de handen, hij liet hiermede
bewegingen uitvoeren die de borstspieren moesten lenig maken en versterken.
Daarna beval hij allen, om de langs den muur gehangen kleine halters te halen, in
iedere hand, een lichte, ijzeren halter van anderhalf kilo, en wederom tegenover
elkander staand begonnen zij de eigenlijke oefeningen.
Het waren een achttal bewegingen, als het veertigmaal zijdelings de armen
strekken en weer naar de schouders buigen, dan, na eenige minuten rust, moesten
dertig keeren achtereen, terwijl de beenen beurtelings naar voren gebogen werden
neergezet, de horizontaal gestrekte armen naar achter gezwaaid worden, of vertikaal
geheven langs het hoofd, zoodat het Paul voorkwam alsof zijn borstspieren werden
uitgerekt.
Onderwijl telde de gymnastiekmeester en gaf hij het tempo aan. Telkens onderbrak
hij zijn getel door een grommende betrapping, een waarschuwing of een berisping.
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‘Un!.... Deux!.... Trois!.... Quatre! Niet te vlug! Monsieur de Boilescot! Laat iedere
beweging tot zijn recht komen, Monsieur Henri Piales. Kom! Isambert! Niet zoo
slapjes.... Dix!.... Onze! Douze! Treize! Quatorze! Aha! Ik hoor de botten kraken!
Dat is goed!.... Recht op! Mijnheer Henriot!.... Maar richt U dan volkomen op!....
Zoo!.... Juist!.... Zoo doorgaan!.... Vingt! Vingt et un! Vingt deux! Vingt trois! Vingt
quatre! Kijk naar den Hollander. Hij doet 't zooals het behoort! Vingt sept! Vingt huit!
Vingt neuf! Trente!.... Encore neuf! encore huit! encore sept!.... Maar haalt dan toch
allen door den neus adem!.... bulderde hij toen allen meer en meer begonnen te
hijgen van de inspanning. Encore trois! Encore deux! encore un!....
‘Continuez jusqu'a cinquante!!!
‘Ha! Ha! Dat dient om een klassieken tors te maken’, hoonde Lacreuse, met een
bijzonder leedvermaak om de zes pijnlijk vertrokken gezichten. En terwijl staag
Pauls vermoeidheid meerderde, omdat hij den taaien Henri Piales tegenover hem
in vlugheid en veerkracht nog beproefde te overtreffen, vond hij zich een dwaas in
een omgeving die wel een strafplaats geleek, waar hij vrijwillig en om onverklaarbare
redenen zich geregeld zou heen begeven.
Lacreuse liet hen nu weer even rusten voor een volgende oefening. Alle zes
snoven en zweetten ze van de inspanning, hunne spieren deden pijn, zij trilden.
Lang duurde de rust niet, na twee minuten commandeerde Lacreuse:
‘Nu twee maal twintig diepe kniebuigingen. Wanneer gij volkomen gehurkt zit,
zwaait dan bij het oprichten de armen naar voor!’
Dan rezen en daalden gelijkmatig de vijf lichamen, nadat allen door Lacreuse
gedrild waren, om een eigenaardige houding met de beenen aan te nemen welke
houding het bewaren van het evenwicht gedurende het kniebuigen zeer moeilijk
maakte. Alle zes moesten zij de voeten en knieën aaneengesloten houden.
Tergend regelmatig klonk het weer: ‘Un! Deux!..... Trois!.... Vlugger Isambert,
gelijk blijven met de anderen!.... Sept!.... Huit!....’
Bij twintig mochten ze met trillende beenen even wachten, anderhalve minuut.
Paul stond recht op, volgens Lacreuses bevel en keek het
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lokaal wat rond. Hij duizelde soms en dacht met schrik aan de twintig, de dertig
buigingen die nog moesten komen, want Lacreuse zou het vreeselijke wel weer
zeggen met zijn ongevoeligen grijns: ‘Continuez jusqu'à....’
Met ongerustheid staarde hij naar de donkere toestellen en de zwarte
‘krachtontwikkelaar’ aan de wanden in schemering. Al die toestellen moesten ze
nog probeeren, en dat gemartel zou geregeld iederen Maandag- en Donderdagavond
terug komen. Maar hij zou volhouden, zoo nam hij zich voor, nog een kleine twee
maanden duurde het maar, het was een buitengewoon hard middel maar het was
doeltreffend naar hij ondervond.
Zij deden de volgende twintig kniebuigingen in een vlug tempo. Lacreuse tikte
met een houten staaf de maat op de planken en Isambert, die de lessen meer voor
zijn genoegen meemaakte, was stil blijven staan.
Paul voelde zijn hart snel en krachtig bonzen en even wankelde hij toen zij mochten
rusten.
‘Vijf minuten rust voor we aan de toestellen gaan’, commandeerde Lacreuse
barsch.
‘Adem diep een keer of vijf, hef bij het opademen de armen langs het hoofd en
beweeg ze bij het langzaam uitademen kalm omlaag. Nu wat heen en weer loopen.’
Toen tegen Paul: ‘De eerste oefeningen zullen U wat zwaar vallen, mijnheer, maar
na een paar weken zult gij overtuigd zijn van mijn voortreffelijke methode!’
Hunne oververmoeidheid was na enkele minuten gedaan, zij praatten opgewekt
en lachten om den verkouden Isambert, en Lacreuse betoogde vagelijk en volkomen
onbegrijpelijk het nut van het oefenen met de halters voor den grooten spiegel.
Toen de vijf minuten om waren, kwamen er eerst nog een paar lichte oefeningen,
veertig malen moesten zij zich op de teenen heffen, twintig malen de rompen
zijwaarts buigen.
Intusschen vlood de tijd, de eerste les liep ten einde; Paul had pijnen in alle zijne
systematisch vermoeide spieren, hij begreep dat kwam van de ongewoonte en hij
nam zich nóg eens voor, goed vol te houden.
De zwaarste oefening ging nu komen.
Lacreuse bralde: ‘Ik ben voor dezen avond niet ontevreden!’ Mijnheer Paul, mijne
gelukwenschen! wanneer gij zoo doorgaat,

Groot Nederland. Jaargang 9

430
wordt gij een van de beste athleten en worstelaars die ik ooit het genoegen had te
kweeken en te volmaken. Maar natuurlijk kan ik U om Uwe ongeoefendheid nog
niet uitnoodigen voor den wedstrijd om ‘het record van de toestellen!’ Dit zeggende
stapte hij gezwind naar den tegen den wand aangebrachten ladder, deed vaardig
eenige malen een oefening en legde uit: ‘Het toestel om de buikspieren te oefenen!’
Zoo beproefde hij alle toestellen, fluks verklarend tegelijkertijd waartoe ze dienden.
‘Een record moet intusschen dezen avond verbeterd worden, het record van het
toestel bij uitnemendheid, de ontwikkelaar van de schouders en de biceps!’ En met
snelle passen liep de gymnastiekmeester op het zwart gepolitoerde toestel af, dat
dichtgeklapt tegen den muur stond. Met enkele handbewegingen maakte hij de
schroeven los, en ratelend schoof de sofa naar voren.
‘Vanavond gaat het tusschen Jean Henriot en Henri Piales. De beurt om het eerst
op te stijgen is ditmaal aan Monsieur Henri!’
Lacreuse en de anderen gingen rond het toestel staan, de vicomte zwaarmoedig,
terwijl zijn lok hem triest tegen het verhitte voorhoofd geplakt hing. Albert l'Anglois
bracht de gewichten in het toestel aan, voorzichtig plaatste hij in daartoe bestemde
afdeelingen ronde, ijzeren schijven, wegend elk ongeveer drie pond. Henri Piales
ging dan ruggelings op de zwarte, met donkergroen fluweel bekleede bank liggen,
hij strekte zich, steunde de voeten in het toestelgedeelte dat tegen den muur
opgericht was, omvatte in iedere hand een der zwarte handvaten, en wachtte op
een teeken van Lacreuse om herhaaldelijk de gewichten, die aan touwen over
katrollen bevestigd waren, in ondergreep op te trekken.
Lacreuse nam zijn horloge, Piales wachtte, dan tikte Lacreuse met zijn stok op
den grond en het begon.
Eerst trok hij wel drie malen in eene seconde de gewichten omhoog, maar na
veertig trekkingen minderde die snelheid aanmerkelijk, toch bracht hij het met groote
inspanning tot tachtig in de minuut, bleef even uitgeput liggen en sprong dan
veerkrachtig van de bank om een paar keer op een drafje de zaal rond te loopen.
‘Bravo!’ riep Lacreuse, Je hebt je record nog verbeterd met vier, een volgende
keer halen we de honderd!’
Voor den forschen, boerschen Henriot was de sofa bijna te kort.
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Lacreuse bemoedigde: ‘Je komt er overheen hoor! over die tachtig van Piales’. Ook
de anderen plaagden Piales wat: ‘Het gaat er aan je record! Kijk die biceps eens,
minstens honderd per minuut!’
De stok van Lacreuse maakte stilte opeens en Henriot ging vervaarlijk snel aan
het trekken; binnen een halve minuut had hij de vijftig bereikt, maar dan was het
merkbaar dat hij het met dien vaart onmogelijk vol kon houden.
‘Het ontbreekt je aan taktiek mijn waarde!’ plaagde Lacreuse toen Henriot traag
met trekken doorging, verwringend zijn hoogrood glimmend gezicht. Oefen je op
het ‘sneller en sneller’.
Toen de minuut om was had Henriot de vijfenzeventig nog niet getrokken.
Paul die nu op de bank moest gaan liggen begon kalmpjes, gedachtig aan
Lacreuse's sneller - en - sneller - taktiek, maar bij veertig was hij al zóó vermoeid,
dat hij het ondanks een wilde poging niet verder dan vierenveertig bracht. Zoo kregen
ze allen een beurt, behalve Isambert, die het toestel kende en voor het genoegen
dankte, omdat hij verkouden was. Ook ging hij niet als de anderen in het
douchekamertje.
‘Laat mij U een friction à l'eau de Cologne geven’, noodigde Lacreuse vriendelijk
uit toen hij bezig was Paul met een grooten handdoek droog te wrijven. ‘Een friction
zal U de stijfheid van morgenochtend minder doen gevoelen.’ Met een handschoen
van ruwe stof wreef Lacreuse hem zóó hard het bovenlijf, dat het Paul soms was,
alsof het vel hem van rug, borst en armen werd geschaafd.
‘Kijk eens wat een prachtkleur, wat een heerlijke reactie!’ spotte Lacreuse, toen
Pauls huid na de behandeling vurig rood er uit zag. Met de vlakke hand gaf hij zijn
leerling tot besluit een harden mep op den rug, die kletsend door het lokaal
weerklonk.
Paul kleedde zich snel aan. Hij had een gewaarwording alsof hij wreedaardig was
afgeranseld, zijn huid deed nog zeer van de ruwe friction die Lacreuse hem had
toegediend en zijn handen gloeiden, maar hij voelde zich ook weldadig vermoeid,
tevreden en tot kalmte gebracht, nu de moeilijke eerste les voorbij was. Het was
niet mee-, maar ook niet tegengevallen.
Het was over elven toen zij het gymnastieklokaal verlieten. Lacreuse die hen
uitliet, sprak hoffelijk en opgeruimd, terwijl zij
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over het kiezel van het tuintje drentelden. De bijna volle maan scheen uit onbewolkten
zeer helderen hemel en op het witte kiezel lagen de hoekige schaduwen van het
huis strak getrokken.
De straat steeg bochtig en stijl, volkomen verlaten. Zij zagen de breede korte
silhouet van Lacreuse scherp tegen de witheid van het maanlichte tuintje, terwijl hij
midden in het poortje staande met luide stem en breede gebaren nog eenmaal
afscheid nam.
Beneden op de Place Blanche gingen zij uit elkander. Paul daalde de trappen af
van de Métro en wachtte in de benauwde ondergrondsche ruimte van het station,
totdat de trein uit het donker van den tunnel aangereden, knarsend stil stond en
met een helsch misbaar van halte tot halte verder raasde door de duistere gangen....
Dien nacht voor het eerst blies hij het licht uit zoodra hij in bed lag maar hij kon
niet in slaap geraken. Zijn hart bleef snel bonzen, en zeer kwelde hem de pijnlijkheid
van zijn verhitte leden. Totdat hij opnieuw licht maakte om weer in ‘l'Education
Sentimentale’ te lezen.
Tegen vijf uur, het gedruisch kwam in de straten van Parijs terug, de kaars begon
met lange, walmende vlam te flikkeren, doofde eindelijk, en het diepe volslagen
kamerduister heerschte,. viel hij, dommelend over het boek in een zwaren slaap.

III.
De weken waren voorbijgegaan. Een paar malen was hij weggebleven, hij had thuis
op zijn kamer, alleen met zijne Engelsche boeken, zijne Engelsche tijdschriften en
couranten durende afleiding gezocht. Hij had groote wandelingen gemaakt door
Parijs, een maal op een langdurige zwerftocht door de sombere, nauwe straatjes
van de Marais, de vreemde dame uit Madame Blavet's pension ontmoet: Madame
de Labati. Zij zag er vermoeid en zeer vermagerd en haveloos uit, hare rokken en
laarzen waren ganschelijk beslijkt, zij geleek een volmaakt verdwaasde, die doelloos
doolde, en een duistere vreugde vond in dit vergeten dwalen. Naar haar landhuisje
in Ville d'Avray was zij dus niet teruggegaan. Madame de Labati had hem niet
herkend,
De daaropvolgende dag was een Zondag en wederom had hij
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een groote wandeling gemaakt. Langs den Boulevard de Courcelles den heuvel
van Montmartre op. Daar had hij Lacreuse gezien met zijn dochtertje en hem beloofd
weder op de lessen te zullen komen.
‘Je compte sur vous!!’ had Lacreuse hem dreigend nagebulderd. En Paul was
Montmartre afdalend later langs de Seine tot aan de Esplanade des Invalides gegaan.
Daar, op dit wijde plein, terwijl de teere atmosfeeren van den winternamiddag in
fijne, grijze tinten roerloos bleven en de gedachte wekten aan de stemmingen uit
den lang vervlogen tijd, die hier in den rustigen Zondagschen noen teruggekomen
waren, daar speelden mannen binnen een met lange touwen afgebakende ruimte
een balspel. Hoog en zeer ver sloegen zij de ballen door de reine, stille lucht, met
forsche, nijdige zwaaien van hunne sterke armen. Hij vergat er zijne zorgen en het
gezicht van het wijd open spel, gaf hem op eens weer den lust om voort te gaan
met de lichaamsoefeningen in de école de développement physique. Deze en deze
alleen zouden zijn lijf krachtig maken en weerstand doen bieden. Hij was meer dan
ooit overtuigd, alleen dit zou hem kunnen sterken, ook zijn wil. Hij was nu verheugd
dat hij Lacreuse beloofd had vast te zullen komen.
Dien Zondagavond bij het naar bed gaan, dacht hij voortdurend aan het
gymnastieklokaal in de Rue Lepic, hij deed enkele der moeilijkste bewegingen die
Lacreuse hem geleerd had, om te zien of zijne leden dien arbeid niet te zeer ontwend
waren. Maar den volgenden morgen was de neerslachtigheid er weer, en hij vond
zichzelf kinderachtig belachelijk met zijn zotte proefnemingen.
Michel Lacreuse hield zijn leerling thans met groote beslistheid de noodzakelijkheid
der voortdurende, ononderbroken oefening voor. Samen met den markies, leerde
hij hem in enkele lessen de handgrepen der Grieksch-Romeinsche worstelkunst en
om beurten worstelde Paul dan met Lacreuse of met Gerardi, wanneer de oefeningen
met de kleine halters waren afgeloopen.
‘Vous avez perdu de cette fausse graisse!’ zeide Lacreuse een avond, in het
einde van Februari, toen Paul na het werk met de kleine gewichten, hijgend en met
verhitte leden, naast de anderen uitrustte bij de kachel, om later met het worstelen
te beginnen.
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‘Gij zijt nu de athleet, die ik mij van den beginne af voorgesteld heb van U te vormen.
Sta mij toe, dat ik morgen wederom een fotografie van U laat nemen.
Kijk, Gerardi,’ ging Lacreuse voort, aanrakend met de wijsvinger Pauls borst en
armen, ‘het is volmaaktheid zelf, c'est une merveille! Wat een schoone tors! Zie die
schouders, die borst. En wat maakt Duponnet van zijn kerels? Hij brengt er niets
van terecht. Zij werken niet genoeg samen, spiegelen zich niet aan elkander, de
vent is er trouwens zelf niet bij, dat komt er van, alléén het oog van den meester
houdt het paard vet, dàt is Michel Lacreuse's beginsel. Ik reken vast op U allen voor
de volgende week, wij hebben dan weer een kleinen, onderlingen wedstrijd!’
Zooals gewoonlijk stond Lacreuse, op het oogenblik dat Paul binnen de zaal trad,
tusschen den kring zijner leerlingen. Hij was juist aan het einde van zijn verhaal
gekomen en brallend klonk het:
‘Toen heb ik hem, zonder verder iets te zeggen, een vuiststoot gegeven, recht
vooruit, tegen zijn onderkaak! Ah! Hah! Ik verzeker U, dat hij mij niets meer te
vertellen had!’
Lacreuse zweeg toen, de oogen eenige malen dichtknijpend, zelfvoldaan, terwijl
de anderen lachten of meesmuilden. De markies trad door de huisdeur binnen de
zaal, de leerlingen gingen zich verkleeden.
‘Halloh! Gerardi!’ riep Lacreuse, ‘een slechte gewoonte van je om met die grove
straatschoenen in de zaal te komen, doe me het plezier en trek je witten aan met
de rubber zolen, bij het worstelen straks is het ook niet goed voor het tapijt. Ja! Nom
de dieu! straks verniel je mij natuurlijk mijn tapijt!’
Gerardi mompelde iets en ging het huis weer binnen. Terwijl Paul zijn
gymnastiekbroek aantrok, zag hij hot Lacreuse's dochtertje Michèle in haar
nachtjaponnetje even het gordijn voor het raam wegschoof en met haar handje naar
Lacreuse wuifde. Zij hield het poesje Zinette tegen zich aangeklemd. Lacreuse,
haastig, stapte naar de deur.
Enkele minuten later stonden zij als gewoonlijk weder onder het groote gloeilicht.
Allen waren er; de vicomte met zijn lok, de dikke l'Anglois, Isambert nog altijd met
zijn wollen trui, de kwieke Henri Piales, de lange, boersche Henriot en nog een
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nieuweling, een magere, beenige knaap, die op bedeesden toon vertelde, dat hij
meer kwam om het worstelen dan om de gymnastiek.
‘Ik heb’, zeide hij, al veel geworsteld, weet gij, met kameraden, maar het was altijd
het echte geworstel van school, allerlei dwaze en nuttelooze, onpraktische
handgrepen.’
Lacreuse en Gérardi traden thans, sprekend op doffen toon en soms ruzieachtig,
terug in de zaal. Dan zeide Lacreuse: ‘Gérardi, neem jij de heeren Isambert, l'Anglois
en Henriot, de anderen zijn voor mijn rekening.’
‘Allons mijne heeren, neemt even de kleine halters, en nu tegenover elkander,
denkt aan den wedstrijd van straks, de records moeten er aan, we hebben niet voor
niets zoo lang gewerkt, van avond onze eerzucht eens terdeeg geprikkeld. Mijnheer
Paul, ik heb hier een goede partij voor U.’
Lacreuse stelde den nieuweling voor: ‘Monsieur Gustave Lepage!
Mijnheer Lepage, volg de bewegingen van de anderen, een kleinigheid voor U,
gij hebt U op school reeds zoo flink geoefend niet waar? Allons, hoofden opgericht,
sta niet met ingezakte knieën Isambert, borst vooruit!’
Lacreuse tikte wederom met den stok.
Paul voelde zich onbehaaglijker dien avond dan ooit te voren. Hij had weken
achtereen de nachten bijna slapeloos doorgebracht, dikwijls kwelden hem
hoofdpijnen, hij wist dat hij zich overspande, maar hij vond het belachelijk zich aan
al dit ongemak te storen, hij had er zich in den loop der laatste weken dermate
aangewend, elk gevoel van lichamelijk onbehagen te minachten, stelselmatig
voorgenomen zich niet te laten verbitteren door deze kleine tegenspoeden. Want
was het niet kinderachtig, ja het was zelfs bespottelijk om zich door kleinigheden
zijn goed humeur of opgewektheid te laten ontnemen, alleen minderwaardige,
willooze en verachtelijke, zwakkelijke individuen, zonder geestkracht waren zoo
rasch uit het veld geslagen. Neen, waarlijk, tot dezulken behoorde hij nog niet.
Pijnlijk voelde hij het kloppen in zijne slapen, terwijl zij de kniebuigingen deden,
een duizeling deed hem bijna tegen den planken vloer vallen, toen hij ze alle
vijfenveertig in vlug tempo gedaan had en Lacreuse, die meende dat het een
overmoedige beweging van energie was, toen Paul, om zijn evenwicht te be-
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waren hard met één voet neerstampte, riep met daverend geluid:
‘Aha! Kijk den Hollander! jelui zijn uitgeput, hij is alweer klaar voor nog een twintig,
dertigtal, dat is uithoudingsvermogen, dat is kracht en vlugheid! Twee minuten rust
en maak vast ademhalingsbewegingen. Kalm! Kalm! Niet te haastig! Dat dient
nergens toe! Zóóóó! Dat is goed! Zoo is 't goed!’
De onnoozele vicomte was amechtig op een stoel neergesmakt, zijn lok hing hem
tot over zijn neus en bewoog daar heen en weer als een vaan van onbenulligheid
en triestheid. Henri Piales stond lachend tegenover Paul en zeide, terwijl hij zich de
dijen wat wreef: ‘Ca fait du bien! Nom de dieu!’ Dan stond hij er zoo kwiek en
veerkrachtig bij, alsof hij nog niet zou hebben opgezien tegen een duizend
kniebuigingen, hij trippelde in looppas de zaal wat rond, en was juist weer op zijn
plaats terug, toen de waarschuwende stooten van Lacreuse's stok weerklonken.
Piales, dacht Paul, dàt was een athleet, die deed gymnastiek voor zijn genoegen,
dàt was een kerel. Maar hij zou hem toch niets toegeven, al moest hij er bij
neervallen, bij Piales zou hij niet achterblijven. En hij vond er een fel,
ziekelijk-opgeschroefd genot in, wreedaardig voor zich zelf te zijn, te voelen hoe
zijne spieren krampten van de oververmoeidheid. Wanneer Lacreuse's stok neertikte
met harden stoot, ten teeken dat met de oefening eener bepaalde beweging moest
worden opgehouden, ging Paul nog twee of drie malen met die beweging door,
terwijl zijn hart snel bonsde en het zweet over zijn bloote lichaam in kleine druppeltjes
neergieed. Piales was dan meestal stil blijven staan en keek naar hem met een
kleine, ironische glimlach op zijn goedmoedig, toch schrander gezicht en Paul nam
zich vaster voor, om, het koste wat het wilde, dezen avond zich tot het uiterste in
te spannen en den wedstrijd aan het toestel met de gewichten te winnen, want daar
zou het gewis om gaan meende hij. Zij maakten nog verscheidene nieuwe
oefeningen, ook eene waarbij zij naast elkander op den planken vloer moesten gaan
liggen. Lacreuse nam dan een langen stok, legde deze over hunne voeten en hij
en Gérardi hadden de uiteinden vast. Dan moesten zij twintig malen met de armen
boven het hoofd gestrekt, de bovenlijven oprichten in zittenden stand en langzaam
wederom achterwaarts nijgen. Daarna volgde een tiental dergelijke bewegingen
aan een rechtstandige ladder, waaraan zij zóó gingen hangen, dat hunne voeten
den
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vloer niet raakten, vervolgens hadden zij met gestrekte beenen een hoek te vormen.
‘En nu voor den wedstrijd! Gij hebt vijf minuten om te bekomen!’ riep Lacreuse,
toen de laatste leerling de voorgedane oefening had afgewerkt.
Op dat oogenblik kwamen de ‘zuster’ van Gérardi en Lacreuse's echtgenoote
binnen de zaal. Lacreuse en Gérardi traden dadelijk op hen toe en noodigden hen
uit den kamp bij te wonen.
Met hun vieren gingen zij niet ver van de huisdeur op stoelen zitten, terwijl de
leerlingen, haastig ademend, bijeenstonden rond een boksapparaat, waarmede
Piales eenige proeven nam, om de anderen te toonen, hoe het moest worden
gebruikt. Hij liet zijn vuisten telkens met prachtigen regelmaat tegen den leeren,
veerkrachtigen bal komen, zoodat het kletterde door de zaal. Paul stond er als
verdwaasd naar te kijken, probeerde het ook eens, maar na een stoot of tien, terwijl
de harde bal telkens sneller van af den ijzeren ring terug wipte, kreeg hij hem precies
in het gezicht, tot algemeene vreugde van de anderen. Zij traden toen schertsend
van het bokstoestel weg, achteruit tot naar de kachel toe.
Paul peinsde wat toch Lacreuse's echtgenoote en de zuster van den markies hier
bij deze oefeningen hadden te verrichten, zij keken zwijgend en ernstig toe, maakten
nu en dan een onverstaanbare opmerking tegen elkander en duidden met de oogen
aan over wie der jonge mannen zij spraken.
Toen het trekken aan het toestel begon, waren zij eerst wat naderbij getreden,
maar toen eerst Henriot met gewelddadig pogen niet verder kwam dan vijf en
zeventig trekken binnen de minuut en daarna de Vicomte verbijsterd en volkomen
verslagen scheen omdat hij het niet verder dan vijftig kon brengen, vonden deze
dames dat zij van den wedstrijd genoeg hadden gezien. Zij lachten nog wat om
Isambert, die met een pijnlijk gezicht, op een onhandige manier het toestel besteeg.
Hij verwrong zijn gelaat kluchtig en verspilde veel kracht met nuttelooze
beenbewegingen, nog geen veertig malen vermocht hij de gewichten omhoog te
heffen. De volgorde waarin de leerlingen moesten trekken was door het lot beslist
en Paul had het geluk, het allerlaatst aan de beurt te komen, aldus vond hij den tijd,
om wat van zijne krachten te herkrijgen en zou hij de grootste kans hebben het
‘record’ te verbeteren, wanneer Piales tenminste geen buitensporig hoog getal
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bereikte. Maar Piales bleef nog een drietal beneden de honderd, juist het cijfer dat
Paul de vorige les had behaald, en dit gaf hem moed, want die zevenennegentig
had hij bereikt, niettegenstaande het lot hem toen een der eerste beurten gaf.
Rondom stonden ze, toen Paul op de fluweel bekleede bank ging liggen. Hij zette
zijn voeten in de metalen stutsels, nam de handvaten der koorden en wachtte tot
Lacreuse het teeken geven zou.
Toen dit gedaan was, begon hij onmiddellijk met groote snelheid. Binnen de dertig
seconden had hij de zestig reeds achter den rug en nog ging hij met dezelfde nijdige
drift door. De anderen moedigden hem aan, maar toen hij de zeventig bereikt had,
kwam iets van het machtelooze, lamme hem besluipen. Onderwijl tikte en telde
Lacreuse en waarschuwde hij Paul, zich nog niet te doen overmannen, door de
thans met looden zwaarheid stijgende afmatting.
‘Soixante dix huit! Soixante dix neuf! Quatre vingt! Quatre vingt et un!’, telde
Lacreuse luid en opgewonden. ‘Plus vite, et vous aurez cent! C'est merveilleux!!’
Allen moedigden aan, luidruchtig. Pauls armen verkrampten van afmatting, maar
met den vasten wil om toch te doen wat hij zich van den beginne af voorgenomen
had, achtte hij die pijnen niet. Toen Lacreuse de negentig afgeroepen had, begon
hij met de zelfde razende drift als van den aanvang te trekken.
‘Ah! Regardez le!!’ schreeuwde Lacreuse en hij brulde, toen de honderd, de
honderd-één, de honderd-drie getrokken waren, voor het verstrijken van de minuut.
Een oogenblik dacht Paul dat hij bezwijmen zou, maar met wrevelige zelfkwelling
was hij op hetzelfde moment duizelend opgestaan van de bank en beranselde zich
even met de vlakke hand de afgemartelde armen.
‘Goed zoo!’ brulde Lacreuse, ‘een prachtige overwinning! Een record dat vooreerst
wel niet verbeterd zal woorden, al heb ik voor de toekomst hoop op Mijnheer Henri
Piales. Niet waar Piales, als Franschman zult gij toch niet dulden, dat het
kampioenschap van Lacreuse's établissement in Holland blijft!?’
Piales grinnikte goedmoedig: ‘Wij zullen zien’, antwoordde hij.
Paul stond onverschillig toe te luisteren, het was hem alsof hij in vlammen stond,
hoofdpijnen kwelden hem, de bonzingen van zijn hart herschokten pijnlijk in zijn
hersens en hij vreesde te
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zullen neervallen. Hij liep daarom naar de douchekamer en wreef zich zijn roodachtig
verhit, klam bovenlichaam droog.
Lacreuse schreeuwde weer: ‘Dat is mannenwerk! Hé? Mijnheer Lepage, hebt gij
nu nog wel den moed straks met dezen “verschrikkelijken man uit het Noorden” te
worstelen?! Ik verzeker U, dat hij ook als worstelaar verschrikkelijk is, neem U dus
in acht!’
‘We zullen ons best doen’, antwoordde de magere Lepage, quasie bescheiden,
maar een geniepige gloed blonk in zijn oogen.
De lessen voor hen die zich alleen maar met de halters oefenden waren nu
afgeloopen en uit een der kleedkamertjes trokken Lacreuse en Gérardi de stijf
ineengerolde worstel-tapijten binnen de zaal. Behendig spreidden zij eerst de groote
matras vlak onder het gasgloeilicht uit en daarover schikten zij de twee zware, dik
vilten, wijnroode tapijten, zoodat zij binnen enkele minuten een klein arena hadden
gevormd. Daarna verkleedden beide mannen zich snel en namen afscheid van den
vicomte, van l'Anglois en Henriot. Piales en Isambert bleven nog, de eerste om toe
te kijken, Isambert om nu en dan ook eens mee te doen.
Het eerste half uur der les werd besteed om Lepage de grepen te leeren, daarna
worstelde Paul met Isambert om den nieuweling tot voorbeeld te dienen, dan werkten
Lacreuse en Gérardi even samen om te toonen hoe uit sommige benarde
omstandigheden, noodlottige omknellingen ontsnapping toch nog mogelijk is en het
was een beklemmend schouwspel de twee geweldenaars elkander daar te zien
bekampen, terwijl zij snoven en hijgden van de inspanning.
Tegen het einde der les bepaalde Lacreuse, dat Paul met Lepage zou worstelen.
Lepage deed dadelijk enkele ongeoorloofde handgrepen en de gymnastiekmeester
waarschuwde hem dit niet weer te doen. Hij had toch niet de lessen van daareven
alreeds vergeten, dat was al te dom. Wacht, straks zou hij Lacreuse eens met hem
werken en dan op hem die zelfde verboden handigheden toepassen, een beetje
stevig, hij zou dan wel willen zien, hoe hem dat bekwam. Na eenige minuten rusten
hervatten zij de oefeningen. Op een oogenblik had de nieuweling Paul zóó in zijn
macht, dat een val onvermijdelijk scheen, maar Paul, die geërgerd was geworden
door de streken van Lepage, wist zich met nijdigen ruk los te maken. Beiden waren
thans oververmoeid, maar Lacreuse
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beval, dat zij nog een vijftal minuten zouden doorgaan. Lepage beproefde met snelle
zijsprongen te ontkomen, probeerde zijn tegenstander onverhoeds te vatten en als
zij eindelijk weer handgemeen waren, trapte de nieuweling Paul meermalen met
snelle voetbewegingen tegen de scheenen en beproefde hem beentje te lichten.
Maar Lacreuse begon woest te schelden en beëindigde de les met boosaardige
verwijten aan Lepage, die geniepig, wit van schrik en nijd zich verontschuldigde en
zeide niet beter te weten.
Paul, afgestompt, liet zich het ijskoude water van de douche over zijne afgebeulde,
heete leden storten. Toen hij zich gedroogd had, zag hij Lacreuse nader komen met
den ruwen handschoen en de eau de cologne. En nog eenmaal schrobde de
gymnastiekmeester hem de huid en mepte hij tot besluit Paul hard op den gloeienden
rug.
Als gewoonlijk stonden zij vóór zij het lokaal verlieten nog even te praten. Gérardi
had een vage, oude herinnering opgerakeld en Lacreuse vertelde er meer van,
totdat een oogenblik stilte kwam.
Paul keek nog eens rond in de zaal. De zwarte toestellen aan de wanden stonden
en hingen er zoo allervreemdst en onwerkelijk alsof hij ze nog nooit goed gezien
had, het schenen duivelsche, hoonende instrumenten, folterwerktuigen, het geheele
gymnastieklokaal geleek een schemerig verblijf vol nog van den gruwel van allerlei
duistere, griezelige verrichtingen. Hij nam zich voor er nimmer meer terug te komen.
Het valiesje liet hij in de kleedkamer staan. Hij nam snel afscheid van Lacreuse,
Gérardi en Isambert, die grinnikend nog bleven praten. Piales en Lepage gingen
met hem mee de straat op, maar hij sprak bijna niet met hen.
Nog altijd waaide het hard, het regende, het plaveisel glinsterde zoo naargeestig
onder de roode straatlichten. Bij den ingang van den ondergrondschen spoorweg
gingen zij uiteen.
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Liederen
door Jacob Israël de Haan.
1)

Ter Herinnering.

Toen Holland helder werd in vroegen zomer
De open lucht van Zuidenwind warm en vocht,
Voer naar Azië die schooneren Zomer zocht
Mijn jonge vriend, een diepgetroffen droomer.
Hij liet ons leven leeg, maar bij het dalen
Van het jaar zou hij keeren, vreugde in duister,
Weer thuis en al de Aziatischen luister
Dien hij zoo schoon zag, schooner ons verhalen.
Hij keert niet weer. De Dood heeft hem ontmoet
Verlokt en bekoord, een zonnigen Nacht
Zoodat hij sterven wilde, rust hem goed,
Gelukkig leek meer dan de Indische pracht.
Het jaar daalt diep. Onze zomer versterft,
Rondom ons huis druischen de duistre vlagen,
Wij wachten hier; wat wachten wij verslagen?
Daar ons leven zijn liefste schoonheid derft.

1)

Hans Hubert de T. stierf op eene Javaansche vacantie-reis te Solo. Oud achttien jaar.
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De Stille Nacht.
De Nacht is stil. Zoo wijd als mijn oog ziet
Hangt aan de lucht nu geen bloedende schijn
Van een Stad. Oovral rust. De sterren zijn
Rondom de maan roerloos. Zij tinklen niet.
Dit is de vrede, dien ik zocht. Nooit vond
Ik vrede in u. En nu haat ik u, Stad,
Teedre stad, wreede, stad. Ik haat de schat
Van al uw lust, die harten drijft en wondt.
Oceaan, Oceaan, vóór ons duinhuis
Vallen uw golven uit met licht gedruisch.
Zonder schuim, zonder wind, want het is zomer.
Ik, die de Stad ziek ontweek, hoor uw Zang
Eindlooze Zee, den stillen vóórnacht lang
En 'k ben gelukkig. Mijn Lied herleeft schooner.
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Danklied.
Die gelijk een Grieksche jongen
Op een dunne dubbelfluit
Floot en met zijn klaar geluid,
't Rustloos hart heeft stilgezongen
Dat het door zijn schoon bekoord
Schoonheid vindt in 't wederwoord.
Dîe zijn donkre wangen blozend
Blies en met zijn fluitspel vleide,
Dan weer troostend, dan weer blijde,
Die met lichte liedren kozend
Naar zijn Schoonheid lachend lokte
Dit droef hart, dat duister wrokte.
Die zijn dunne fluit liet zwijgen,
En peinzend sprak met geluid
Van een stem schooner dan fluit,
Zonder haten, zonder hijgen
Vinde voor 't genoten schoon
In dit lied zijn luttel loon.
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Twee gedichten
door Josef Cohen.
De Merel.
Voor Dr. Nelson.
Een rozeroode bloesem trilt en valt
Op 't duister van de aarde neer,
De hoogste twijg van den kastanjeboom
Beeft even zachtjes heen en weer.
Terwijl ver weg ten klaren horizon
De weerschijn breekt van wolkeschuim,
Want al wat donker is, wijkt door den zang
Des merels uit het wijde ruim.
Nu wordt de lucht en 't land alomme licht,
Dat ruischt gelijk een diepe stroom;
En in dien stroom van wereldzonlicht vloeit
De brooze schaduw van den boom.
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Het Waterhoentje.
Kaatst de lucht zich in den vijver,
Of de vijver in de lucht?
Ziet! langs beide speelt dezelfde
Rimpel van een stil gerucht.
In de eenzaamheid der wereld
Breidt zich ver die rimpel uit.
't Is ter aarde en ten hemel
't Eenigst levende geluid.
Dan glijdt zachtjes, druppel-spattend,
't Waterhoentje in het riet,
Maar de rimpel rimpelt verder
En verrimpelt in het niet.
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Het onvermijdelike
door C.P. Brandt van Doorne.
Een mooi, droog najaar was op de zomer gevolgd.
Ik wandelde en fietste veel. Gewoonlik alleen, met m'n deftige Snoet. Nu en dan
ontmoette ik Van Gorsel en gingen we 'n eind samen, de kant op van zijn
ontginningen. Dan keken we naar het onderploegen van de lupinen of de aanplant
van jonge dennen. Ik had hem verzocht niet meer zo stijf te juffrouwen, en nu zei
hij Gerda, maar stond er ook op dat ik hèm bij zijn naam zou noemen: Van Gorsel
of Wouter. Dat laatste leek me onmogelik; Van Gorsel, dat ging desnoods.
Ik meen dat ik in die tijd voor het eerst ging vermoeden, dat ik hem niet
onverschillig was. Waaruit ik het opmaakte, uit z'n houding, de toon van zijn stem
of 'n ogenblik van verlegenheid als hij me onverwachts zag - ik zou het niet kunnen
zeggen. Ik voelde 't. Maar dit is zeker: waar het uit bleek, niet uit zijn woorden.
Schoon uiterst beleefd, hij was, altans zo kwam het mij voor, overdreven voorzichtig
wanneer hij sprak.
't Vermoeden dat hij mij liefhad, maakte mij onrustig. Gelukkig was ik er niet door,
ongelukkig nog minder. Ik vroeg mij herhaaldelik af of ik van hem hield. Ik wist het
niet. Echt niet.
Gewoonlik noemt men een meisje dat bij 'n huweliksaanzoek bedenktijd vraagt,
berekenend of aanstellerig. Maar had Van Gorsel mij in die dagen zijn liefde
verklaard, eerlik, ik zou niet hebben geweten wat ik hem antwoorden moest.
Onverschillig was hij me niet. Het zou me erg hebben gespeten wanneer hij uit
Nunspeet was weggegaan. Ik zag hem graag, ik vond hem in veel sympathiek. Maar
of ik hem tot man wensen
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zou....? O, ik had stellig bedenktijd gevraagd! En, zonder dat hij 't zal hebben
vermoed, bedacht ik mij vast bij voorbaat. Ik overlegde of hij niet te oud voor mij
was, te ernstig, te orthodox....? En hij had al een vrouw gehad....
Maar ik merkte óók, dat ik teleurgesteld was, als ik hem niet had ontmoet of gezien.
Zodra ik wakker werd, 's morgens, verlangde ik naar de middag. En 'k voelde een
grote teleurstelling als het stortregende of stormde, zodat ik niet niet uit kon gaan
met fatsoen. Soms maakte ik dan toch in een droge bui 'n tochtje op de fiets en
dacht daarbij voortdurend aan hèm. Als ik hem meende te zien, in de verte, kreeg
ik een schok. Maar ik deed toch vaak of 'k hem niet had bespeurd en reed verder.
Meest kwam hij mij dan - als hij zijn fiets bij zich had - achterop, en dat vond ik
heerlik.
Zo stonden de zaken al een poosje; en toen drong 't tot mij door dat ik hem eigenlik
zocht. Toen ik dat voelde, schaamde ik mij en ging opzettelik de andere kant uit.
Zag ik hem op 'n afstand, dan trapte ik zo vlug dat hij, ook al had hij gewild, me
onmogelik inhalen kon. Ik praatte mij dan voor dat ik hem ontweek omdat tòch alles
onzin was, en dat ik niet om hem gaf. Ik dacht aan zijn gestorven vrouw en aan zijn
orthodoxie.... Nee, 't was veel beter dat er nooit iets van kwam.
Thuis had ik dan spijt.
Of vader iets vermoedde?
Hij zei 'n paar maal dat hij het niet goedvond dat ik zo weinig in aanraking kwam
met meisjes van mijn leeftijd. En 't zal wel op zijn verzoek zijn geweest dat notaris
De Jong mij in kennis bracht met de dochters van een gewezen landmeter die al
jaren te Nunspeet woonde. Ze heetten Jo en Marie Van Beek, de oudste was 24,
de andere twee jaar jonger. 't Waren eenvoudige kinderen, ernstig en goedhartig.
Erg knap in het huishouden. Ze maakten eigenhandig zuur in en groente, en naaiden
hun ondergoed zelf en ook hun daagse japonnen.
We schoten niet hard op met mekaar; we hadden zo weinig punten van aanraking.
Wandelen vonden ze vervelend; en wat 'n zonde om er zo'n tijd aan te verdoen! D'r
was ook niets an, an die dooie hei en die hardgroene dennen, daarmee te dwepen
was aanstellerij. Fietsen hadden ze nooit geleerd. 't Zou wel aan hun
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liggen, maar ze vonden 't wat raar voor 'n volwassen meisje, aldoor dat trappen....
En als je es viel.... Om boeken gaven ze wel iets meer. Maar de lektuur moest 'n
genoegen blijven. Shakespere en Göthe en zulke lui - dank je hartelik.
We hielden de kennis een beetje aan en brachten elkaar soms een bezoek. Als
ze bij mij waren, deden ze heel verbaasd dat juffrouw Karteldonk voor alles zorgde
en ik me bedienen liet. Kwam ik bij hun, dan moest ik hun nieuwe patronen
bewonderen, katoen en linnen uit Almelo zien, ook bloezes of rokken waar ze aan
bezig waren, en eindelik een blik slaan in de provisiekast.
Ik wandelde en fietste dus nog meestal alleen, want vader ging nu het guurder
werd nog minder dan vroeger van huis.
Tamelik dikwels ontmoette ik Van Gorsel weer. Handig wist hij het zo te mikken,
dat hij mij tegenkwam, ook al bedoelde ik dit niet. Ik gaf toen mijn pogingen tot
ontwijken maar op.
Gewoonlik hadden we 'n gezellig-opgewekt praatje. Hij vertelde van Wimpie, hoe
grappig die uit de hoek komen kon, en van zich zelf en z'n heiontginning. En ik
haalde oude verhalen op van Arnhem of Hilversum.
Maar soms kwam 't gesprek ook op dingen van meer algemeneaard. Hij had
waarschijnlik minder dan ik aan letterkunde gedaan; maar van plant- en dierkunde,
scheikunde enzovoorts wist hij oneindig meer. Vreemd kwam het mij voor dat hij zo
vierkant tegen de evolutieleer stelling nam (daar hadden vader en ik vaak over
gesproken): hij kon niet aannemen wat hij in tegenspraak vond met letter en geest
van de bijbel.
Ik zei: ‘Heel veel wordt toch alléén verklaard door geleidelike ontwikkeling’. Maar
hij vond, als je 't wat dieper beschouwde, dat er dan van volkomen begrijpen en
helder inzien nóóit kwestie kon zijn. Bij de ene theorie zo min als bij de andere. We
konden zeggen: in dit geval gebeurt dit, in 'n ander dàt, maar 't waaròm was nooit
te beantwoorden. We begrepen immers geen enkel natuurverschijnsel; ook tijd niet,
oneindigheid niet en ruimte niet, het leven niet, niet de dood. Wanneer we op ons
zelf, op ons menseverstand moesten afgaan, begrepen we eenvoudig niets. Met
zekerheid wisten we alleen wat door God was geopenbaard.
Ik zei in de regel niet veel op zo'n betoog. 't Was me altijd als hij over die dingen
begon, of ik stond op onveilig terrein.
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In romans en toneelstukken stelde hij weinig belang. 't Was allemaal bedacht en
daardoor in zijn schatting van niet veel waarde. Hij sprak 't zo scherp niet uit, maar
hij bedoelde ongeveer: Mooier dan alle kunst en literatuur is de schepping van God
en is Gods woord. Ik voor mij heb aan Bijbel en en natuurschoon genoeg.
Gesprekken over het geloof vermeed ik liefst. We stonden te ver van elkaar. Hij
van zijn kant scheen wel eens te willen polsen.... Ten minste zo kwam het mij voor.
Hij maakte me eens opmerkzaam op een vlinder die aan de kant van een pad
lag te stuiptrekken onder een graafwesp. Ik noemde het wreed dat het ene dier het
andere verlamt om z'n eieren in 'm te leggen. Die stumperige vlinder zou bijkomen,
nog 'n poos leven, dan werd ie van binnen uit opgegeten door de uit de eitjes
gekropen larven.
‘Of het werkelik wreed is, is de vraag,’ zei Van Gorsel. ‘Van 't gevoel van zo'n
vlinder weten we niet veel af. Neen, als ik zo iets zie, is 't heel wat anders dat me
treft. 'k Vermoed dat zo'n wesp niet begrijpt wat eieren zijn; hij weet waarschijnlik
niet eens dat ie eieren legt; en nog veel minder dat uit die eitjes larven komen die
dierlik voedsel in hun bereik moeten hebben. Instinkt, zal je zeggen! Maar da's enkel
'n wóórd, het verklaart niets. Zie je, voor mij wijzen zulken feiten onmiskenbaar op
een Hogere Macht.’
Ik voelde me niet vreemd op dit gebied en antwoordde overtuigd: ‘Ja, als die
dieren zelf niet denken, wòrdt het natuurlik voor ze gedaan.’
Van Gorsel zweeg, maar ik merkte opeens dat hij me doordringend aanzag. Ik
begreep dat hij zich afvragen moest: Gelooft ze dus toch aan God? En in me zelf
gaf ik antwoord: Misschien. Maar zeker niet aan de God van jou....
Toen kreeg ik een onvoldaan gevoel. Het hinderde mij dat hij niet doorsprak over
't geloof, nu er 'n ongezochte, goede gelegenheid was: want ik wilde niet dat hij
denken zou dat ik me als 'n gelovige voor wou doen om 't met hem eens te schijnen.
Een poosje zeiden we geen van beiden iets, tot hij 'n verhaal begon over
snuitkeverschade in zijn bossen. Ik antwoordde vrij stug, 'k zag ineens weer de oude
bezwaren. Ik dacht: ik moet niet zo vaak met hem gaan. Van een huwelik kan niets
komen. Mogelik dat hij van me houdt, maar als hij 't zijn plicht vindt niet met een
paganistje te trouwen, doet hij het niet. Misschien is 't maar beter ook.
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Intussen bleef die hele lange winter alles bij 't oude. Was er iets anders, dan kon
het alleen wezen dat Van Gorsel zich heel voorzichtig, bijna onmerkbaar, terug
scheen te trekken. Of vergiste ik mij?
Hij kwam nog wel teedrinken nu en dan, maar bij voorkeur bezocht hij vader des
middags, als hij vermoeden kon dat ik uit zou zijn. Ook kwam 't nu wel voor dat hij
me in het dorp, beleefd groetend, voorbijfietste, zonder een woord. Hij deed dan
wel of hij 't heel erg druk had, nu ja; maar ik dacht: op één minuutje zal het niet
steken. Enfin. Ik drong me niet op. Vermeed hij mij, ik zou hem niet zoeken. En als
ik hem een of twee dagen na zo'n haastige bui op 'n afstand aankomen zag, sloeg
ik opzettelik een zijweg in of keerde terug. Op zo'n ogenblik was ik vooral gekrenkt,
maar heel gauw daarna verdrietig. Eens gingen er tien of twaalf dagen voorbij,
zonder dat we elkander spraken! Maar toen - verscheen hij ineens weer, 's avonds,
en deed of er niets was geweest. En ik deed ook mijn uiterste best om gewoon te
lijken. Vooral niet te blij, daar kwam mijn trots tegen op. Maar evenmin mokkend of
stil verwijtend. 't Moest schijnen of ik alles net vond zoals 't hoorde, zoals ik het had
verwacht.
Met wel wat kinderachtige voldoening merkte ik soms op dat mijn houding hem
van de wijs bracht. Hij had willen weten wát in me omging. Hij bestudeerde me. Als
ik niet naar hem keek, kon ik soms de blik van zijn ogen voelen. Dan keerde ik mijn
gezicht naar hem toe en we zagen elkaar strak aan. Vooral op zo'n ogenblik spande
ik mij in, mijn schijn-onbevangenheid te bewaren. Mijn gezichtspieren had ik
voldoende in mijn macht, maar 'k was altijd bang dat ik een kleur krijgen zou.
Die dwaze angst om te blozen kon me zó pijnigen dat ik de neiging wel eens in
me op voelde komen om te verklaren dat 'k moe was en naar mijn bed verlangde.
Maar altijd schaamde ik me over zo'n laffe opwelling; ik deed het ook nooit.
Trouwens, ik was geen week of overgevoelig poppetje. Ik voelde me door en door
gezond en levenslustig. 't Buitenleven had me goed gedaan. En al was de
onzekerheid omtrent Van Gorsel's bedoeling altijd hinderlik en onaangenaam, 't
leed was niet zó zwaar of ik kon 't dragen. Wel overwoog ik natuurlik dag aan dag
de vraag, hoe het lopen zou....? 't Bezwaar waarvan ik begreep dat het hem
terughouden moest van een aanzoek, vond ik ook zelf heel groot. En 'k peinsde er
dikwels over of ik van
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mijn kant, niet iets kon doen om 't lichter te maken. Het kwam mij voor dat mijn hoop
wel nooit verwezenlikt worden zou, wanneer niet òf Van Gorsel een stap in de richting
deed van mijn ongeloof, òf ik zijn overtuiging kon naderen. 't Eerste - dat was
ondenkbaar. Het tweede?
Zonder veel hoop, en hoofdzakelik omdat ik niets onbeproefd laten wou, kreeg
ik mijn bijbeltje uit de kast en begon de evangelieën weer eens te lezen. Ik wou
beproeven of ik mij niet, al was 't maar gedeeltelik, kon laten overtuigen.
De lektuur viel me mee. Verschillende gedeelten vond ik ontroerend mooi. Wat
me 't allermeest trof in Jezus' leer, was 't konsekwent breken met alle egoïsme.
Maar kon zo iets? Was het mogelik? Ik kende niemand die ik in staat achten zou
geheel te leven als Kristus het wilde. Vader misschien nog het eerst.... Maar ook
die niet geheel. Van Gorsel....? Neen. Ik zelf nog minder. Ofschoon.... Als ik eens
wèrkelik overtuigd was....
Maar daar viel me in: dat ik alleen dáárom wenste gelovig te zijn, om de kloof
tussen Wouter en mij te dempen.... 'k Verlangde dus naar onzelfzuchtigheid uit puur
egoïsme? Neen. Zo erg was 't ook niet. Het kwam me voor: dat ik wezenlik heel
geduldig lijden en smart zou kunnen dragen. Als ik maar zeker wist, héél zeker, dat
God dit van mij verlangde....
Maar die overtuiging ontbrak en bleef ontbreken....
Helaas, God leek me nog steeds onbegrijpelik. En met de beste wil van de wereld
gelukte 't mij niet, mij op te dringen dat Jezus óók God was ('n God, door een vrouw
ter wereld gebracht) en zijn woorden Godspraken....
Eigenlik leek 't mij zeer twijfelachtig of 't voor de wetenschap en voor kunst, en
beschaving in 't algemeen, bevorderlik wezen zou, als alle mensen eens Kristenen
werden, èchte Kristenen. Maar dan vroeg ik weer spottend in me zelf of 't verlies
heel groot zou zijn, als er weinig overbleef van die verafgode dingen?
Ik kon Van Gorsel om z'n gevoel van zekerheid benijden. En ik schaamde er mij
over dat alles bij mij op losse schroeven stond. Pijnlik vond ik het, toen hij eens
vroeg: ‘Ben je lid van de kerk?’ en ik niets wist te antwoorden dan 'n
gemaakt-onverschillig ‘O ja....’ Ik dacht er lang over na, of hij 't zo maar gevraagd
had, of met 'n bijbedoeling.
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Het was in deze tijd - 't stond in verband niet mijn dobberende gevoelens - dat ik
enkele dingen die mij belangrijk schenen, opschrijven ging in een aantekenboekje.
Geen eigenlik Dagboek was 't. Ik noteerde soms een woord van Van Gorsel dat mij
getroffen had; een tekst die me gewichtig scheen, een opmerking van vader of van
mij zelf. Ook dikwels - later vooral - het knooppunt van een twistgesprek. Ik maakte
gebruik van een soort van eigenbedacht geheimschrift (het tegendeel van
ingewikkeld: 'k liet eenvoudig de klinkers weg, waar ik dacht dat ik niet in de war
komen zou). Het speet me later niet méér te hebben opgetekend. Maar 'k heb ook
zó nog veel aan mijn gekrabbel gehad.
***
De winter was eindelik voorbij. Het werd April, en vader ried aan: ‘Gerda, je moest
er es uit, kind. Ga es naar Amsterdam!’
‘U alleen laten?’
‘Ik ben tegenwoordig best. Maar ik zeg 't niet alleen om jou.... Lize heeft opwekking
nodig. Kijk 's hier.’
Hij liet me een brief zien van Hein, die aandrong op mijn komst. Tot afleiding. Lies
tobde de laatste tijd.
‘Dan zal ik gaan’, zei ik, en zelf wist ik niet of ik 't prettig vond.
Ik schreef naar Amsterdam en vroeg wanneer ze me wachtten. Intussen maakte
ik mijn koffer klaar.
De avond voor mijn vertrek vroeg vader: ‘Gerrie, hoe kom je zo stil?’
‘Ben ik stil?’
‘Is 't soms omdat je van iemand weggaat?’
‘Van u? Best mogelik.’
‘Eigenlik dacht ik aan iemand anders. Kom kind, wij moeten geen verstoppertje
spelen. Biecht liever eerlik op. Hoe staat het tussen Van Gorsel en jou?’
‘Ik weet het zelf niet, vader.’
‘Houdt hij van je?’
‘'k Geloof het wel.’
‘En jij van hem?’
‘Och.... 'k Mag hem wel, ja.... Maar als u bedoelt woest verliefd....’
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‘Nee, dàt bedoel ik helemaal niet, meisje. Zou 't een teleurstelling zijn als hij je niet
vroeg?’
‘Wel 'n beetje.’
We zwegen. Toen zei vader: ‘Ik houd hem voor een eerlik, goed mens. Ik kan
begrijpen dat je hem sympathiek vindt. Of hij nu juist de geschiktste man voor je
wezen zou....’
Ik erkende dat ik dat zelf ook niet wist.
‘Maar als je daar aan twijfelt, kindje....’
‘Dan kunt u er nóg niets uit afleiden. Maar dat begrijpt u niet. 'k Geloof dat een
meisje altijd twijfelt, in 't eerst.’
‘Hoe kan je dan een beslissing nemen als hij je vraagt?’
‘Daar zal het waarschijnlik niet toe komen. En da's misschien maar het beste ook.
‘Heeft ie gemerkt dat je zo'n heksje bent?’
‘Het is om z'n geloof.’
‘O. Nu.... het kon wel eens heel verstandig zijn als ie je daarom niet vroeg.’
‘Denkt u dat het niet goed kan gaan.... twee mensen met verschillend geloof? ’
‘Kàn gaan? Jawel. Het hangt van de mensen af. 'k Heb met Van Gorsel nooit veel
over godsdienst gesproken. Maar ik betwijfel of ie aan ònze overtuiging dezelfde
rechten als aan de zijne toekent.’
‘Als ie dan zo bekrompen is, zal ie me ook niet vragen.’
‘Misschien wel niet,’ zei vader onzeker, en hartelik vervolgde hij: ‘Als hij het niet
doet, dan zet je er je flink overheen?’
‘Natuurlik.’
De volgende dag tegen halfdrie vertrok ik. Vader bracht me naar het station. Vaag
had ik gehoopt, Van Gorsel nog even te zien.... Maar neen. Eigenlik sprak het van
zelf. Ik had hem niet ontmoet, de laatste dagen; van mijn reisplan vermoedde hij
niets.
Onwillekeurig vroeg ik me af of hij me missen zou, die tijd dat ik uit zou blijven.
In de trein kwam 't me voor dat ik alles in 't laatst wat somber had ingezien. Wanneer
we van elkaar hielden, écht hielden, was 't andere dan geen bijzaak? Geen ogenblik
hoefde Wouter bang te zijn dat ik zou trachten hem af te trekken van zijn geloof!
Voor hem dus bleef, wanneer we trouwden, op 't punt van godsdienst

Groot Nederland. Jaargang 9

454
alles hetzelfde. Voor mij waarschijnlik ook; en anders.... kon hij dubbel tevreden
zijn. De grote vraag was dus maar, of hij genoeg van me hield.
Het kwam me voor, dat ik in mijn lege koepee onder 't rythmies geratel van de
trein alles veel helderder kon beschouwen dan thuis; meer in de juiste verhouding.
En ik twijfelde er niet aan of hij had me lief! Hoe dikwels had ik het niet gehoord aan
de klank van zijn stem, het in zijn ogen gelezen! Het bleek zelfs uit zijn wegblijven
nu en dan, het mij willen ontwijken, wat hij niet volhouden kon.... Wie weet, misschien
had hij plan, van avond weer te komen. Maar dan vond hij vader alleen, ik was
gevlogen.
Opgewekt kwam ik in Amsterdam, waar 'k in het gezellig benedenhuis op de
Willemsparkweg met gejuich werd ontvangen. Hartelik waren Hein en zijn vrouw en
de kinderen trouwens altijd.
Lies keek me lang aan toen ik naast haar zat, en zei 'n beetje verwonderd: ‘Je
ziet er best uit! ’
‘Waarom ook niet?’ vroeg ik luchtig.
De eerste dagen in de grote stad vond ik allergezelligst. Van Lies d'r gedruktheid
merkte ik niet veel. Ze voelde zich vrijgoed en ging zelfs mee, twee keer, naar het
Vondelspark.
Maar toen kwam de pijn in het lijf terug; en eer ik het wist, had ik weer dat
beklemmend gevoel dat ik meestal kreeg als ik langer dan drie, vier dagen logeerde
in Amsterdam. Al deed ik mijn best het niet te laten blijken, ze merkten het wel. Hein
trachtte het weg te schertsen, Lies glimlachte maar, en maakte soms 'n beweging
van: kom, het is immers niets?
't Was zó: ze hielden innig van elkaar. En 't zou een echt gelukkig huwelik zijn
geweest, zonder haar ziekte. Ze wisten niet zeker nog in die dagen (al werd het
door beiden vermoed) dat ze kanker had. Om Hein wou ze altijd doen of ze goed
was. En hij, om zijn angst te verbergen, toonde zich vrolik, haast opgewonden.
Oorspronkelik lag die opgewektheid in zijn natuur. Maar nu begon 't een vertoning
te worden. De kinderen zagen daar weinig van en begrepen niets. Al kregen ze
soms het gevoel dat niet alles was zoals het zijn moest, het rechte drong niet tot
hun door.
Zo leek het bij Hein op het eerste gezicht een echt blijmoedig gezin. Als je 'r een
poosje was, werd je minder zeker. Dan duurde 't niet lang of je ging vermoeden dat
er geleden werd,
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dag aan dag, door allebei. En toch, in plaats van te klagen, glimlachte Lies, schertste
Hein. En ze deden het zó datje telkens moest twijfelen en je afvroeg of je't je niet
verbeeldde, die narigheid.
Er werd nooit over gesproken. Misschien als ze samen waren, dat weet ik natuurlik
niet. Maar nooit in het bijzijn van anderen. Vandaar dat de indrukken, als je er 'n
poos niet geweest was, sleten, en je het ergste vergat.
*

**

Ik ging met mijn broer nogal eens uit. 'k Vermoed dat vader hem een wenk had
gegeven en dat ik beschouwd werd als 'n halve patiënt, die afgeleid worden moest.
Zo zaten we een avond in de komedie, twee in 't koncertgebouw en ook een in
'n variété. De vorige dag werd altijd gevraagd of Lize mee zou gaan. Die zei
gewoonlik: ‘He ja, me dunkt van wel.’ Maar als Hein dan plaatsen bespreken zou,
bedacht ze zich: ‘Van avond maar niet. 'k Moest liever wat vroeg naar bed. Dan ben
ik morgen helemaal beter.’
Eens kregen we teebezoek van 'n kollega van Hein, ook ingenieur bij de
waterleiding, en van een hoofdkommies bij de belastingen. De heren maakten weinig
indruk op me. Het gesprek liep hoofdzakelik over hun betrekking, de onbegrijpelike
drukte nu en dan op kantoor, de haast niet te torsen verantwoordelikheid, de eisen
gesteld aan hun takt en karakter, enzovoorts.
Ik voelde me, door de tegenstelling misschien, des te meer tot Van Gorsel
getrokken; zijn rustigheid, zijn kalme zekerheid gaven zo'n heerlik, veilig gevoel.
's Woensdags- en 's Zaterdagsmiddags ging ik uit met de kinderen met Lili en Dirk
en jan. Wat wàs dat aan ze besteed!
Dirk was acht, jan zes, 't kleintje drie. Ze babbelden op straat gewoonlik tegelijk,
en dan hoorde je ineens: ‘Hou jij nu je mond!’ - ‘Ik moet wat vertellen!’ - ‘Tante,
luistert u nu naar mij!’
Jan en Dirk raakten soms aan het vechten; maar waren altijd voorzichtig met
zusje.
Dat gejuich als we in de Kalverstraat een taartje gingen eten of een glas melk
drinken in het paviljoen van het Vondelpark!
De twee oudsten nam ik eens mee naar de bioskoop. Misschien
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is 't mijn prettigste middag geweest in Amsterdam. In hun verrukking schreeuwden
ze 't telkens uit, en nog in dagen waren ze niet uitgepraat over de niet-te-zeggen
grappen waar ze van hadden genoten.
Dirk was een vlug ventje: hij zat in de derde klas. Bij veel goeds had hij ook zijn
foutjes, als iedereen. Dat hij van zijn vrienden (misschien bij 't naar school gaan)
onnette woorden leerde, die Lize vooral verschrikkelik vond, gaf wel eens aanleiding
thuis tot ontevredenheid. Nu kwam het me voor dat Hein op dat punt niet volkomen
billik was. Zelf vermeed hij niet altijd in 't bijzijn van de kinderen ‘wat bliksem,’ te
roepen, of te verklaren dat iemand die 'm weinig gelegen kwam, opdonderen kon.
Dirk meende ten onrechte dat hij die termen ook mocht gebruiken; zijn ouders
verboden het streng en trachtten hem tevens de scheldwoorden pestkop, smeerkanis
enzovoorts af te wennen. Meermalen zag ik hoe Lies met 'n strenge, waarschuwende
blik een onvertogen woord in de mond van haar oudste terugdrong. Eens op 'n
middag vertelde Dirk van iets dat in zijn klas was gebeurd. Ik weet niet meer wat.
Maar het hoofd van de school wekte de hilariteit van de jeugd door 'n zonderlinge
vergissing. ‘O moeder, 't was zo gek! Ik lacht me gewoon 'n....’ Lies richtte het hoofd
op met een waarschuwende kuch. Maar Dirk vond dat hij te ver was gegaan om de
uitdrukking te verlochenen. Verzachten, dat ging. Daarom vervolgde hij, ietwat
aarzelend:‘.... - 'n Aapje....’ Bestraffende blik van Lies.
‘'n Klein aapje maar, moeder....’ Ik lachte zo, dat Lies zich ook niet goedhouden
kon.
Jan was veel zachter dan zijn broer. Zijn grootste schat was een Cypers poesje,
Maurits genaamd, ook Maukie en Mauw. Iedere ochtend kwam de kleine vent met
hem aandragen: ‘Tante heeft Mauw u wel goeie morgen gezegd?’
‘Nee Jan.’
En dan moest Mauw een pootje geven aan tante, ‘o nee, aan z'n oudtante’.
Als Lies zich nogal goed voelde 's avonds en Hein had het druk, konden we samen
zo echt vertrouwelik babbelen. Wij met z'n tweetjes; de kinderen lagen in bed.
Eens deed ze haar best om me eens goed uit te horen. 't Hin-
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derde niets van haar. 't Was minder nieuwsgierigheid dan belangstelling.
‘Denk je nog helemaal niet aan trouwen, Gerda?’
‘Als ik nee zeg, geloof je me zeker?’
‘'k Meen eigenlik.... ìs er al iets?’
‘Ik ben niet gevraagd, als je dat bedoelt.’
‘Maar.... heeft er misschien iemand plan?’
‘Onmogelik zou het niet zijn....’
Ze zei 'n poos niets, en toen fluisterde ze: ‘Gerda, als je veel van 'm houdt, en hij
van jou, en 't is 'n goeie man, en jullie bent gezond alle twee, dan moet je met andere
dingen geen rekening houden, hoor!’
Het klonk zo hopeloos droevig, dat ik op 't ogenblik meer dacht aan háár dan aan
mij. De stumper, die aldoor zich ziek voelde! En ook: arme broer.
Ik glimlachte maar eens en knikte, en praatte er over heen.
Maar het bleek me de volgende dag dat haar woorden in mijn herinnering
vastgehaakt zaten. Telkens klonk het in me: als we echt houden van mekaar, dan
is het andere bijzaak.... Ik had dit me zelf al eerder voorgepraat, maar het deed
goed, het ook van een ander te horen.
In 't laatst van de tweede week van mijn verblijf te Amstersterdam, verlangde ik hard
naar Nunspeet terug. Wel drongen Hein en zijn vrouw er op aan dat ik nog blijven
zou, maar ik liet me niet overhalen. 't Exkuus dat vader alleen zat, lag voor de hand.
Een paar dagen later was ik weer thuis. Vader en ik even gelukkig. Snoet gewoon
dol van plezier. Nu merkte ik eerst goed, hoe de narigheid van het ziek-zijn van Lize
me had benauwd.
Toen ik de volgende dag na de koffie fietste op de Elspeter weg, zag ik Van Gorsel
voor me uitgaan. Hij had kleine Wim aan de hand. 't Kind raapte kiezeltjes op, bekeek
ze en liet ze weer vallen. Z'n vader, blijkbaar diep in gedachten, merkte 't niet eens
naar 't me voorkwam.
Snoet die natuurlik bij me was, holde vooruit, en sprong hard blaffende om ze
heen. Ik riep 'm terug. Willem keek om, trok z'n handje los en vloog met een
jubelschreeuw op me af: ‘Tante Gerda! Tante Gerda!’
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Ik stapte gauw van mijn fiets en gaf hem 'n zoen. Ik vond het zalig, die blijdschap
van 't kind.
Van Gorsel kwam nu ook met uitgestoken hand naar me toe. ‘Eindelik weer thuis?’
‘Sedert gisteren.’
Hij zag er vermoeid uit.
Willem danste om me heen. ‘Ik ben zo blij dat u terugbent! Dat weet u niet half!’
Hij drong tegen me aan en grabbelde met zijn smerige knuistjes naar mijn hand.
‘Niet te druk, jongen’, vermaande zijn vader. Toen vroeg hij: ‘Prettige dagen gehad
in Amsterdam?’
‘Ja. Wist je dat ik daar was?’
‘Eerst niet.... 'k Had niets gehoord. 'n Week geleden vertelde je vaderr het. Hij
miste je erg. Maar wat afwisseling vond hij wel nodig voor je.’
‘'t Was helemaal niet nodig, hoor!’
‘Je bent zeker druk uit geweest?’
‘O ja.’ Ik vertelde van koncerten en komedies.
‘In Nunspeet heb je niet veel van dien aard,’ zei Van Gorsel met 'n niet vrolik
lachje.
‘ O, 'k vond het volstrekt niet naar om terug te komen,’ antwoordde ik.
‘Eerlik niet?! Het is waar, je hebt hier je vader.... Ik kan anders best begrijpen dat
op den duur het buitenleven.... Ik voor mij, ik zou het niet willen missen.... Maar dat
'n jong meisje....
‘Zeg maar: 'n oppervlakkig schepseltje,’ schertste ik.
‘Nee Gerda, je weet dat ik dat niet meen. Maar 't is zo heel iets anders, niet waar,
voor jou of voor mij. Ik heb ook mijn werk dat me aan Nunspeet bindt.’
Ik viel hem in de rede. ‘En ik m'n thuis, en het bos en de hei....’
‘Ja, daar hou je van.... Weet je anders nog wel wat je eens hebt gezegd? Dat je
liever wou wonen in een stad? In een grote stad? Of ben je misschien veranderd?’
‘In hoever?’ vroeg ik met bedoeling.
En toen hij geen antwoord gaf, drong ik aan: ‘In hoever zou 'k anders zijn?’
Hij keek me recht in de ogen. ‘Ik dacht aan een mogelikheid.... Ik wil 't ook wel
zeggen, wanneer je goed vindt dat we eens
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vertrouwelik spreken. Daar heb ik eigenlik al lang naar verlangd.... Kom Wim, laat
tante d'r hand eens los en ga als 'n knappe jongen naar huis, met je bouwdoos
spelen.’
Wim keek z'n vader aan, en toen mij, als om hulp. Ik gaf hem 'n kneepje in z'n
wang en knikte hem toe. Hij trok 'n pruilmondje en ging sleepvoetend heen. In ieder
ander geval zou ik meelijden hebben gehad; nu was ik tè nieuwsgierig. Of neen,
nieuwsgierig is niet het woord. Ik wist wat er komen zou en 'k hunkerde toch naar
zekerheid. Hij zou me vragen. Nù....
Maar toen hij met trillende stem een paar woorden gesproken had, en ik m'n
vergissing begréép, voelde ik me zó ongelukkig, dat ik alleen met de grootste moeite
mijn tranen terugdringen kon.
‘Het staat misschien in verband met je innerlijk leven,’ zei hij. ‘En daarom zou
ik.... Je neemt me niet kwalik, Gerda? 'k Wou zo heel graag iets meer weten van je
godsdienstige overtuiging.... Ik heb geen recht, je daarnaar te vragen.... maar als
je wist hoeveel belang ik in je stel....’
Hij hield even op en scheen te verwachten dat ik iets antwoorden zou. Ik kon niet.
Ik keek recht voor me uit, of ik niet naar hem luisterde. Hij ging door: ‘Een ding is
me althans bekend: dat je gelooft aan de eeuwige God.’
Bitter zei 'k in me zelf: 'n Examen. Nu gauw belijdenis afgelegd!
Stroef knikte ik even, haast onmerkbaar, en hij vervolgde: ‘We denken, dat weet
ik natuurlik wel, in menig opzicht verschillend. Ofschoon ik hoop heb dat we later
misschien.... Maar dit wou 'k je vragen: Je twijfelt niet aan een leven hiernamaals
niet waar? Aan onsterfelikheid?’
Ik was mijzelf nu voldoende meester om schijnbaar kalm te antwoorden:
‘Onsterfelikheid? Dat weet ik niet.’
Hij staarde me aan, verschrikt. ‘Dus.... dat is nog 'n vráág voor je?’ En toen
hartstochtelik: ‘Maar dan heeft je leven geen inhoud, geen waarde! Hoe is 't mogelik
dat je je daarbij ge. lukkig voelt?!’
Gelukkig voelde ik me niet. Maar ik zei alleen: ‘Er is hier enkel sprake van
waarheid, dunkt me, niet van geluk.’
‘Dacht je Gerda, dat jij de waarheid had?’
‘O neen. Zo min als iemand anders.’
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‘Wanneer je bedoelt: het verstand kan geen oplossing geven, aan niemand, dan
heb je gelijk. Maar de kern van de waarheid kennen we tòch. Al wat wij nodig hebben
te weten, is ons door God geopenbaard.’
‘Dat gelóóf je’, zei ik koel.
‘'t Ware geloof is het allerzekerste weten,’ antwoordde hij, en ik herhaalde: ‘Ja,
dat geloof je.’
‘Het is zo. Wat geen enkele wetenschap geeft, schenkt het geloof. We kennen
een massa losse feiten, maar van de oorsprong der dingen, hun samenwerking,
hun samenhang vatten we nagenoeg niets. 't Is alles getast in den blinde. Vandaar
dat iedere wetenschap die van een vroeger eeuw kinderpraat noemt; op de onze
zien ze over honderd jaar ook uit de hoogte neer. Alles verouderd, zullen ze zeggen.
Maar het geloof veroudert nooit. In z'n kern is 't volkomen hetzelfde gebleven, nu
al haast twee duizend jaar.’ ‘De wetenschap gaat vooruit,’ zei ik stug. ‘'t Geloof niet.
Daar is 't niet beter om.’
‘Wie oprecht in Kristus gelooft, weet dat er niets dan waarheid ligt in zijn woorden.’
‘Als alle mensen dat nu maar aannamen!’ Hij scheen het schampere in mijn
woorden niet te voelen. Gelukkig maar. Hij antwoordde eenvoudig en innig: ‘Dàt
zou een zegen zijn, ja.’ En hij liet er op volgen: ‘Maar waar de neiging om 't goede
te doen en oprecht te zijn, bestaat, daar kan 't geloof elk ogenblik ontkiemen.’ Hij
nam mijn hand en fluisterde: ‘Dat het bij jou zo wezen mag, Gerda! Al twijfel je, ik
ben blij datje de waarheid niet ontkènt....’
Ik kon niets zeggen. Ons gesprek was me een pijniging geweest. Ik had zo gehoopt
dat er niets meer tussen ons stond, en op 't zelfde ogenblik zag ik een scheidsmuur
rijzen.... hoog en hoger.
Nog even liepen we zwijgend voort, naast elkaar. Toen zei ik: ‘Ik moet naar huis.
Dag Van Gorsel’.
Hij drukte mijn hand en zag me diep in de ogen. ‘Dag Gerda’.
Onder 't naar huis fietsen voelde ik me allerellendigst.
Ik hield van hem. En ik twijfelde niet, hij zou me hebben gevraagd, als 't niet was
om dat geloof.
Ik ergerde me aan zijn voorzichtigheid en zijn wilskracht, waar
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'k tegelijkertijd toch eerbied voor had. O, die moeilikheid, die ik maar niet uit de weg
ruimen kon!
Ik trachtte mij met een sofisme te verschalken. Ik redeneerde zo: Als ik me geen
denkbeeld vormen kan van God; en 't is mij onbekend of mijn ziel voortleven zal na
mijn dood, dan ben ik als iemand aan een kruisweg zich afvragend hoe hij moet
lopen. Hij weet van geen enkele weg of het de goeie is. Zal hij radeloos blijven
staan? Maar 'n verkeerd pad is toch niet erger dan géén pad. En welke richting hij
kiest, hij heeft kans - al is het een kleine - om 't gewenste doel te bereiken....
Waarom zou ik me dan, in mijn geval, niet toevertrouwen aan Van Gorsel's leiding?
Hij hield zich voor een betrouwbare gids. Misschien terecht. Des te beter. En
dwaalde hij - dan dwaalden we samen....
Dat leek heel mooi. Maar dadelik voelde ik al, dat het huichelarij zou zijn, te doen
of ik geloofde wat ik onmogelik geloven kòn.
En toen ergerde ik mij weer aan de zelfverblinding van mensen als hij, die vol
overtuiging roepen ik hèb het, en staan met 'n waarheids-karikatuur in hun hand!
Ja, dacht ik, 't is net als wanneer je 'n verzegeld pakje zou krijgen, met je juiste
adres, en het opschrift: streng verbod om te openen! - Dan vragen ze je: ‘Wat zit er
in?’ En je antwoordt: ‘Ik weet het niet.’
‘Je zult toch wel iets vermoeden?’
‘Nee, wezenlik niet.’
En dan zegt er een: ‘Ik hou 't voor een boek. Laat es voelen.... Stellig 'n boek.’
‘ Misschien wel.’
‘Misschien? Nee, niet misschien. Zéker. Waarom zou het géén boek zijn?’
En wie dan twijfelt, wordt door de zeker-weter voor onverstandig en koppig
aangezien. Dan zou je, als 't er héél erg op aankwam, 't pakje per slot van rekening
wel open kùnnen maken....
Maar de levensraadsels worden vóór onze dood niet opgelost.
En daarna....?
Dit zag ik al duideliker in: Ik zou van Wouter af moeten zien.
Dan werd het eerst: voortleven zoals nu, met vader. Goed. Ik hoopte dat het lang
duren zou. Maar vader werd oud en was
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niet sterk.... Ik dacht met nijpende angst aan wat me - wie weet hoe gauw - stond
te wachten. Wat moest ik dàn?
En Wouter, die me liefhad, naar me verlangde, maar in de mening verkeerde dat
hij niet met mij trouwen mocht....
Als ik maar hàndelen kon, iets kon dóén om voor ons geluk te strijden! Maar ik
stond machteloos, volkomen passief, ik kon niets, niets, niets....
'k Lag wakker heel de eindeloze nacht. De dag daarop was ik te moe om hevig
te lijden. 'k Ging vroeg naar bed en sliep nu zwaar en vast.
Na mijn ontwaken voelde ik dat mijn veerkracht niet was gebroken. Ik was
ongelukkig; wanhopig niet.
***
Wat liep het allemaal anders dan ik vermoeden kon!
Twee dagen later wandelde ik in 't bos van Vitringa. Ik was er heengegaan om
hèm te ontwijken, niet vermoedende dat hij mij zocht. Onverwacht kwam ik hem
tegen. Hij sprak me aan en dadelik vroeg hij me.
Ik was zo zenuwachtig - 't kwam zo plotseling - dat ik niet antwoorden kon. Toen
hij me kuste, merkte ik eerst dat mijn wangen nat waren van tranen.
We dwaalden door 't eenzame bos, hij de arm om mij heen, fluisterend: ‘lieveling,
lieveling,’ te ontroerd om iets anders te zeggen.
Maar ik proefde in mijn geluk een bitter bijmengsel: angst. Al wat ik de laatste
dagen had gedacht, kwam weer in me op. En eindelik vroeg ik: ‘Kàn het wel Wouter?
Is het wel goed? Je weet waar we over hebben gesproken toen ik thuis kwam....’
Hij stelde mij gerust, begon te vertellen hoe maanden en maanden lang de vraag
wat hij doen moest, hem gemarteld had.
Zolang we in Nunspeet woonden had hij zich tot mij getrokken gevoeld. En was
hij niet toevallig aan vader voorgesteld door de notaris, hij zou 'n aanleiding om
kennis te maken, hoogstwaarschijnlik hebben gezòcht. Hoe meer hij mij leerde
kennen, hoe sterker zijn genegenheid werd. Maar toen groeide ook de vrees, dat
het zijn plicht kon zijn, mij te vergeten. Hij hád herhaaldelik getracht zijn liefde te
overwinnen. En was hij overtuigd geweest dat God dit had bedoeld, hij zou mij, hoe
moeilik het wezen
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mocht, ontweken hebben. Maar telkens twijfelde hij; kòn 't zich niet indenken dat ik
bestemd zou zijn voor 'n ander. Wel was het hem altijd een raadsel gebleven dat
vader en ik, in wie hij zoveel kon waarderen, stonden buiten het geloof. En zo werd
hij geslingerd van links naar rechts.... Bang dat ik zijn weifelen merken zou....
Toen ik logeerde in Amsterdam had hij zich afgevraagd Waartoe zou God die
hartstochtelike en toch zo echte liefde in hem hebben gewekt? Eerst had hij gedacht:
om hem te beproeven. Maar toen kwam hij tot een andere mening: 't kon zijn om
mij, en vader wellicht ook, tot de eeuwige Waarheid te brengen. Toen hij mij na mijn
terugkomst voor 't eerst weer sprak, had hij op het punt gestaan zijn liefde te
bekennen. Hij had zich beheerst. Nog éénmaal wou hij zich zelf onderzoeken. Dat
hàd hij gedaan en het laatste spoor van twijfel was nu geweken. Hij wist - al mocht
het mij onwaarschijnlik lijken - hij wist, hij voelde 't, ik zou wedergeboren worden.
Daar zou hij toe mee mogen werken; mijn twijfel zou smelten, wegdampen in de
gloed van zijn grote, machtige liefde. Twee dagen geleden had hij 't besluit genomen.
Hij had mij gezocht. Hij wilde mij spreken, buiten, in Gods vrije natuur. En 't zalig
gevoel van rust en geluk dat nà zijn besluit in z'n ziel was gedaald - ofschoon hij
toch mijn antwoord niet kende - was hem een nieuw bewijs geweest dat hij niet
handelde tegen Gods wil.
Nu hàd hij mij dan gevonden en zijn geluk was volmaakt. Oneindig dankbaar was
hij voor Gods goedheid! Dat vrezen en aarzelen waaraan geen eind scheen te
komen, stond verre van hem, hij begreep het niet meer....
Zalig dronk ik zijn liefdewoorden in, maar ik voelde mij tegelijkertijd beklemd door
die zekerheid omtrent mijn te wachten bekering. Ik wilde er iets over zeggen. Ik
deed het niet. 't Ontbrak me waarschijnlik aan moed.
We zwegen een poos. Toen praatten we weer en schertsten, en 'k vroeg of hij
nooit aan de mogelikheid van een blauwtje gedacht had?
Zeker, vooral in 't begin. Maar eerst werd de vrees voor een weigering verdrongen
door de onzekerheid of hij mij vragen mòcht. En toen eenmaal de overtuiging er
was, dat God mij voor hèm had bestemd, toen had hij in elk opzicht vertrouwd....
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Wij namen afscheid dicht bij Mon Repos. 's Avonds zou hij terugkomen, nadat ik
vader had ingelicht.
Zodra ik met die alleen was, vertelde ik alles. Hij was niet verrukt, maar deed ook
niet of hij z'n toestemming weigeren wou. Hij zei alleen dat er, naar het hem
voorkwam, enkele bezwaren bestonden; één heel gewichtig. Maar - als wij het
aandurfden.... Dòt deden we, antwoordde ik. Toen zinspeelde hij er op dat hij wel
wist dat ik geen gemakkelike tijd had gehad de laatste maanden.... Als 'k nu gelukkig
was en wèrd, zou hij dubbel tevreden zijn....
Juffrouw Karteldonk kreeg natuurlik nog niets te horen. Vader moest eerst met
Van Gorsel gesproken hebben.
Hij kwam om halfacht. Feestelik uitgedost in zijn geklede jas. En hij deed half
officieel (ik bleef er bij en maakte gekheid) aanzoek om mijn hand. En vader zei 'n
paar ernstige dingen en gaf zijn toestemming. Echt gezellig zaten we toen met z'n
drietjes bij mekaar, eerst onder 'n kop tee, toen met een glas wijn.
Nadat Wouter afscheid genomen had en door mij was uitgelaten, vertelde ik 't
geheim aan de juffrouw. Ze deed eerst heel verbaasd, uit 'n soort van goedhartige
beleefdheid; even later ontviel het haar dat ze 't al lang had zien aankomen.
Bij het naar bed gaan welde ineens weer dat angstgevoel in me op.
Ik deed mijn best om 't weg te redeneren: Kom, wat 'n malligheid! Waar zou ik
bang voor wezen? 'k Had alle grond om te onderstellen dat ik gelukkig zou worden.
De voorzichtigheid, de bezonnenheid, die Wouter ondanks zijn liefde toonde, was
mij debeste waarborg. O, bij hem was alles ècht. In de eerste plaatszijn geloof. Maar
zijn liefde niet minder. Wat hoefde ik me on gerust te maken?
Langzamerhand verdween de angst, maar 'n vage onzekerheid bleef. Daar sliep
ik zeker mee in, want ik werd er ook 's morgens mee wakker.
Het was die dag tintelend, helder weer; 'n glanzend blauwe lucht, warmgele
zonneschijn.... Voor tobberij bleef geen plaats in m'n hart, alleen voor
gelukszekerheid. Na 't ontbijt schreef ik brieven (aan Hein en Lenie) en hield ik me
bezig in de tuin. Na de koffie kwam Wouter mij halen. We wandelden eerst naar het
dorp en bestelden verlovingskaarten; toen even bij hèm aan om
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't grote nieuws mee te delen aan Wim en z'n juf, toen weer naar Mon Repos om
een lijst op te maken van familieleden en vrienden die we een gedrukte aankondiging
zouden zenden. We schertsten, lachten, genoten en 't was of alles versmolt in één
groot, hecht geluk.
Eerst toen hij weg was kwam - schoon minder pijnlik dan de vorige dag - de vraag
weer op of 't werkelik goed zou gaan....?
Ik kon mij van onze verhouding - later geen duidelike voorstelling maken. Of onze
meningen tot elkaar zouden naderen? Of zou ik meer en meer gaan geloven als
hij? Of zouden we eindigen met niet meer over godsdienst te spreken, zodat elk
voor zich 'n terrein behield met ‘Verboden Toegang’ voor de ander?
Ik wist geen antwoord. Maar ik dacht: Het mag nu lopen als 't wil, goed zal het
zeker worden. Wouter was een flinke, degelike man, en we hielden veel van elkaar.
Dàt was en bleef het voornaamste, Lies had volkomen gelijk. Dat zo nu en dan
wat.... onzekerheid mij kwam hinderen, zou wel 'n gewoon verschijnsel zijn, dat
ieder meisje kon opmerken in het begin van haar engagement.
Op Zondag kwamen Lies en Hein ons gelukwensen. 'n Hele gebeurtenis: Lies op
reis! Ze was in Nunspeet nog niet bij ons geweest. Maar ze voelde zich juist
biezonder fleurig en had er op aangedrongen. Vooruit. Ineens maar besloten, zonder
gewik en geveeg. Ze. moest toch ook kennismaken met haar aanstaande zwager!
Ze was fijngevoelig en lief en hartelik. Wouter vond zij sympathiek en flink.
Hein plaagde me natuurlik toen we alleen waren: ‘Slim bedacht, zusje! Zo'n
hemeldragonder neemt je voor zich in 't zaal en rent in galop 't paradijs met je in.
Jij bent bon-af!’ Over Van Gorsel liet hij zich niet veel uit. 't Leek wel of die z'n
orthodoxie hem niet aanstond. Dat viel me tegen van Hein. Hij was anders nooit
kleingeestig.
Tot mijn teleurstelling moest ik merken dat ook Helene ongeveer dacht als mijn
broer. Ze stuurde op m'n brief een vrij zonderling antwoord, waarin ze van harte
gelukwenste en verklaarde het beste te hopen. Natuurlik zou ik hebben overwogen
wat ik dee. Maar.... 'k moest niet kwalik nemen dat ze het zei, op 't ogenblik was ze

Groot Nederland. Jaargang 9

466
er niet zeker van (stel je voor! Hoe zou ze?) of Wouter Van Gorsel wel de geschiktste
man voor mij was. Hij maakte 'n degelike indruk en had ongetwijfeld veel goeds,
maar bij een huwelik kwam het toch óók veel aan op gelijkheid van denken en
opvatting. In ieder geval, ze hoopte.... enzovoorts, enzovoorts.
Ronduit gezegd, ik was in mijn wiek geschoten. Ik trachtte me op te dringen dat
Lenie zo eigenaardig schreef uit jaloezie. Schrale troost. Ik wist in mijn hart veel te
goed dat zij niet gewoon was afgunst te voelen bij 't krijgen van een
engagementsbericht. Toen troostte ik me maar met de overweging dat Lenie eigenlik
geen begrip van een huwelik had. In geen ènkel opzicht. Stel je eens voor, dat man
en vrouw altijd gelijk moesten denken over leven, godsdienst, opvoeding, kunst....
En dat anders het huwelik ongelukkig werd!! Dàn moest men 't trouwen bij de wet
maar verbieden!
Och wat, die wijsheid van Lenie was met alle ervaring in strijd.
Ik zocht met de allerbeste bedoeling in de eerste tijd van mijn engagement mij
innerlik te verbeteren, en mij tot samenleven met Wouter voor te bereiden, door in
de bijbel te lezen. Wat was ik gelukkig wanneer ik oprecht genieten kon van de
lektuur! Ik zag toen niet duidelik in, dat een hoofdzakelik estheties waarderen mij in
het minst niet nader bracht tot mijn aanstaandes geloof.
***
Haast elke dag fietsten of wandelden wij nu samen. Had hij 't niet druk dan maakten
we tochtjes naar Leuvenum of Elspeet of naar zijn boerderij achter Vierhouten. Of
wel we dwaalden door de bossen en over de hei. Had hij erg veel te doen overdag,
dan liepen we 's avonds 'n poosje.
Eerst was ik heimelik bang dat hij me op die tochten bekatechiseren zou. Pas
verloofd, vrij in de heerlike voorjaarsnatuur - het leek me weinig aanlokkelik dan te
gaan kibbelen over gods-dienstige dogma's. En 'k was hem dankbaar dat hij die
kwesties liet rusten. Ik bedoel hier natuurlik niet mee, dat hij zijn orthodoxie te
bemantelen zocht; maar nooit disputeerde hij over 't geloof of nam hij me in de leer.
Hij deed ‘juist zoals ik 't het liefste had. We waren echt vrolik
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samen (ik wel eens bij 't dolle af) en voelden ons als gelukkige kinderen. Nooit had
ik gedacht dat hij zo jong kon zijn! En dan weer spraken we ernstig over liefde en
toekomst. En ook over Wim, hoe die opleven zou in een warme, lichte omgeving!
Een enkele maal streek het gesprek als van zelf langs netelige vragen. Dan dacht
ik: nu wordt debat onvermijdelik.... Maar dan zei Wouter op zijn kalme, goedige toon:
‘Dat bespreken we later wel.’ Nu, ik verlangde niets liever dan uitstel. Ten minste
in 't eerst. Op den duur bevreemdde mij zijn wijze van doen.... en ik vroeg daarom
- in mijn hart onzeker of ik maar liever niet zwijgen moest - naar de reden.
Hij lachte genoegelik. ‘Luister es kindje: die geloven haasten niet. 'k Ben zó
overtuigd dat God ons voor elkander bestemd heeft, dat ik alles met volle vertrouwen
overlaat aan Hem. Dit weet ik: het komt terecht. Veel beter dan jij verwacht. Maar
het kan niet ineens, het zaad moet kiemen voor 't opschiet.’
Hoe hoopte ik dat hij gelijk hebben mocht! O, als ik maar niet meer hoefde te
twijfelen aan onsterfelikheid! En zekerheid had dat een liefdevol God ons leidde,
ons in zijn goedheid schonk het vele waarvan wij genoten....
Ja, ik verlangde sterk in die dagen naar de rust van een rotsvast geloof. Nog kan
ik navoelen hoe de toevallig gelezen woorden van Vondel (anders, eerlik gezegd,
mijn liefste dichter niet) mij troffen:
‘Wat herkwam van het enkel Eén
Doolt, als in ballingschap verschoven;
Vindt geene rustplaats hier beneên
En zoekt het Vaderland daarboven.’

Juist in mijn gelukkige engagementsdagen stelde ik mijn bestaan veel meer dan
vroeger op prijs; en 'k vond het een afschuwelike gedachte dat ons geluk niet duren
zou; dat we oud zouden worden, onverschilliger voor elkaar, om ten laatste te
sterven.... Wie om zich heen zag, moest het wel zien: het aardse geluk was tijdelik
en heel broos.... Bestond er een duurzamer....?
Wat ik ook in Vondels regels opmerkelik vond, was het zeker niet nieuwe, maar
hier naar 't mij voorkwam zo duidelik uitgesproken denkbeeld: al wat bestaat, in al
zijn verscheidenheid, is
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gevloeid uit één zelfde bron. Het deed me vragen: Zou 't onwaar-schijnlik zijn, dat
alles wéérkeerde tot het uitgangspunt?
Oprecht verlangde ik te kunnen geloven. Maar de klove tussen die neiging en de
verwerkeliking ervan was breder dan ik dacht.
***
Wouter kwam tweemaal in de week bij ons eten. Eens alleen en eens met Wim, die
het op Mon Repos (ik kon 't best begrijpen) veel gezelliger vond dan thuis. Juffrouw
Jansen was van rature een draak; maar sedert ze wist dat ze uitzien moest naar 'n
andere betrekking werd ze nog giftig ook. En Wim had daar 't meest van te lijden.
'k Ontmoette haar nu en dan natuurlik bij Wouter. Zodra ze mij zag verstrakte
haar stroeve gezicht nog meer. Ik nam er geen notitie van. En om vredeswil negeerde
ik 't meestal ook, als ze Wim in mijn bijzijn vermaningen gaf, die verkapte
hatelikheden waren aan mijn adres. 't Betrof beleefdheid, ingetogenheid, bidden,
bescheidenheid enzovoorts.
Een enkele keer kon ik niet nalaten, vriendelik-ernstig te zeggen:
‘Ja, Wimpie, luister maar goed m'n jongen, en denk er aan. De juffrouw heeft
kostelik gelijk! De juffrouw die weet het wel!’
‘Ja tante,’ zei Wim dan deemoedig, en 'k zag dat de draak haast stikte van pure
kwaadaardigheid.
Wouter zocht als ik bij hem was dikwels naar 'n voorwendsel om me naar boven te
tronen. Ik moest dan op zijn studeerkamer of iets biezonders bekijken dat hij
gevonden had, of 't uitzicht bewonderen bij lichte nevel, bij zonnig weer, bij bewolkte
lucht.... Hoe graag ik me aan de boze blikken van juffrouw Jansen onttrok, toch zag
ik, als ik den Heuvel bezocht, altijd 'n beetje op tegen zo'n uitnodiging. Preuts was
ik niet en koel evenmin. Maar op z'n studeerkamer overdreef Wouter soms. Het was
niet zo heel ongewoon dat hij me op een wandeling kuste, wanneer we zeker
meenden te zijn dat we niet werden bespied. Op Mon Repos liet vader ons altijd
opzetlik een poosje alleen. En natuurlik werd er dan ook gezoend, maar met zekere
terughouding; met bescheidenheid zou ik haast zeggen. Was ik met Wouter alleen
op z'n kamer, veilig voor stoornis, dan vond hij 't onnodig zich geweld aan te doen
en de teugels zo kort te houden. Hij drukte mij
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dan tegen zich aan, boog mijn hoofd met zijn hand achterover en kust me zoo
hartstochtelik dat ik haast bang werd, voor hem, en eerlik gezegd voor me zelf. Dat
er geen werkelik gevaar bestond bij een man als Wouter, daar was ik ook op zo'n
ogenblik vast van overtuigd; maar ik voelde toch: het was niet goed en ik had het
benauwend gevoel: we gaan te ver. Ik zei dan zacht ‘Nee, Wouter, toe, laat los.’ 'k
Herinner me maar van één keer dat hij 't niet deed - 't was kort voor ons trouwen.
Hij drukte me, niet luisterend naar mijn verzoek, nog vaster tegen zijn borst en 'k
moest mijn uiterste best doen om los te komen. Ik maakte me eindelik boos en
duwde hem met kracht van me af. ‘Foei,’ zei hij, ‘wat een onredelike angst. Vertrouw
je je niet meer toe aan je eigen man?’ ‘'k Vertrouw je genoeg, dat weet je wel’,
antwoordde ik, ‘maar 'k wou dat je niet zo hartstochtelik was.’ Hij fluisterde ‘Da 's 'n
verwijt dat ik jou niet doen kan, Gerda.’ Ik werd verlegen, wist niet wat ik zeggen
zou. Ik liet me ontvallen: ‘Wou je dat soms?’ Hij haalde zijn schouders op; maar op
weg naar Mon Repos - hij bracht me thuis - kwam hij terug op mijn vraag. ‘Je weet
waar we 't straks over hadden,’ begon hij. ‘Nee, ik zou niet graag willen dat je anders
was dan je bent.... En.... je had groot gelijk! Ik bèn hartstochtelik.... maar.... ik heb
moeilike jaren gehad. Dat begrijp je niet helemaal.... Dat kan je ook niet....’
Ik zweeg. Na 'n ogenblik zei hij op luchtige toon: ‘Het spijt me dat ik zo'n
geweldenaar ben geweest. Maar 't zal niet meer voorkomen kind, dat beloof ik je’.
We hadden natuurlik engagementsvisites gemaakt bij de Nunspeter kennissen van
vader en mij (veel waren 't er niet) en bij Wouters getrouwde vrienden. In de eerste
plaats bij dominee Alers, bij wie ik sedert ons engagement nu en dan in de kerk
kwam, zonder er stichting te vinden.
Op 'n avond dat vader en ik teedronken op den Heuvel, kwamen de dominee en
zijn vrouw daar ook. We vonden 't wel niet gezellig, maar hielden ons goed. Bij 't
weggaan nodigde mevrouw mij uit, haar en haar man weer eens gauw te bezoeken.
Natuurlik met Van Gorsel. Wij beloofden 't en togen dan ook 'n paar weken later
weer naar de pastorie. Bij die gelegenheid had meneer Alers de goedheid te
verklaren: ‘Kchm.... Ik koester de overtuiging
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dat.... uw.... kchm.... voorgenomen huwelik hoogst gelukkig zal zijn, indien gij beiden
ook.... Kchm.... één wordt in den gelove.’ Dat keelgeschraap als hij sprak deed me
altijd onaangenaam aan. Ik gaf geen antwoord. Maar Wouters stem klonk vol
vertrouwen: ‘Dáár is geen vrees voor. Niet in 't minst.’
Toen we naar huis liepen vroeg hij: ‘Hoe kom je zoo stil?’
‘Ik vind het niet prettig dat je altijd doet of je zeker weet, dat ik hetzelfde zal gaan
geloven als jij. Ik krijg zo'n gevoel of je beslag op m'n vrijheid legt.’
‘Meisjelief, wat een dwaas idee!‘ En hij lei me uit waaròm hij zo vast overtuigd
kon zijn: Dat veel ongelovigen nooit tot bekering kwamen, lag grotendeels aan hun
trots en hoogmoedig verzet. Of het stond in verband met verdorvenheid, of zelfs
met haat tegen Jezus. Daar was natuurlik bij mij geen sprake van. Bovendien, ik
deelde de domme mening niet, dat de menselike rede ook 't hoogste verklaren kon.
Als nu mijn aandacht maar werd gevestigd zowel op 't voor ons onbegrijpelike in
ons leven en in de natuur, als op de alles beheersende wetten waardoor het
geschreeuw van ‘alles is toeval’ gelogenstraft werd, dan kon ik onmogelik blijven
staan in de nevelige diepte waarin ik nu stond met mijn, ‘'k weet het niet en we
kunnen nooit weten’. Was ik maar eenmaal goed doordrongen van het onhoudbare
van zo'n agnosties gedoe, dan zou ik de diepe heilige waarheid leren voelen van
de Openbaring, en 't rechte verband van de dingen begrijpen; dan zou ik rijp zijn
om wedergeboren te worden.
‘Ik hoop het’, zei ik. ‘'k Hoop het innig. Maar ik ben niet overtuigd.’
‘Er is méér, Gerda... Ik heb nog een sterk gevoelsargument... Ik kan niet meer
zonder jou. Jij, lieveling, je maakt me beter, reiner. Willem houdt óók van je, zielsveel.
Begrijp je nu wel dat ik, die niet twijfelen kan aan hogere beschikking, de leiding
meen te bespeuren van God? Een van beide: Of onze liefde is een beproeving, of
een geschenk van Hem. Een beproeving? Dat zou verschrikkelik zijn, en onnodig.
Wist ik dat God ons huwelik verbood, ik zag nu nog van je af. Je bent niet boos, dat
ik het zeg? Mijn aardse leven zou zonder jou een doorlopende marteling worden.
Je kunt niet weten wat het wil zeggen voor mij, jou te verliezen.... Ja zeker, jij houdt
ook innig van mij, dat weet ik. Maar toch.... Nu. In ieder geval, 'n beproeving is
overbodig. Nooit zou ik me
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willen verzetten tegen God. Maar daarom ben ik ook vàst overtuigd, dat Hij niets
anders beoogt dan ons geluk, en dat dat geluk volkomen wordt door jouw bekering.’
Zonder hem aan te zien, drukte ik zijn hand. Ik bad in stilte: God, als je er bènt,
en je weet wat in me omgaat, maak dat alles gebeurt zoals hij het hoopt....
Dieper en dieper drong 't tot mij door, hoe onuitsprekelik hij me liefhebben moest.
Niets ging hem boven zijn godsdienst, en toch.... en toch.... Eigenlik was 'k in zijn
oog een ongelovige....
Scherp sneed mij de angst dat hij zich vergissen kon, dat zijn vertrouwen op mijn
‘wedergeboorte’ niet was gegrond op mijn inborst maar op zijn liefde.... En als de
vergissing bleek, zou 't dan niet te laat zijn?.... Maar óók voelde ik geluk en trots dat
ik ondanks alles door hèm was gekozen! Want ook mijn liefde was verinnigd sinds
onze verloving. Hoe anders zag ik hem nu, dan toen hij, stijf en verlegen, op Mon
Repos zijn eerste bezoeken bracht! Mocht hij in 't bijzijn van anderen stil en gesloten
zijn, daarvan viel als we samen waren niets te bespeuren!
***
de

Ons huwelik werd vastgesteld op de 16 Augustus.
Notaris De Jong was druk in de weer met gewichtige dokumenten. Hij stelde 'n
stuk met huweliksvoorwaarden op, een lang relaas, dat in mijn bijzijn opgelezen
werd en getekend doorvader en Wouter; ook werden er testamenten gemaakt en
'k weet niet wat meer. 'k Beschouwde dat alles als bijzaak.
Maar toen de grote dag naderde, voelde ik mij meer en meer beklemd. Niet door
't natuurlik enigermate ontrustende denken aan 't maar gedeeltelik geweten mysterie
van 't vrouw-worden.... Laat ik 't maar ronduit zeggen: ik zag er niet tegen op om
me aan de man die ik liefhad, die naar mij verlangde, geheel te geven.
Er was iets anders dat mij drukte. Altijd datzelfde. En nu de korte tijd tot de
trouwdag àl meer inkromp, voelde ik iets als oneerlikheid in me.... Wouter rekende
stellig en vast op bekering, en zelf begreep ik niet hoe het daartoe komen zou....
Ik zei het hem nog eens en hij stelde me opnieuw gerust. Het moest op me
inwerken, langzaam misschien, maar deugdelik, door en door. Als we maar eerst
getrouwd waren, en hij me bij zich
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had elke dag! Misschien gebeurde 't nog wel eerder dan hij vermoedde. Zo dikwels
waren er mensen tot God gebracht door 'n plotseling verhelderen van hun blik, door
een gebeurtenis, een gedachte, een woord dat voor elk ander van weinig betekenis
scheen. Gods wegen waren vele en ondoorgrondelik. Als ik mij maar niet verzette,
in de bijbel las, naar de kerk ging en trachtte te bidden. Dat was voorlopig al wat hij
verlangde.
't Gelukte hem ook nu mijn onrust te dempen. Vader merkte het dadelik op. ‘Daar
is de oude Gerrie weer’, zei hij vrolik. En nu verdedigde ik mij zo goed als ik kon,
wanneer de wankelmoedigheid dreigde terug te komen. 'k Wou op de hand zijn van
Wouter, hem helpen. Niets onmogelik noemen, niets. Kristus en Heilige Geest,
erfzonde, genade - waarom zou het niet waar kùnnen zijn wat er van werd gezegd?
Kon Wouter niet bewijzen dat het zo was, ik had geen bewijs van het tegendeel. En
was zijn inzicht niet zachts zo goed als het mijne?
Maar met zo'n opvatting had ik toch niet lang vrede; en dan was het eind, dat ik
trachtte 't gewicht van ons geloofsverschil te verminderen, door in de andere schaal
te leggen onze liefde, onze eerlikheid, ons heilig voornemen om elkander gelukkig
te maken. Het leek mij per slot van rekening het verstandigst dat we over 't geloof
maar weinig spraken, in geen geval kibbelden.
In de bruidsdagen ging het haast overdreven kalm toe, voornamelik ter wille van
vader. Geen partijen. Lenie kwam over, 'n dag of wat voor het trouwen; Hein ook
met z'n oudste jongen. Lies leed weer aan erge pijn en durfde niet. Lenie logeerde
bij ons, Hein en Dirk bij de notaris.
De dag vóór het trouwen was er een klein dineetje bij ons aan huis. Dat was de
enige feestelikheid. De dominee en zijn vrouw waren uitgenodigd, meneer en
mevrouw De Jong, en dan een neef van Wouter uit Goes, die getuige zou zijn bij
de huweliksvoltrekking. We waren in 't geheel met zijn twaalven.
Dirk zat aan tafel naast kleine Wim, die blijven mocht tot acht uur. Ik had daar op
aangedrongen, niet enkel om 't kind, maar ook om de afleiding: ik vreesde dat het
wat stijf zou worden en saai.
Het viel nogal mee. Hein was gezellig, vol grappen. En over klemmen en
voetangels wipte hij handig heen. Dominee Alers

Groot Nederland. Jaargang 9

473
vertelde ook aardigheden; niet veel biezonders, maar met wat goeie wil kon men
er toch wel om glimlachen. De notaris was als altijd, die had slag om met iedereen
om te gaan. Vader knikte me nu en dan stilletjes toe.
Helene was niet helemaal zó als ik graag had gewild. Ze trof het ook niet met
Wouters neef als ‘heer.’ Meneer Van Gorsel uit Goes, was niet alleen weinig
ontwikkeld, en in zijn voorkomen vrij ordinair, maar hij had een duffe plechtigheid
over zich die iemand kregel maakte. Wanneer hij zijn stem verhief en zijn
langzaam-lijmerig ‘volgens mijne mening’ of ‘mijn oordeel in deze is....’ liet horen,
kwam er iets klam-kils in de kamer.
'k Hield mijn hart vast toen hij na 'n preektoost van Alers ‘ook wel eens een goed
woord’ wilde zeggen. Hij sprak over Geloof en Hoop en Liefde. De Liefde was er.
En ook het Geloof, naar hij vermoedde. Waarop was deze onderstelling gegrond?
Op kennis vati het karakter van zijn reef Wouter. Die zou zijn huis niet willen bouwen
op zand. Daarom dan voedde hij de heerlike Hoop, dat onder Gods onmisbare
zegen ons een schone toekomst verbeidde.
Wouter bedankte met een paar woorden, ik met een hoofdknik.
Gelukkig brachten nieuwe toosten van Hein en notaris De Jong wat warmte en
levendigheid. Maar de mensen die samen zaten, pasten toch niet bij elkaar. Voor
elven was alles afgelopen. 't Eerst stond de dominee op; met het oog op de
inzegening, de volgende dag, mocht het niet laat worden. Wouter fluisterde me in
dat het voor óns ook het beste was, bijtijds naar ons mandje te gaan. We namen
afscheid en hij vertrok. De gasten die er nog waren, volgden. Ik ging naar mijn kamer
en lag om halftwaalf in bed. Ouder gewoonte kwam Lenie nog even bij me. Geen
van beiden zeiden we veel. Ze keek me 'n paar maal onderzoekend aan, en dan
dacht ik: nu zal ze vragen of ik niet opzie tegen morgen.... Ik hoorde in me zelf mijn
kalme antwoord al klinken: Nee.... Helemaal niet.... Was ik in haar plaats geweest,
'k geloof zeker dat ik de vraag aan mijn beste vriendin had gedaan. Maar Lenie
zweeg, en ik zei natuurlik ook niets.... dáárover. Ze bleef maar kort, gaf me 'n kus
en ging naar haar kamertje.
't Was prachtig weer, de dag van ons huwelik. Ik stond vroeg op, maar 't kostte ook
heel wat tijd om me mooi te maken. De

Groot Nederland. Jaargang 9

474
kapper bouwde een kunstwerk van mijn haar, waar 'k zelf verbaasd over stond, en
de naaister uit Arnhem verscheen in eigen persoon om me in mijn witzijden
trouwjapon te helpen. Het duurde me allemaal veel te lang.
We reden met de getuigen (behalve vader en Hein waren 't neef Van Gorsel en
de notaris) naar het kleurig gemeentehuis, en toen het kleine eindje naar de kerk.
Die was al meer dan half vol. En we zaten nauweliks of dominee Alers beklom de
preekstoel. Hij had tot tekst gekozen: Spreuken XVI, vers 20: ‘Die op den Heer
vertrouwt, is welgelukzalig.’ 't Begon over het kortstondige en onbetrouwbare van
't aards geluk. Toen volgde een lange uitweiding over de onrust, de niet te verjagen
geheime angst van wie niet steunt op de sterke arm des geloofs. Daarna als
tegenstelling een verheerliking van 't innerlik geluk der kinderen Gods, die nooit
worden meegesleept door de zwalpende golven van 't leed, waardoor zich de mens
staag bedreigd ziet. Alleen wie op God vertrouwt is welgelukzalig.
Dan nog de toepassing op òns en goede wensen voor het jonge paar waarover
Gods zegen werd afgesmeekt.
Het Formulier om de Huwelike Staat voor Kristus' gemeente te bevestigen, werd
voorgelezen, wij antwoordden ja op hetgeen de dominee vroeg (voor zover het
betrekking had op geloofszaken werd dat door mij niet als een belofte beschouwd,
maar als het voldoen aan een vorm), er werd nog een psalm gezongen en het was
afgelopen.
Toen we de kerk verlieten, fluisterde Wouter: ‘Was het niet mooi?’ Ik knikte even.
't Was me niet tegengevallen, neen. Maar ik voelde toch ook geen verrukking. 't
Meeste was langs me heengegaan. En dan, 'k vermoedde dat Alers toen hij met
vuur de ongelovigen schetste, ook wel 'n beetje op mij het oog had gehad.... Maar
wat kwam dat er op aan.
We maakten een huweliksreis van presies één week langs de Rijn. 't Was niet lang,
maar 't was iets. In zekere zin zelfs heel veel. Ik had het plannetje doorgedreven,
ofschoon mijn man het in één opzicht wel wat bedenkelik vond. Waar moest Willem
naar toe? Maar 'k had vooraf al gepolst of de jongen bij ons komen kon, die tijd, op
Mon Repos. Juffrouw Karteldonk dacht dat het best zou gaan. En vader zei: 't is
uitstekend. Maar op het laatst vroeg mevrouw Alers de kleine vent te logeren. En
dat leek Wouter nog
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wel zo goed, omdat de Alersen Wim langer kenden. 'k Vermoedde dat er nog een
reden was: 't niet bidden bij vader aan huis. Maar 't leek me verstandig dat niet ter
sprake te brengen.
Wij hadden heerlike dagen in Bonn en Coblentz en Rüdesheim. Wouter kon doen
als 'n jongen zo dol. Weer kon 'k me niet voorstellen dat hij dezelfde was als die
deftige man die zo ernstig met vader over oudheden redeneerde. Hij maakte me
verlegen door zijn verrukking over mij; maar ik rees er toch ook door in eigen
schatting....
O die zalige avond in Coblentz, in die balkonkamer met het uitzicht op
Ehrenbreitstein! Wij hadden na het dinee gewandeld langs de rivier tot de schemering
wegdonkerde; toen een glas wijn gedronken in de tuin van 't hotel, luisterend naar
de wilde muziek van een Zigeunerorkest, en waren eindelik naar boven gegaan.
De avond was zoel en we gingen zitten op 't ruime met vlamrode geraniums versierde
balkon. We zagen de verlichte overkant van de Rijn, de lichtjes van schepen die
kwamen en gingen, we fluisterden, droomden, ik met mijn hoofd aan zijn schouder.
Nooit heb ik 't geluk zo sterk gevoeld. Daarvoor niet, daarna evenmin.... het
onvermengde, onbegrensde Geluk!
Die eerste dagen van ons reisje schenen mij door al het nieuwe en ongekende
heerlik lang. De laatste waren voorbij eer ik 't wist. Jammer genoeg. Half in ernst
half in scherts stelde ik voor, nog wat uit te blijven.... Wouter durfde niet. Hij had het
desnoods met zijn werk kunnen schikken, maar van de Alersen wou hij niet vergen
dat ze het kind langer hielden dan de afspraak was. We hadden in Rüdesheim een
brief van hun gehad. Er stonden geen klachten in, en Wim maakte 't best; maar we
lazen tussen de regels door, dat het geen kleinigheid was voor 'n niet meer jong,
kinderloos echtpaar, met een zesjarig kereltje te zijn opgescheept.
En ik dacht ook: Onze kleine Wim kan 't er onmogelik prettig vinden.
Helaas, mijn man had gelijk. 't Zou egoïsties zijn, langer op reis te blijven. En
zelfzucht paste ons allerminst na zoveel goeds....
We gingen dus terug. In Nunspeet werden we opgewacht door vader, Wim, en
mevrouw Alers. In optocht wandelden we naar òns huis, de Heuvel.

Groot Nederland. Jaargang 9

476
't Eerst wat ik zag, was in de voortuin 't hok van Snoet. En Snoet lag er voor, aan
zijn ketting. Hij blafte ons halfdoof toen hij me zag! 't Was een verrassing van vader....
Binnen vonden we door de zorg van de domineesvrouw en de meid alles in orde
gebracht. Van juffrouw Jansen hadden we afscheid genomen voor we op reis gingen.
Die was al weg.
In de huiskamer lag het nieuwe kleed, en stonden de meubels die we in
Amsterdam op tekening hadden besteld, op hun plaats. Merkwaardig zoveel
gezelliger de woonkamer nu leek. Trouwens het hele huis!
We vermoeiden ons nergens mee die eerste dag en pakten zelfs de koffers niet
uit. 't Allernodigste zat in een city-bag; ook de kadootjes voor vader en Wim en de
Alersen. We aten die middag op Mon Repos, gingen vroeg naar huis en ook vroeg
naar bed. De volgende ochtend bijtijds er uit, vlug de koffers aan kant, en toen de
laatste hand gelegd aan 't opknappen van 't huis. Hier en daar een kleine
verandering, plaats gezocht voor wat aardige dingetjes uit mijn meisjeskamer,
enzovoorts. 't Oude huis leek verjongd: het bloeide op.
Binnen een week was alles volkomen op orde. Nergens meer volte of rommel,
alles àf. De huiskamer, beneden aan de achterkant, was licht en vrolik; het salon
aan de weg wat stemmiger en donkerder door 't overstekend balkon. Boven, naast
Wouters heiligdom een klein logeervertrek; wij sliepen op de grote balkonkamer,
en naast ons, in een kabinetje kleine Wim.
Eerst kwam 't me natuurlik vreemd voor, op de Heuvel te wonen, niet langer met
vader in 't zelfde huis; maar 't wende gauw.
Ik had veel tijd voor me zelf. Wim ging naar school (voor het eerst!) naar de
Kristelike school van meester Berkes. Wouter had het overdruk, hij moest toezicht
houden bij het afbranden van hei, en het besproeien van jonge dennen met de een
of andere bouillie tegen 't ‘schot’.
Was ik 's morgens klaar met mijn huishoudelik werk, dan zat ik bij 't raam te naaien
of te verstellen en soms te lezen. Ook deed ik nogal wat aan muziek. Mijn piano
stond in de huiskamer. Het orgel waar Wouter op speelde, 's Zondags, met stijve
vingers, was naar 't salon verhuisd. Na 't koffiedrinken bracht ik - in de week - mijn
man 'n eind naar zijn werk, en wandelde dan naar Mon Repos. Vader rekende zo
vast op mijn komst, dat hij 's avonds geen rust had als ik er niet was geweest.

Groot Nederland. Jaargang 9

477
We aten om halfzes. Dan speelden we met Wim, en als die naar bed was dronken
we tee, meest op de kamer van Wouter. Een enkele maal had hij 's avonds
vergadering - hij was diaken - en dan zat ik alleen. Dat vond ik al heel ongezellig.
We gingen vroeg naar bed, tegen tienen gewoonlik, omdat m'n man opmoest
voor dag en dauw.
Zo hadden we een heel eenvoudig, rustig leven. Misschien eentonig, maar dat
hinderde weinig. We konden genieten van zoveel liefs dat we niets geen behoefte
gevoelden aan uitgaan, partijen, visites en meer van dien aard. Trouwens - het was
de vraag of het ons zou hebben gevoegd. We konden bescheiden-goed leven, maar
m'n man was niet rijk. Voor 't grootste deel van zijn vermogen had hij grond
aangekocht. Hij verhuurde en verpachtte daar stukken van, en andere waren door
hem bebost. Maar verreweg 't meeste hout was nog jong en bracht weinig op.
Een enkele maal kwam er 's avonds bezoek. Dominee Alers en zijn vrouw, of de
meester. 'n Heel eigenaardige man, meneer Berkes. Hij was 'n jaar of veertig, klein,
gezet, met 'n woeste baard, geen snor, en om z'n mond een domme, zoetige
glimlach. De eerste keren dat ik hem zag, maakte hij de indruk van onbeduidend,
erg meegaande en niet op z'n gemak. Hij was 't altijd met anderen eens. 't Was
aldoor: ‘Zeker mevrouw.... ja.... ja.... Ongetwijfeld.... natuurlik....’
Wim zei dat hij hield van meneer en dat die aardig en vriendelik tegen 'm was.
Maar 'k merkte al gauw, het kind was bang voor hem.
Dat bevreemdde mij. Later begreep ik het wel. Tot aan zekere grens was Berkes
een lam, daaròver 'n tijger. Op school zal de grens daar hebben gelopen waar hij
de overgang van gepaste vrijmoedigheid tot wanorde vermoedde; op politiek gebied
langs het liberalisme; op godsdienstig terrein tussen 't Calvinisme en twijfel aan de
Openbaring.
De derde of vierde keer dat hij tee bij ons dronk en er een kranteartikel ter sprake
kwam waarin de kerkelike partijen werden behandeld met enige minachting, wond
Berkes zich plotseling op, schold en raasde, trillend van drift. Ik schrok er van.
Om hem te tonen dat ik die woestheid weinig gepast vond, ging ik de kamer uit,
en wachtte 'n minuut of tien voor ik weer binnenkwam. Hij was toen bedaard, en
keek me verlegen aan. En alles
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wat ik zei, stemde hij toe, allerdemoedigst: ‘Zeker.... zeker mevrouw.... o ja.... o ja....’
Na z'n vertrek zei Wouter: ‘De man is werkelik niet kwaad. Maar die ellendige
politiek....’ Best mogelik. Ik voor mij vond de meester hoogst onaantrekkelik. En dit
gevoelen werd gedeeld door Snoet die, minder dan ik door beleefdheidsvormen
gebonden, onverholen zijn tegenzin en z'n scherpe tanden toonde.
Onder degeen die ons opzochten had ik in de eerste plaats mijn vader wel mogen
noemen. Met mooi weer stapte hij nu en dan naar de Heuvel, al was de afstand
eigenlik wel wat groot. Wij gingen dan ook des te vaker naar hèm. Ik vooral. En om
de andere Zondag kwamen we bij hem dineren, Wouter, Willem en ik.
Geloofskwesties bleven nog altijd rusten in vaders bijzijn. Wij baden en dankten
natuurlik wel, ook als we aten op Mon Repos, maar vader die het niet deed, nam
nooit de houding aan van iemand die protesteert of er boven verheven is.
In die eerste tijd van ons huwelik leerde ik Wouter meer en meer liefhebben niet
alleen, maar ook achten. 'k Bewonderde de kalme zekerheid die hij in zaken toonde
en de gelijkmoedigheid waarmee hij tegenspoed droeg. Ik merkte dat zijn arbeiders
van hem hielden; en dat hij de mensen als ze in moeilikheid zaten, met raad en
daad beproefde te helpen.
Hij was tegen mij, haast zonder uitzondering, zò als ik het maar kon wensen. Ik
was in 't begin wel eens bang voor zijn grote hartstochtelikheid, maar de kracht
waarmee hij zich als het nodig was wist te beheersen, gaf me al gauw een gevoel
van veiligheid.
***
Haast ongemerkt was de winter gekomen. Kerstmis werd met een grote kerstboom
gevierd. Wouter had me gevraagd of we thuis het feest zonder meer voorbij lieten
gaan.
‘Eigenlik wel, ja.’
‘ Hoe jammer dat je dat hebt gemist in je jeugd! Het Kersfeest is het liefste, innigste
feest dat bestaat. Ik vind het zo diep ontroerend dat de Godheid, die als hoogste
rechtvaardigheid geen straf kwijtschelden kan, de boete voor de mensheid zelf
betaalt door bittere smaad te dulden en pijn te lijden....’
Ik antwoordde niet. Het denkbeeld dat hij zo heerlik vond, kon mij
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in het minst niet bevredigen. Vooreerst kwam mijn gevoel voor recht er tegen op.
Waarom werden niet allen gered? Waarom die wel en deze niet? En dan, het leek
me zo zonderling, zo onbegrijpelik.... Als God het geluk van de mens had gewild,
dan had hij hem het geluk wel gegeven. Daar hoefde God-de-Zoon toch niet voor
geboren te worden als mens, om aan 't kruis te sterven....?
Maar dat mocht zijn zoals 't wou; ik hielp met genoegen mee om de boom met
kaarsjes, paarlen, sterren en watten-sneeuw te versieren. Wimpie z'n hele klas
kwam kijken en stond er om heen, vol bewondering. Iedereen kreeg 'n kleinigheid,
de kinderen genoten en ik genoot óók. Ik speelde op het orgel, kinder-kerstliedjes;
we zongen mee, allemaal, Wouter ook en het was een verrukkelike avond. Ja, voor
de kerstboom-poëzie was ik vatbaar genoeg; al kon dan 't feest op zich zelf voor
mij onmogelik zijn wat het was voor mijn man.
De dag na Nieuwjaar gingen Wouter, Willem en ik een week logeren in Amsterdam.
Lize vooral had daarop aangedrongen. Ze voelde zich de laatste tijd nogal goed en
haar jongens waren in Utrecht bij familie. Het kon dus heel geschikt; en als 't nu niet
zou, gebeurde het misschien nooit.
Wouter had tot mijn spijt een berg bezwaren gehad: Wim zou 'n paar dagen de
school verzuimen! Waar moesten we heen met Bertha, de meid! Hij had de derde
Januarie vergadering! Hij was aan een boek over bosbouw begonnen dat hij gauw
doorwerken wou.... 'k Zag aankomen dat het af werd geschreven. Maar daar kwam
ineens bericht dat de moeder van Bertha haar arm had gekneusd en zonder hulp
zat. Huilend vroeg Bertha een dag of wat vrij om naar Epe te mogen gaan.
We konden 't niet weigeren. En nu lag 't ook voor de hand dat de uitnodiging van
Lize en Hein toch aangenomen werd.
We gingen. En de eerste dagen in Amsterdam waren wezenlik prettig. Allemaal
genoten we van Wimpies verrukking over de mooie straten, de hoge huizen, de
prachtige winkels, de volte. Lietje was blij met haar nieuwe speelkameraad, Wouter
voelde veel sympathie voor Lies, die haar lijden zo zeldzaam blijmoedig droeg; en
Hein, in z'n schik dat ik er weer was, maakte allerlei grappen, vertelde de dolste
dingen en zorgde heel braaf geen aanstoot te geven. 't Gaat best, dacht ik. Maar
haast onmerkbaar, als van zelf, kwam
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er verandering. Mijn broer nam zich al gauw niet zo meer in acht als eerst; en 'k zag
dat Wouter zich ergerde aan sommige werkelik onschuldig bedoelde gezegden; ik
merkte 't vooral aan zijn ogen, waarin dan een vreemde, starende uitdrukking kwam.
Dan praatte ik er gauw overheen, leidde af.... en dan dreef gelukkig het onweer
voorbij. Helaas, na de oude dreigden weer nieuwe buien. Ik nam mij voor Hein 'n
wenk te geven, al was dat moeilik wanneer 'k niet de schijn van kleingeestigheid op
mijn man laden wou.... Toch zou ik 't gedaan hebben. Maar voor 't er toe kwam,
was het al te laat.
Hoe 't eigenlik begon, heb ik nooit geweten. 't Was 's avonds de zesde dag. De
twee kinderen waren naar bed. Ik babbelde druk met Lies, toen we hoorden dat
onze mannen zich warm maakten over een blijkbaar gevaarlik onderwerp; hun
woorden waren nog wel vriendelik, maar in de toon van hun stem kwam iets
geprikkelds, zo iets van met moeite bedwongen verbazing dat de ander een duidelik
betoog niet vatten kon of wou.
Haast tegelijk waren Lize en ik er tussen. Wat was die Willem vandaag weer
snoezig geweest, zei ze ineens tegen Hein. En ik riep: ‘Hoe jammer dat onze tijd
haast om is, niet Wouter?’
Het hielp niet. Wouter bleef kijken naar mijn broer, die we hoorden zeggen: ‘Je
moet me niet kwalik nemen, Van Gorsel, maar voor je verdraagzaamheid pleit zo'n
opvatting zeker niet’.
‘Dat kan wel wezen’, antwoordde Wouter bedachtzaam. Hij voegde er aan toe:
‘Je zult het wel niet met me eens zijn, maar ik beschouw verdraagzaamheid juist
niet als zo'n grote deugd’.
‘In ieder geval toch àls 'n deugd, wil ik hopen.’
‘Ik weet niet: misschien meer als een noodzakelik kwaad’.
‘Nee, da's te gek’, riep Hein. ‘Zie es hier: Wat weten we nu van God en eeuwig
leven? Met zekerheid volstrekt niets. Nou heb ik voor me zelf 'n mening. Goed. En
jij hebt 'n andere. Mooi. In hoeverre kan 't nu een “kwaad” zijn als ik verklaar: ik blijf
bij mijn mening omdat die me 't best lijkt, maar ik geef toe: jouw opvatting heeft
misschien evenveel recht van bestaan?’
‘Vergelijk je nu niet twee ongelijksoortige zaken? Dat jij kunt dwalen, erken je zelf.
Maar wij beschouwen ons geloof als het zekerste weten....’
‘'n Mahomedaan beweert hetzelfde van zijn geloof. Op grond dáárvan noemt ie
het jouwe minderwaardig!’
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‘'n Mahomedaan.... nou ja. Maar hier in 't land zijn het hoofdzakelik vrijdenkers die
tegenover de Kristenen staan. En nu zou ik zo zeggen, die vrijdenkers, krachtens
hun eigen beginsel, moeten erkennen dat wij het recht hebben, om òns geloof boven
alles te stellen.’
‘Zeker.’
‘Maar 't omgekeerde gaat niet op, niet waar? Voor ons zijn de vrijdenkers mensen
die het geloof niet kennen, en daardoor de waarheid missen. Wat we weten door
het woord Gods....’
‘Weten?’ viel hem Hein in de rede. ‘Eerst dien je alvast te bewijzen, dat wat je 't
woord Gods noemt, 't woord ìs van God....’
Lies waagde 'n nieuwe poging. ‘Kom, hou nu op met dat gefilozofeer en wees
wat gezellig. Waar gaan jullie morgen heen?’ Hein luisterde niet, hij ging door: ‘Je
zult je natuurlik beroepen op de bijbel. Jawel. Maar ik heb evenveel recht, zo niet
méér, om aan die bijbel niet te geloven, als jullie om 't wèl te doen.’
‘Recht? Ja.... recht.... In de wetboeken staat geen artikel dat iemand dwingt om
het Kristelik geloof te erkennen. In zoverre.... ja. Maar de hoofdzaak is dit, zou ik
zeggen: Jij zoekt de waarheid met je verstand alléén. En daarmee - dat is toch wel
uitgemaakt - kàn je het hoogste niet vinden.’
‘Volkomen juist. En nu beweer jij, een kenbron te hebben in je gemoed, je gevoel.
Maar het ene gemoed voelt immers net andersom als het andere? Of doet dat er
ook al niet toe?’
Lize was opgestaan en legde haar hand op zijn schouder. ‘Hein, praat nu niet
door,’ zei ze zacht. ‘Toe, laat het om mij....’
Mijn broer had in één ogenblik zijn ergernis onderdrukt. ‘Je hebt gelijk, wijf. 't Leidt
tot niets. - Sans rancune, Van Gorsel. Kom, drink eens uit.’
En aarzelend deed Wouter het. Hij was heel matig, en ik denk dat hij voor een
derde glas wel had willen bedanken. Maar hij wou niet gekrenkt schijnen; ook hij
onderdrukte de drift die in hem gistte.
We bleven nog een uurtje bij elkaar, pratende over het buitenleven, over het
wonen in Amsterdam en zo meer. Geen enkele wanklank.
Maar toen Wouter en ik op de logeerkamer waren, bleek hij nog zo onder de
indruk van het gesprek met Hein, dat hij niet zwijgen kon. Het speet hem dat hij
gekibbeld had. Maar hij mòcht
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niet doen of hij 't eens was met de neutraliteit van mijn broer. ‘Dat Breeland de
waarheid niet heeft’, zei hij verdrietig, ‘kan 'k hem niet kwalik nemen. 't Geloof is
een gave. Maar ik zal nooit erkennen dat wie gevonden hééft gelijk staat met wie
zoekt....’
Zo voorzichtig ik kon, nam ik het op voor Hein: ‘Jij bent overtuigd Wouter, dat je
geloof het ware is. Hein meent van niet. Als je 'm nu kon bewijzen....’
‘Maar ik kàn het bewijzen! Als hij maar oren had om te horen, en ogen om te zien!
Hij vraagt aan het verstand wat het verstand niet kan geven. Hij vermoedt niet dat
het geloof alleen ons tot de waarheid brengt!’
‘Ja.... ik wil aannemen dat dat voor jou zo is. Als je je zekerheid maar aan anderen
meedelen kon....’
‘In ieder geval, ik vind het treurig dat iemand als je broer, uit de hoogte over iets
oordeelt dat hij niet kent, waar hij geen flauw begrip van heeft....’
Ik deed of ik slaap had en zei maar niets meer. Ik voelde mij lam en ongelukkig.
Zoals daareven Hein en Wouter, praatten nu Wouter en ik langs elkander heen. Dìt
was de eerste maal; nu begon het. Ik voorzag moeilikheden....
De volgende ochtend was mijn man weer de oude en deed hij of er niets was
gebeurd.
Onze trein ging om drie uur. Tegen twaalven waren de neefjes uit Utrecht
teruggekomen. We dronken koffie aan een gezelligdrukke tafel: vier grote mensen,
vier kinderen. En daarna ging de jeugd nog even aan 't spelen, Lietje met poppen,
Jan met zijn Maukie; Dirk kreeg z'n spoor en legde met Willems hulp de reels in een
grote cirkel achter in de kamer; toen werden de wagons aan elkander gehaakt, de
lokomotief opgewonden.
‘Nou zal je zien,’ pochte Dirk, ‘hoe verduiveld gauw dat ie gaat.’
‘Kan die wel driemaal rond?’ vroeg Wim.
‘“God ja, veel meer.”
Wouter fronste de wenkbrauwen. Lies zag het ook. Zacht riep ze Dirk, en toen ie
bij haar stond, fluisterde ze: “Denk er om, niet telkens God zeggen, hoor!”
“Is dat zo erg, moes?”
“'t Hoort niet vent, en het hindert oom.”
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Dirk keek met grote ogen naar Wouter. Nu kòmt er wat, dacht ik. Maar nee, gelukkig.
Het afscheid tussen mijn man en Hein was niet onhartelik, maar ook niet zo als
't had kunnen wezen. Ik twijfelde er niet aan: Hein zou mij beklagen zodra we de
deur uit waren; en Wouter had zeker ook nog iets op het hart.
Ik zag daarom met zekere angst dat we in een lege koepee kwamen. Willem was
druk in het eerst en babbelde honderd uit. Ik praatte ook over allerlei, maar Wouter
werd stiller en stiller.
Eindelik, daar kwam het: “Ik heb mijn best gedaan,” zei hij, “om elke
onaangenaamheid te vermijden. Maar nu heb ik toch een onbevredigd gevoel als
of ik mijn plicht heb verzuimd. Die kinderen van je broer worden slecht opgevoed.
Ik had er nog wel eens op mogen wijzen.”
Ik antwoordde: “Och, 't lijkt je erger dan het is. Jullie staat op zo'n heel ander
standpunt.... Ik ben overtuigd dat Hein en Lies van hun kinderen eerlike, degelike
mensen maken.”
Hij trok met een twijfel-uitdrukking de wenkbrauwen op. Hij hoopte dat ik gelijk
zou hebben, maar.... zijn verwachting was niet hoog gespannen.... Van godsdienst
zouden ze niets leren thuis en minder nog op de godsdienstloze school.’
‘M'n lieve man,’ suste ik, ‘op de openbare school ben 'k immers ook geweest?’
‘Ja.... ja....’ Ontstemd schoof hij heen en weer, en toen: ‘Het kan niet goed zijn
dat door de Staat voor scholen wordt gezorgd die het geloof ondermijnen.’
Daar kwam ik tegen op. ‘Wees nu toch billik, Wouter. Er kan op de openbare
school niet worden geleerd dat deze of die godsdienst de ware is. Maar evenmin
wordt er ongeloof aangeprezen. 't Lijkt er niet naar! De onderwijzer blijft onpartijdig.
Hij zegt als 't te pas komt: de een houdt dit voor het best, de ander dat.’
‘Maar besef je dan niet hoe grievend het is, dat het Kristelik geloof er met bijgeloof,
met ongeloof zelfs, op dezelfde lijn wordt gesteld?’
Ik wou hem niet kwetsen door te zeggen dat ook het Kristelik geloof volgens velen
bijgeloof was. Ik zweeg dus maar en zag uit. En 'k werd getroffen door het strakke
en doodse van de sombere winterdag. Ik tuurde lang over 't vervaalde groen van
verlaten
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weiden en kreeg het angstig-benauwend gevoel van iets treurigs dat dreigde en
naderkwam, langzaam maar zeker.... Ik ging verzitten. 'k Zag Willem stil door het
andere raampje kijken. Wouter had de ogen gesloten, maar ik geloofde niet dat hij
sliep. Ik vroeg me af: wat is er ineens zo veranderd? In hoofdzaak is immers alles
als 't is geweest?
Ik trachtte mij moed in te spreken. Mijn man en ik, we hielden van elkaar. Dàt
bleef het voornaamste. Onze liefde was tegen stormen bestand. Donkere wolken
trokken wel weer voorbij....
In Nunspeet terug bleek me al gauw uit allerlei onbeduidende kleinigheden dat
er toch werkelik iets veranderd was. 't Verblijf bij mijn broer scheen Wouter onrustig
te hebben gemaakt; voor 't eerst begon het wachten op mijn wedergeboren worden
hem lang te vallen. Hij bracht nu met voordacht telkens 't gesprek op godsdienst en
Kristendom. Soms praatte hij alsof hij 'n geloofsgenoot in me zag; en dan weer liet
hij merken dat zijn vertrouwen op mijn bekering niet ongeschokt was gebleven. Hij
zuchtte over onvruchtbaar agnosticisme en trachtte mij te overtuigen door redenering
en teksten.
Ik was in mijn antwoorden meest heel voorzichtig; ik wou niet jokken en 'k wou
hem niet kwetsen ook.
Dat ik niet hartelik met hem instemmen kon, vond hij treurig en onbegrijpelik.
‘Maar vrouwtjelief, kun je je niet een klein beetje dwingen?’ vroeg hij.
Hij deed of ik een patiënte was, die hij tegen haar zin een geneesmiddel opdringen
moest. ‘Hoe is 't nu toch mogelik, kindje, dat je niet wijzer bent! Zo moeilik is het
toch niet, te geloven? Ik zou je toch niet iets raden tegen je eigen best?’
We werden er beiden soms korzelig onder en ik had wel eens moeite om 't niet
te tonen. Ik dacht: hij moest toevallig eens ongelovig zijn, en ik orthodox. Dan zou
ik hem met diezelfde stem horen zeggen: Maar liefje, wat 'n onzin allemaal! Wat 'n
bekrompen ideeën! Kom, kom, ik hield je voor wijzer’.
Had Wouter 't recht, met mij te praten of ik een dom, klein meisje was, dat onder
de invloed van vader en broer aan allerlei dwaasheid was gaan geloven?
Had ik aanvankelik slechts bewondering gehad voor zijn onschokbare overtuiging,
nu meende ik er wrange bijmengsels in te bespeuren van zelfoverschatting en
onverdraagzaamheid.
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In ons beiden was iets dat de ander niet kon begrijpen en weg wilde hebben, maar
't zat te vast.
Natuurlik deden we trouw ons best om vooral het goede te zien, ons heen te
zetten over wat hinderde, de hoop op een blijde toekomst niet te verliezen. Ik ben
dan ook vast overtuigd dat mijn man zich over 't geheel in deze dagen volstrekt niet
ongelukkig gevoelde. Dat ik geen neiging toonde tot bekering, natuurlik, dat woog
zwaar, maar er lag óók veel in de andere schaal. Hij deed zijn werk met lust; hij
hield van mij en zijn liefde werd beantwoord; Wim groeide flink op; wij hadden geen
materiële zorgen.... En eindelik was er nòg een heerlike hoop, waar we veel over
praatten en fluisterden....
Wat mij betreft, ik toonde mij vrolik en opgewekt. Ik wàs het ook meest. Maar diep
in mijn hart zat toch die angst voor later.... Want het leek me àl onwaarschijnliker
dat ik Kristelik-gelovig zou worden. Wouter moest dat op den duur wel begrijpen.
En dan?
Maar de sombere voorgevoelens trokken als buien voorbij, en dan was 't weer
zonneschijn. Zo kwam en verdween mijn geluksgevoel, onberekenbaar, onregelmatig.
Ik was over 't algemeen in mijn pogingen om 'n gevaarlik gesprek te vermijden,
niet ongelukkig; toch kwam 't ook voor dat ik zèlf tot een redetwist aanleiding gaf.
Ik kòn niet altijd zwijgen. 'k Herinner me dat Wim had gejokt; en Wouter beknorde
'm en zei: hij moest altijd de waarheid spreken, dat wilde God. Het kind vroeg na 'n
poos: ‘Zijn er grote mensen die jokken?’
‘Ja. En dat is heel slecht van hun.’
‘Waaròm jokken grote mensen, als God het niet wil?’
‘Er zijn mensen die niet luisteren naar God, die Hem niet willen kennen.’
‘En de andere mensen jokken die nooit?’
‘Die doen ten minste altijd hun best om waarheid te spreken.’
Nu mengde ik me in het gesprek. Ik zei: ‘Wim, goeie mensen zeggen de waarheid,
zoveel ze kunnen. Maar mensen die aan God geloven zijn nog niet altijd goed, en
mensen die niet geloven, hoeven niet slecht te zijn.’
‘Nou genoeg erover’, zei Wouter streng. Wim keek verwonderd van hem naar mij.
Toen hij naar bed was, vroeg mijn man of ik in 't vervolg het geloof van het kind
niet in verwarring wou brengen door 'n op-
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merking als van straks. Ik antwoordde dat ik niet wilde dat Wim de onjuiste mening
zou krijgen: gelovigen zijn braaaf, ongelovigen deugen niet.
Hij wou desnoods toegeven dat hij zich niet nauwkeurig had uitgedrukt. Maar al
zou het kind de indruk krijgen dat braaf en gelovig 't zelfde betekende, dat kon
voorlopig geen kwaad,
‘Ongelovig en slecht zijn zeker óók gelijk’! riep ik boos.
‘Wat neem je het vurig voor de ongelovigen op’.
‘Natuurlik! 'k Ben immers zelf ongelovig, volgens jou!’
‘Gerda, nu we er toch over spreken: ik weet niet of je wel altijd wenst, oprecht en
ernstig, om het geloof deelachtig te worden.’
‘Hoe kan ik, als dat geloof voor mij het ware niet ìs?’
Hij keek mij aan en schudde even het hoofd. Zenuwachtig als ik geworden was,
praatte ik door en uitte mijn twijfel aan wat mij maar 't eerst in gedachten kwam: de
goddelikheid van Kristus, de erfzonde, de uitverkiezing....
Ik kon zien dat hij moeite had zich te bedwingen en me uit te laten spreken. Toen
zei hij met trillende stem: ‘Dat je niet zeker bent van wat je daar noemde, niet
volkomen overtuigd, dat was me bekend. Maar dat je zó ongelovig wezen zou als
je je voordoet - neen, daar ken ik je beter voor. Het spijt me 't meest dat je aan de
waarheid geen groter behoefte voelt.’
‘Maar wees toch niet zo onredelik, Wouter! Je neemt maar aan dat jij de waarheid
hèbt! Dat voel je, zeg je. Maar ik voel ànders. Waarom zou jouw gevoel beter dan
't mijne zijn?!’
Hij haalde diep adem en antwoordde:
‘Mijn innerlik gevoel is zeker hoofdzaak, vrouwtje. Maar er is heel veel meer.
Wanneer je rondziet in de wereld, en let op de wonderen van iedere dag, de
wonderen van de natuur, van 't menselik lichaam, van het verstand, dan wordt de
waarheid van het geloof elk ogenblik bevestigd. Ja, ik weet het wel: veel mensen
treft het niet, ze zijn er te veel aan gewoon; maar goed beschouwd is àlles een
wonder, alles, en 't vindt alleen z'n verklaring in God. Wanneer je lochent dat Hij het
heelal bestuurt, dan is niets begrijpelik! Nee, laat me nog even wat zeggen.... Er
zijn ook morele overwegingen. Uit alles blijkt hoe onze natuur geneigd is tot het
kwaad. Hoe kan dan in de zondige mens die drang ontstaan tot het goede? En als
we gezondigd hebben, het berouw?’
‘Wouter, al kan je met jouw geloof hier en daar antwoord
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op vinden, heel veel meer blijft er onverklaard. Waarom bijvoorbeeld heeft God niet
alles zo geschapen, dat het goed wàs en goed blijven moest?’
‘God heeft ons van de waarheid doen kennen zoveel als hij nodig vond. Wees
daar tevreden mee, vrouwtje. Later wordt je alles wel duideliker. Maar je moet eerst
demoediger zijn; de blijde boodschap gretig aanvaarden. Niet altijd vragen naar
verstandelik bewijs. Is God niet veel te groot en te hoog om ook maar voor 't kleinste
deel door een mens begrepen te worden....?’
Na gesprekken als dit, die meest eindigden doordat ik zweeg, voelde ik mij altijd
gedrukt en ontstemd. Maar 'k zei het al, er ontstond nooit verkoeling van lange duur.
We hechtten beide te veel aan een hartelike omgang; bleven niet mokken, en
haalden geen oude geschillen op.
Intussen bleef Wouter blijkbaar hopen dat ik ondanks mijn vele bezwaren nog
wel veranderen zou. Ik zelf, ik hoopte niet meer. Ik zag te duidelik in dat wat hij zei
van gevoelszekerheid en innerlike overtuiging ook Israëlieten, Roomsen,
Mohamedanen hield bij het door hún vereerde geloof. Die alle ‘voelden’, wisten
zeker, dat zij het ‘goede’ bezaten; waarom zij anderen dan ook verketterden.
***

We bezochten de Alersen vrij geregeld. En even dikwels als wij bij hun, kwamen zij
bij ons. De dominee was tegen mij koudvriendelik. 'k Vermoed dat hij zich in het
eerst door Wouters opgewondenheid had laten meeslepen, maar nu 'k niet voldeed
aan de verwachting, vond hij het nodig te doen doorschemeren dat Wouter door mij
te trouwen hoogst onvoorzichtig, ja onverantwoordelik gehandeld had. Hij liet zich
zinnetjes ontvallen als: ‘Geen waar geluk dat niet is gegrondvest op God’; of:
‘Zinnelikheid leidt de gelovigste mens somwijlen van 't hoogste af.’ En dan weer
vroeg hij: ‘De lieve Willem maakt het toch.... kchm.... in alle opzichten goed? Kchm.
Dat geeft reden tot dankbaarheid. Ja, er is veel gelegen aan een Kristelike.... kchm....
aan een Kristelike opvoeding’.
Ik ben overtuigd dat Wouter minstens zo goed als ik, de bedoeling van zulk een
opmerking begreep. Maar hij bleef onverstoor-
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baar, reageerde er niet op, en wat ik bij me zelf het stoken van Alers noemde, bleef
zonder merkbare invloed.
De domineesvrouw met haar benig, bleek gezicht, haar grote neus en grove stem
was weinig aantrekkelik, maar kwaad zat er niet bij. Ze dweepte met haar man. Wel
ging zijn geestelik leven haar te hoog, maar trouw stond zij naast hem in 't materiële.
Nooit raakte zij uitgepraat over dominees lievelingskostjes; 't schoonmaken van zijn
studeerkamer was een gewichtig feit; ze sprak met kinderlike zelfgenoegzaamheid
van de zorg die ze wijdde aan 't verstellen van dominees ondergoed. Dat ze ook in
de hemel met hem verenigd zou blijven, daar was ze van overtuigd; over de vraag
wat ze er uitvoeren zou, maakte ze zich niet druk.
De omgang met de Alersen (de dominee sprak haast uitsluitend tegen mijn man)
vond ik nog minder onaangenaam dan 't verkeer met het hoofd van de school. Die
plotselinge overgang bij meneer Berkes van zoetigheid tot dweepzieke woede was
me even antipathiek als zijn op nijdige toon gesproken pleidooien tegen liberalistiese
valsheid, anarchistiese terging Gods, paganistiese vloek. Hij juichte het politiek
verbond met de Katholieken toe (Alers voelde daar weinig voor, Wouter nog minder).
Hij toetste 't voor- en nadeel van de koalitie aan de bijbel; betoogde dat er niet voor
niet werd geboden, listig te zijn als de slangen. Anders toch werd men eenvoudig
onderdrukt! En was 't niet onduldbaar, door paganisten en socialisten te worden
geknecht! Een Kristenvolk! In een Kristenland! Men moest niet rusten voor men de
ongelovigen had bekeerd of - machteloos gemaakt om hun invloed te doen gelden.
En daarom eerst met behulp van de Roomsen Kristus' bestrijders bedwongen. Dàn
kon men verder zien!
Als hij oreerde dacht ik altijd aan 'n opgeblazen gummi-poppetje waaruit de lucht
met fel gepiep ontsnapt. Eenmaal leeg zakt het ding in mekaar. Was Berkes
uitgepraat dan zat hij futloos in zijn stoel, hoorde nauweliks wat er gezegd werd,
prevelde: ‘Ja.... ja zeker’, 'n pijnlike lach om de mond.
Hij was ongetrouwd en zo hoefde ik gelukkig nooit naar hem toe. Maar hij voelde
zich aangetrokken tot Wouter en kwam daarom vaak bij ons.
Het spreekt van zelf dat we een ontmoeting tussen heen en mijn vader (die in de
winter ons trouwens maar zelden bezocht) zoveel mogelik voorkwamen. Er was wel
niet veel gevaar voor hoog-
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lopende twist (vader was vredelievend en had veel takt), maar we moesten
voorzichtig wezen met Berkes z'n onberekenbaarheid. Vooral ook om vaders
gezondheid. Daarmee ging 't langzaam achteruit. Ik maakte er mij wel eens bezorgd
over, vooral als hij nu en dan weer erg aan benauwdheden leed.
Op een middag in Februarie liep ik ouder gewoonte aan op Mon Repos, toen juist
dokter Jannink het huis uitkwam. Ik hield hem staande en vroeg hoe het ging.
Hij keek me aan met zijn grote vriendelike ogen en zei na een poosje: ‘'t Kon beter
mevrouwtje, het kon wel beter. Van ochtend heeft de oude heer een lelike aanval
gehad. Schrikt u maar niet, we zijn 't nu te boven’.
‘ Is het gevaarlik, dokter?’
‘Wat zal ik u zeggen, meneer is niet jong. En 't hart, dat weet u, is niet in orde.
We zullen het beste maar hopen, niet waar? 'k Heb aan de juffrouw het nodige
gezegd. Koude kompressen op de borst bij erge benauwdheid. Trouw het drankje
gebruiken.... Niet opstaan vooreerst. Dag mevrouw! Past u maar goed op u zelf’.
Ik liep naar de achterkamer waar vader sliep en tikte op de deur die geopend
werd door de huishoudster.
‘Dag mevrouw! Goed dat u komt. Ja, hij is wakker. De dokter is er zo net geweest.
't Schikt nu nogal met meneer.’
Ze keek nog even naar de zieke en liet me met hem alleen.
Hij glimlachte en bewoog de hand die op 't dek lag.
‘Dag vadertje’, zei ik gemaakt opgewekt en kuste hem op het voorhoofd. ‘Maakt
u 't weer goed?’
‘Ja kind’.
Ik ging op de stoel bij het bed zitten.
‘Van morgen niet best, he?’
‘Nee. 't Kwam in de nanacht. Benauwd. Nu is 't over.’
Ik nam zijn hand in de mijne. ‘U moet maar zorgen dat u gauw opknapt, hoor.’
Even bewoog hij de lippen.
‘Komt u es gauw op den Heuvel kijken?’
‘Als ik beter word.’
‘Als? Foei.’
‘'k Geloof dat het niet lang meer duurt, kindjelief. Daar moet je nu niet om huilen!
We weten het allemaal vooruit, lang van

Groot Nederland. Jaargang 9

490
te voren. 't Is het einde van onze weg. En als ik omkijk, hoef ik niet ontevreden te
zijn.’
Met de uiterste moeite drong ik mijn tranen terug. Ik wilde iets zeggen, maar was
bang dat ik in snikken uitbarsten zou zodra ik begon te spreken.
't Was stil. Toen vroeg vader: ‘'t Gaat immers goed, Gerrie?’
‘Zeker vader.’
‘Eerlik?’
‘Ja, eerlik. Wat dacht u?’
‘Het kleintje wacht je in Julie, niet?’
‘Ja vader.’
‘Julie.... Als ik jou nog eens zag met je kind....’
‘Wel, natuurlik zult u het zien!’
‘En kan je 't nog goed vinden met je man? Niet ja zeggen om mij!’
‘O, tussen Wouter en mij is 't uitstekend. Ik zou niet weten wat er ontbrak. Als u
nu maar....’
Hij schudde het hoofd. Niet dáárover praten. En even later: ‘Je man heeft karakter.
Ik was ook niet bang.... Maar ik heb wel eens gedacht dat z'n geloof....’
‘Wel nee vader, maak u toch niet bezorgd Hij dringt me zijn mening niet op, hoor!
't Gaat best.’
‘Zorgen dat het zo blijft, Gerrie....!’ Hij hijgde 'n paar maal en herhaalde zacht:
‘dat het zo blijft.’
Nu bleef hij, de ogen half gesloten, heel stil liggen. Twee- of driemaal schokte hij
even op als in beginnende ademnood. Ik durfde mij nauweliks verroeren, en wachtte
of hij iets zeggen zou.
Zo zat ik langer dan een halfuur. De juffrouw kwam op haar tenen binnen, en zag
me vragend aan. Ik haalde mijn schouders op. Toen keek ze naar vader en fluisterde
‘hij slaapt.’ Stil ging ik heen.
De volgende ochtend was ik om negen uur al op Mon Repos. Vader voelde zich
beter, gelukkig. 't Ging vooruit.
Maar geen maand later - we zaten aan tafel, 't was tegen halfzes - kwam er een
boodschap van juffrouw Karteldonk. Het was veel erger ineens met meneer. En of
mevrouw dadelik wou komen!
Ontsteld sprong ik op. Wim schrok en begon te huilen. ‘Ik ga met je mee,’ zei
Wouter. Maar ik had liever dat hij bleef bij 't
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kind. ‘Misschien is 't zo erg niet,’ troostte ik, maar ik vreesde het ergste. In 'n oogwenk
had ik mijn mantel aan, mijn hoed op. Sedert 'n poosje fietste ik niet meer. Ik stapte
zo vlug ik kon over de weg, en voelde 't in mijn benauwende angst als een rust dat
ik niet hoefde te praten, dat ik alleen was.
Toen ik aankwam scheen voor het ogenblik 't ergste al weer voorbij. Vader sliep,
de dokter zat aan z'n bed. Hij knikte en stak me zijn hand toe. Ik fluisterde: ‘Hoe is
het?’ Hij antwoordde niet, maar stond voorzichtig op en gaf me een wenk. We gingen
onhoorbaar de kamer uit naar 't salon waar we ongestoord konden praten. ‘Hoe is
het, dokter?’ vroeg ik weer.
‘Ronduit gezegd, ik vrees mevrouw, dat we aan het begin staan van 't einde. 't Is
het best dat u het weet, niet waar? Vandaag of morgen zal 't nog wel niet zijn, maar
lang kan het niet duren. Meneer is nu heel kalm zoals u heeft gezien. Ik heb hem
een injektie gegeven....’
Ik huilde niet. En 'k verwonderde mij over m'n grote kalmte. Ik had het gevoel of
ik zonder veel moeite nog meer kon dragen, veel meer.
De dokter keek mij aan en greep toen naar mijn pols.
‘U moet als u thuis komt dadelik naar bed. Uw zenuwen zijn 'n beetje geschokt....’
‘Mijn zenuwen? Helemaal niet, dokter’.
‘Ik zal u 'n drankje voorschrijven. Er is natuurlik geen sprake van dat u blijft waken,
van nacht. Dat verbied ik beslist.’
‘Juffrouw Karteldonk kan toch niet alles alleen?’
‘Er moet 'n verpleegster komen. Er is er toevallig een in 't dorp. Die zou morgen
naar Utrecht teruggaan. 'k Zal zien dat we 'r hier krijgen.’
Ik vond het overdreven dat ik niet waken mocht, maar 't kwam niet in me op me
te verzetten. Even gingen we naar vader terug. Hij sliep nog. De juffrouw was bij
hem.
De dokter fluisterde met haar en ging toen weg. Ik bleef in de slaapkamer zitten,
half-wakend, half-dromend. Het kwam mij voor dat ik wat er gebeurde wel begreep,
maar dat het niet tot mij doordrong. Dat dokter Jannink mij zo zenuwachtig vond,
verwonderde mij. 'k Was immers juist overdreven kalm!
Ik stelde mij voor dat vader sterven zou. Het stemde weemoedig, maar 't deed
geen pijn. De dood leek mij niet erg. Ieder moest sterven; wij ook, Wouter en ik, en
Wim en mijn eigen kindje.
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Wat eerder of later - wat deed het er toe? Misschien kwam na de dood het weten,
de oplossing van het grote raadsel. Des te beter. En anders rust; gevoelloosheid
en rust. Nòg niet erg....
Opeens stond Wouter naast mij. Hij raakte mijn arm even aan en ik volgde hem.
Ik zag in de huiskamer dat hij heel bleek was, zijn ogen schenen donkerder dan
anders. Hij keek me aan of hij verwachtte dat ik iets zeggen zou. Ik wist niet wat.
Toen hij hoorde dat ik nog niets had gegeten (de juffrouw had me wat aangeboden,
maar 'k had bedankt) dwong hij me bijna iets te gebruiken. Ik at om hem genoegen
te doen.
Ik zat nog aan tafel toen de pleegzuster kwam. Juffrouw Karteldonk lichtte haar
in omtrent alles en samen maakten ze 't een en ander klaar. Even keek ik nog bij
vader, toen gingen Wouter en ik naar huis. Zwijgend liepen we over de zwarte weg.
'k Geloof wel dat hij een paar maal iets zei, maar ik verstond niet wàt.
In ons huis was 't donker. Bertha stond op het punt om naar bed te gaan. Ze zei
ons goedenacht, mijn man stak de lamp in de huiskamer op.
Alles scheen vreemder nog en onwezenliker dan toen ik bij vader zat. 't Gaf me
een vaag benauwend gevoel en 'k verlangde sterk in mijn bed te liggen met de ogen
dicht - niets te zien, niet te denken. Onverwachts nam Wouter mijn hand en drukte
die. Ik hoorde hem zeggen op zachte, doordringende toon: ‘Gerda, laten we voor
hem bidden.’
Even keek ik hem aan. Aarzelend. Maar pijnigend duidelik voelde ik ineens dat
ik niet dacht en geloofde als hij; dat bidden niets baatte, dat het van mij komediespel
wezen zou, en dat ik het niet kon, niet kòn. Ik trok mijn hand terug en zei: ‘Nee
Wouter. Bid jij liever alleen.’ Toen wou ik de kamer uitgaan, maar hij hield mij vast.
‘Wat scheelt er aan?’ vroeg hij ontsteld. ‘Wat bedoel je? Hoorde je wat ik vroeg?’
Het gonsde en suisde in mijn oren. Ik had de grootste moeite om recht te blijven
staan en niet uit te barsten in huilen.
‘Toe laat me met rust! Je ziet het immers? Ik kàn niet.’
‘Je kunt niet? En je bidt iedere dag!’
Hij wachtte even en vervolgde toen zacht, maar dringend: ‘Er is er maar Eén die
helpen kan. Dat is God! Het woord luidt: Door het gebed des geloofs zal de zieke
behouden worden!’

Groot Nederland. Jaargang 9

493
‘Bid jij dan!’
‘Gerda, we zullen het samen doen’, zei hij plechtig.
‘Nee! nee!’ barstte ik uit. ‘Ik kan het niet, ik geloof er niet aan!’
Ik trok aan mijn hand om los te komen. Vergeefs. En het klonk bijna dreigend:
‘Wat gij begeren zult in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen!’
‘Wouter, je martelt me! Laat me nu gaan! Wat je daar zegt zijn woorden, woorden,
woorden’.
‘Woorden van Kristus, Gerda’.
‘Ja, goed. 'k Heb al gezegd: bid jij dan. Als ik het dee zou ik huichelen. Dat kàn
ik niet, als vader op sterven ligt!’
Hij prevelde: ‘Huichelen?’
‘Begrijp me dan toch. Niet van jou, dat bedoel ik niet. Maar ik geloof niet aan Gods
beschikking en dat hij iets zou veranderen als ik het vroeg. 'k Geloof niet eens dat
hij 't veranderen kàn. Nee, zwijg nu, asjeblieft zeg maar niets!’
Ik drong hem op zij en vloog naar boven. In woeste haast kleedde ik me uit. 't
Was een verademing toen ik làg. Nu kon ik me slapend houden als hij op de kamer
kwam.... Maar even later snikte ik het uit. Ik kon me niet goedhouden. Het leek wel
of ik niets overhad voor vader.... Of Wouter meer om hem gaf dan ik....
De volgende ochtend, na een eindeloze nacht, waarin ik koorts had en niet tot
rust komen kon, kreeg ik, juist toen ik uit wou gaan, een boodschap van Mon Repos.
De toestand was niet erger.
Tamelik kalm stapte ik er heen.
Ik vond vader heel zwak. 'k Bleef die morgen een paar uurbij hem; 's avonds
kwam ik weer. Hij lag meest te dommelen, niet vast in slaap, evenmin helder wakker.
De verpleegster rustte overdag, om in de nacht weer te waken.
Doodmoe kwam ik die avond thuis. Wim was al naar bed. Wouter zei dat hij een
onderhoud met me moest hebben. 'k Begreep waarover het wezen zou en dat het
onvermijdelik was. Eén ding hoopte ik vooral: dat het kort zou duren. We gingen
naar zijn studeerkamer en daar namen we plaats tegenover elkaar. Hij zag vaalwit.
Ik begreep ineens dat hij een vreeslijke nacht en dag had doorgemaakt, en evenveel
had geleden om mij als ik om vader.
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Ik had hem graag willen helpen en troosten, maar wat konden we voor elkaar?
Hij was zo zenuwachtig dat het spreken hem moeilik viel. Hij begon er mee, dat
hij 't niet kwalik kon nemen, als ik de waarheid van zijn godsdienst nog niet voelde.
Ik tastte in het duister en had de verlichting niet die mij kon doen geloven aan de
geopenbaarde God. Maar voor ieder redelik wezen bestond een natuurlike
Godskennis die ons werd bijgebracht door geheel de schepping. Hoe kon ik die
schepping in al z'n grootheid en schoonheid, met heel z'n wonderbaarlik en
ingewikkeld verloop begrijpelik achten zonder een Albestuurder?
Nog lang praatte hij door.
'k Was op; en veel te mat om aan 't redetwisten te gaan. En als hij nu nòg niet
wist dat ik mij veel te beperkt en te nietig vond om mij te verbeelden dat ik het
onbegrijpelike verklaren kon, dan zou hij 't wel nimmer beseffen.
Eindelik scheen hij op antwoord te wachten. Vragend zag hij me aan. Ik zweeg.
Van wat hij het laatst had gezegd was geen woord tot mij doorgedrongen.
‘Nu....?’ vroeg hij en toen ik zwijgen bleef: ‘We moeten tot klaarheid komen. Ons
aardse geluk hangt er aan, en misschien je geluk hiernamaals!’
Ik zei maar: ‘Wouter, och, het geeft allemaal niets. Ik ben te moe, ik kan niet
denken. We praten er later wel over, als 't moet....’
Hij redeneerde weer voort. Zijn woordklanken hoorde ik als vreemd-mooie muziek
langs me heen suizen. De ogen halfdicht leunde ik in mijn stoel achterover. De angst
om vader verminderde. Ook de angst voor het gesprek met mijn man. Het rusten
deed mij goed, ik voelde dat ik ging inslapen....
Ineens schrikte ik wakker. Wouter zweeg. We zagen elkander aan, en toen zei
hij op 'n andere, veel inniger toon: ‘Gerda, je moet naar je bed, kind. Ik zal je wel
helpen....’ Hij droeg me half naar de slaapkamer, en ik voelde me dankbaar,
dankbaar....
(Wordt vervolgd.)
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't Zeegat
door Louis Carbin.
Rustig en ruim ligt het zeegat, na wolkenloozen windstillen Septemberdag bleekend
blauw te blinken, geruchteloos, in een rose en violette schemering.
Avondwandelaars loopen langzaam en loom in zwoele zilte lucht de wijde bochten
van den zwaren zeedijk over, hoog achterlangs in-de-laagte
rommelig-dichtopeengeblokte huizen.
Aan de verre overzij zoomt nu het eiland met zijn lange lage duinenstrook
stroo-grauw de gladde licht-pauwe-blauwe glansvloer van 't breede rimpellooze
water. Hier en daar een torenspitsje en wat molens bij kleine klompjes dorp staan
achter die kale kustrand popperig en fijn, maar zuiver scherp geteekend, zwart op
glanzend gele band van lichte onderlucht.
Boven die klare kantige teekening drijft donker dof en breed gebreid een rozig
doorgloeide nevelbank, die opwaarts onnaspeurbaar verijlt in 't zachte zuivere
hemelsblauw. - En terwijl dit onbewolkt azuur donkerder wordt en flauwer nu van
kleur en twijfelend hier en daar een enkle ster heel zwak te flonkeren begint, verliest
de gloed in 't westen over 't matelooze glansvlak van d'open zee haar kracht, maar
wint de violette tint der dampige atmosfeer aan zachte teederheid.
En over de huizen, dichtopeengestuwd door de knelling van stijf om 't stadje
vastgesnoerde dijkband, schiet nu telkens en telkens weer een lichtflits henen,
schitter-wit te voorschijn schichtend uit verren torentop. Want een eind achter den
huizen-wirwar, waar de daken met nog droomerig beschenen ruggeranden in
elkanders schaduw dringen als een stille kudde beesten in avond-
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eenzaamheid, steekt de op 't zeeduin wakende vuurtoren zijn rechte stam stijf
omhoog, donker voor 't zachtglanzig vuurgesmeul in de westerlucht.
En terwijl dat in ontkrachting paarsig-vertintende rood der weggezonken zon dooft,
donst op het zwarte door afstand verfijnde torensilhouet een violette poeder, dat 't
slanke figuurtje meer en meer verwazen doet.
Daarbij flitsen de lichtschichten onophoudelijk heller en feller. Telkens is 't dan of
die verijlende ronde torentop witgloeiend uiteenspat, vreemd geluidloos, om daarna
weer vaag maar verwonderlijk ongeschonden ten hemel te wijzen.
Als eindelijk 't torensilhouet met de lila avonddamp geheel versmolten is, blijft in
de westerlucht een kort-hevig lichtflikkeren almaar opschitteren en weer dooven in
immerdurenden regelmaat.
Rustig en vredig doet daarbij aan de weldadige onbewogenheid van 't water, dat
daar zoo wijd en stil te blinken ligt, geruchteloos in den hoogen violetdoorschemerden
hemelhal.
Over dat breed vereenzaamd water schuift nu geen schip of vletje voort, alleen
in de verre verte, waar de eilandstrook in d'open zee verglijdt, heft een groepje
visschersbooten de stille zeilen als smalle donkere streepjes in wazigen damp
omhoog. En zoo heiïg is daar nu de atmosfeer dat de zeespiegel er kim-loos in
vervloeit en de onbewogen rompe-klompjes te zweven lijken, gewichteloos in ijle
lucht.
Waar de eerst langs de stille watervlakte flauw-bogende dijk met snel-korten draai
ineens achterom een steil op-murend fortwalletje uit 't zicht buigt, stelt zich een
vrijend paartje als een tweetal zwarte schimmetjes voor de meer en meer
nachtbefloersden nagloed van de lucht.
Vertrouwelijk dicht tegen elkaar bewegen daar de twee silhouetjes in d'avondrust
door den zwaren dijkrug luchtig opgelicht naast den onafzienbaren glansvloer van
de zee. De schimmetjes verdwijnen in 't batterij-silhouet. Op 't eigen oogenblik glijdt
plots van uit die kaap-achtige donkere dijkhoek over den stillen staaltintigen zeevloer
't bister schaduwbeeld te voorschijn van een zwarten dubbelgeschoorsteenden
stoomer.
Een groen licht, boven een kort rijtje geelglanzende patrijspoortjes, gloeit
helder-middenop 't rompsilhouet, dat als een dof
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beroet uitknipsel, scherp omlijnd, dikteloos voortschuift over 't mat-zilverig
metaalblauw van d'onbewogen zee.
Hoog boven de rustig voortglijdende rompfiguur, bewegingloos aan de voorste
der beide ets-fijne maststreepen straalt een enkel geel licht klaar helder in den
violetdampig-duisterenden avond.
En onder de schier materielooze zeespiegel drijft met glanzend weerkaatste
lichten 't tegenbeeld glimmig zwart mee.
Enkele wandelaars gaan aan den wegrand stil staan kijken.
Langzaam naderend groeit 't schip-silhouet, schuift daarbij zachtaan voor den
verren, meer en meer door nachtnevels verversluierden overwal, krijgt dikte, dijt uit
tot lichaam forsch en vol, met perspectief van dekbouw en sloepen schemerig belijnd.
- Bedaard in matigen vaart met iets stoerig gestâags stoomt 't schip daar over 't
spiegelgladde water hun voorbij en doet als dikke eend, die zich breedborstig
voortstuwt over effen vijvervlak, een wijder en wijder wordende v-plooi met zich
mederimpelen.
't Zachte geruisch, waarmee de stijfrechte steven van 't hooge volle voorschip,
breed en krachtig, 't kreukellooze water uiteenduwt, dringt droomerig tot hen door
en doet gewaarworden hoe geruchteloos en stil 't zeegat te drijven ligt in den
dralenden val van den nacht.
De voortgeplante boeggolfplooi rolt in bruisend breken over brokkelige
basaltblokken langs de dijkglooiing mee.
Dikke vettige rook wolkt bijwijlen donker uit de beide zware schoorsteenzuilen,
die lichtelijk achteroverhellend, dicht bijeengedrongen staan vlak voor den bijna
midscheeps geplaatsten achtertop. Deze voorlijke stand en 't vlug afglooien van 't
door laagte lang lijkende achterschip geven aan den zwaren hoogen voorbouw een
uitdrukking van onverzettelijke kracht.
't Is dan ook een zee-sleepboot.
Een van die zwaar-schoftige trekbuffels van de zee.
Zij hebben iets bedaards in den nooit snellen gang van hun breed kort lijf, maar
een bedaardheid, die bewust ingehouden kracht is.
Geen last of wel last, zware last of lichte last met hun vasten onweerstreefbaren
tred bewegen trekbuffels de geweldige lijven voort en 't is of 't geen ze slepen
eigenlijk wel van zelve met hen mederolt.
Als zoo'n herculisch beest dan alleen los loopt wekt 't een stille
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verwondering en een gewaarwording van dwaas kracht-verspillen lijk alleen
rangeerende locomotief. Zoo ook de enkele zee-sleepboot, welke daar zoo stoerig
gestaag voortglijdt over oliegladde zee - Oostwaarts even buiten den dijk gloeit een
warm rood licht op een in 't wassend donker onzeker belijnd havenhoofd.
De stoomer, krimpend, lijkt te zullen voorbijstoomen,... tot... eerst onmerkbaar,
langzamerhand duidelijker.... de door verte klein blijvende romp in lengte wint.... en
de schijnbaar verdofte lichten weer helder opglimmen. De sleepboot gedraaid nu,
richt de stoere steven naar 't roode licht, glijdt er bedaard op aan, en schuift weg in
't vage zwart van havenhoofd en huizenblokken.
- Op dit zelfde oogenblik gieren twee schrille gillen rauw door de onbewogen lucht,
en zoo schurend krassen die vreemde kreten door de zachte zoete avondstilte, dat
de droomige atmosfeer een huivering doorrilt.
En nauw is d'avondrust wederom verplechtigd of opnieuw wordt zij doorsnerpt
van dat snijdende gegil.
Schor brom-gebas gromt dof dreunend even na.
Dat is de sleepboot.
Of er nu een ander schip naar buiten komt!?
De opgeschrikte slenteraars turen gespannen naar 't havenhoofd.
Als roofdieren, in de schemering kruipend uit hun hol, sluipen daar nu langzaam
één voor één drie lang en lage zwarte booten, slankgerompt, uit den verborgen
havenmond te voorschijn. Van de korte tweeling-schoorsteenen wolken dikke
rookpluimen, roodig doorvonkt.
Op iedere boot straalt hoog geheven een hel geel licht.
Recht er onder, laag, door 't watervlak verdubbeld, een rood gloeiende punt.
De donkere spiegelbeelden glijden glimmig mee.
In de lange slankheid der lage booten, die langzaam stoomend met messcherpe
hooge stevens 't watervlak zonder gerucht splijten sluimert nerveus ingehouden
snelheid.
Het zijn torpedobooten.
Drie van die onvermoeibaar snelle jachthonden van de zee. Die hebben iets
hartstochtelijks in het sidderen bij nog ingehouden langzamen gang, alsof ze
zenuwgespannen uitluisteren naar 't sein den dollen jachtrit aan te vangen op 't
grove wild.
De avondwandelaars, gespannen, kijken.
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De voorste boot met snellen zwaai ineens van 't laag lange achterschip krimpt....
de tweede schijnt achter haar langs te zullen glijden, tot zij eveneens als met een
ruk zich verkort en de achterste loodrecht op haar dreigt te zullen insnijden.... maar
ook deze draait vlug en volgt de andere in 't schitterende spoor.
En nu, schijnbaar vlak op elkaar, winnen stadig de somber zwarte scheepslijven
in hoogte en breedte.... al sneller en sneller.... drie scherpe v's trekken ze al
duidelijker en duidelijker, donker op 't schemerachtig-grijze glimvlak van de zee:
De jachthonden als op eenig mysterieus sein laten de opgekropte snelheid
uitvieren en rennen den dijk langs naar buiten, waar hun 't groote jachtveld wacht.
Daar is nu door de maanlooze-nacht-donkerte, aangegroeid van uit 't reeds lang
verduisterd oosten, de laatste rozige damptint aan den verren einder gesmoord.
Alleen zweeft nog, naast de zwarte nachtgestalte van den hoogen dijk-hoek, een
diffuus laat licht triestig bleek over de verwazende zeeëverte.
Snuivend snijden de snelle booten, dicht achter elkander door 't vaag overgrauwd
nachtwater den laten avondwandelaars voorbij.
En 't stage sterke gesuis, waarmee de messcherpe zwartstalen stevens 't
kreukellooze grauw-zijden zeeëkleed doorscheuren dringt als een fijn wreed gesis
tot de slenteraars door en geeft de gewaarwording of bij 't zwijmend zwichten van
't allerlaatste doodsbeentintig licht de voorheen zoo vredige stilte van d'atmosfeer
zwanger wordt van een angstig-zwijgend wachten....
En de booten, gehaast, stuiven steeds vaartmeerderend in wijd wijkenden boog
den hoek om, 't onbekende van den zeenacht tegemoet.
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Literatuur.
Anna van Gogh - Kaulbach, Getijden.
P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam.
Het is naar aanleiding van mevrouw v. Gogh's respectabel werk, waarvan hierboven
de titel staat neergeschreven, dat ik aan 't peinzen raakte over den roman en zijn
ontwikkeling in de wereldliteratuur en den Nederlandschen roman, zooals wij dien
specifiek in onze hedendaagsche letterkunde kennen. Ik ben mij bewust met een
dergelijke abstracte en historische bespiegeling in de oogen van zeer vele literaire
dames en heeren in Nederland iets ‘uit den booze’ verricht te hebben; want zeggen
zij niet, dat men een kunstwerk alleenlijk naar den indruk dien het op u als modern
mensch en kunstgevoelige maakt te beoordeelen heeft, zonder verdere bijgedachten
of vergelijkingen met klassieken en zulk soort ‘verouderdheden,’ die men immers
blijde is na de schooljaren te mogen vergeten? Ik weet het heel wel; om met een
kleinen variant Goethe te citeeren: ‘Das hör' ich... Jahre wiederholen’ en... ‘Ich fluche
drauf, aber verstohlen.’ Een enkel maal dan eens in het openbaar! Kan men het
helpen dat liefde voor eenige werken der wereldliteratuur uw ‘kunstgevoeligheid’
eenigszins verruimd en gewijzigd heeft?
Ik zat dus peinzend neer en deed mijzelven de vraag: Waar is het ‘Avontuur’
gebleven in het letterkundig samenstel dat wij als den typischen Hollandschen roman
van dezen tijd kennen? Om misverstand te ontgaan, dien ik wel te zeggen dat met
dit woord allerminst gebeurtenissen à la Sherlock Holmes bedoeld zijn; dat ik het
behalve zijn gewone beteekenis van bewogen levensgeval ook in dien hoogeren
zin verstaan wil, waarin elke dichterlijke visie of gewaarwording geestelijk zoo mag
geheeten worden. Be-hálve de gewone beteekenis die ik wensch te handhaven.
Want is er geen verband tusschen middeleeuwsch ridderschap, dat het ‘dagelijksche’
verloochent op zijne omzwervingen in dienst van een Ideaal, en de poëtische
bewustwording-en-daad ‘sub specie aeternitatis,’ die door maatschappelijkheid en
conventie heenbrekend een
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‘andere’ wereld te aanschouwen krijgt en uit-te-beelden vermag? En zijn
klassiek-epische kunstwerken als de Ilias en Odussea of Cervantes' Don Quixote
niet vol van ‘avontuur’ naar beide beteekenissen? En... is de Hollandsche roman
gewoonlijk niet zeer arm daaraan, zoowel in den éenen als in den ánderen zin?
Laat mij erkennen, dat het begríjpelijk is en dit zeggen dus niet te zeer als verwijt
mag klinken. Voor geen literatuur dreigde in dit opzicht een strenge doorvoering
van realistische en naturalistische principen met meer gevaren dan voor de
Nederlandsche, die te gewagen kreeg van een samenleving binnen nauwe
landsgrenzen, gevormd door een ras dat zich een wereldreputatie op het gebied
der nuchterheid veroverd heeft. Zola die een persoonlijkheid geschikter oordeelde
als held van een boek naarmate hij minder ‘held’ was, maar niettemin tallooze
heroïsche karakters (zelfs de schilder Claude in l'Oeuvre is dat op zijne wijze) schiep,
die in de beweging zijner ‘massaas’ een mysterieus-werkend of Dionysisch-onstuimig
element had, vond andere perspectieven in zijn wereld van Parijs en Frankrijk! Zelfs
Thackeray.... Thackeray, die dat genoegelijke boek ‘Vanity Fair’ met den ondertitel:
‘a novel without a hero’ schreef, en in zijn afkeer van ‘helden’ ook al op zijn manier
een naturalist was.... had en zocht een ruimer atmospheer!
Er komt nog bij, dat wij geneigd zijn tot rechtzinnigheid en dogmatiek, niet alleen
op kerkelijk gebied. Hebben wij niet kans gezien zelfs onzen.... bloemenvelden en
tuinen een rechtlijning en streng voorkomen te geven? Is onze bodem niet de meest
gelijkvloersche van Europa? Waarom-ter-wereld zou de vaderlandsche roman dan
ook niet....?
Heeft mevrouw van Gogh - Kaulbach dit misschien zoo gevoeld en daarom de
speculatie-zucht en haar ‘verderfelijke gevolgen’ (naar men zegt: het eenigst avontuur
dat nog mogelijk schijnt in onze burgerklassen) tot een zoo voornaam motief in heur
werk gemaakt? ‘Hoogbeurs’ en ‘laagbeurs’ is het noodlot in haar boek, het Straffend
Noodlot, de Grieksche Anangkè; alle eerste-plans-personen in ‘Getijden’ worden
slachtoffers van het ‘Amerikaansch mysterie’. In ieder geval: het geeft aan haar
arbeid een bewogenheid en dieperen achtergrond, die den indruk zeer te stade
komt.
Ik noemde dezen roman in den aanvang een respectabel werk, en die lof voegt
hier ten volle. Universeel gesproken (lét wél: universeel gesproken) behoort ook dit
boek tot de.... gelijkvloersche: een hoogere geestes-idealiteit die zich in zware tragiek
of lichtenden humor uit, zult ge er niet moeten zoeken; maar de gelukkig-gevonden
stof en vele goede eigenschappen der schrijfster verzekeren de deugden en
leesbaarheid van het werk. Mevrouw van Gogh is een uitnemend waarneemster en
kenster
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van het dagelijksch leven dezer tijden; ge behoeft slechts haar portret voor-in te
bezien om te weten, dat zij geen vrouw is die zich aan het uiterlijk der dingen
vergaapt; en als ge haar boek hebt uitgelezen is u het bewijs geleverd, dat zij het
wrange van schijn en wezen in dit leven heeft doorproefd en er met klare stelligheid
van weet te spreken. Dat heeft haar eerlijk gemaakt, eerlijk ook tegenover zich zelve;
schier nimmer forceert zij haar gegeven of eigen kunnen. Waar zij b.v. het krankzinnig
worden van den makelaar van Ommeren beschrijft is dit gebeuren niet tot iets
fel-aangrijpends geworden; een dergelijke suggestie ligt niet zoo zeer in heur
vermogen; maar wijl ge nergens den indruk krijgt, dat zij door bedriegelijke
effect-middelen tracht te misleiden, hindert het u niet, noch komt het u ergens (wat
hier zoo licht mogelijk geweest ware) belachelijk voor. Daarom hoort ge het geluid
van deze schrijfster, al ontroert het u dan niet diep, gáarne. En een werk dat u de
winste brengt van twee zoo levende persoonlijkheden als Ernst Drosman en zijn
dochter Lizzy hebt ge dankbaar te aanvaarden.
Een enkel citaat om u het lévend-menschelijke in Drosman's karakter en een
staaltje van de rustige psychologische-motiveerkunst der schrijfster bij te brengen:
‘Ernst slenterde aan door den tuin; soms even stilstaand, als bekeek hij nauwkeurig
een of andere plant, die hem in werkelijkheid onverschillig liet. Liefde voor zin tuin
had hij niet; wel hield hij ervan, het geheel te zien in weelde van bloemen, de
1)
grasvelden fluweelig geschoren, omdat 't luxueus stond, op rijkdom duidde . Nu,
bij 't schijnbaar bezien van een weelderig bloeiende gele roos, toefde zijn denken
bij de laatste beurszaken; 't was nog slap, maar algemeen hing de verwachting van
een opgaanden tijd. Nu al waren er koopjes te halen, maar de stemming bleef slap;
de lui zaten met stroppen, of durfden niets wagen. Dat niet durven, dat hij minachtte
in anderen, riep in hèm nieuwen durf op, dien hij in zelfbewondering spande tot het
uiterste. Als de schommelingen op de beurs hem voordeeltjes bezorgden, kocht hij
opnieuw; in zijn verlangen naar gereed geld, had hij hypotheek genomen op zijn
huis, want alle vaste bezit belemmerde hem in zijne bewegingen. Later, bij eene
groote rijzing, zou hij zijn slag slaan, dan zou zijn durf beloond worden, en 't
voorvoelen van de zelfvoldoening, die hem dan zou vervullen, maakte hem
opgewonden, deed hem luchtkasteelen bouwen, als een kind voortgaan, zonder te
letten op gevaar.’
‘De fabriek, waar de zaken wat loomden, liet hem de laatste maanden
onverschilliger; wel was hij dagelijks op kantoor, maar hij voer niet heftig uit over de
weinige bestellingen; alleen deed die looming in de

1)

Cursiveering van mij; H.v.d.W.
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zaken hem zich losser voelen van de fabriek, tè intenser opgaan in zijne speculaties.’
‘- Ernst! - riep Marie zijne aandacht.’
Ik kan hiermede als algemeene aankondiging volstaan. Alleen zij nog even gerept
van een vrij opvallende moeizaamheid in woordvinding en periodenbouw, waardoor
meermalen een wat wonderlijk en toch alledaagsch spel van beelden ontstaat. Als
b.v. in deze passage, waarvan enkele woorden door mij gecursiveerd werden: ‘De
nachten waren het ergste; hij kende niet meer het heerlijke rustgevoel, als de slaap
volkomen meester is over lichaam en geest, en als in zacht wiegende armen, ons
meevoert naar zijn donker land, waar evenwicht komt en rust; de slaap kwam tot
hem alleen als gedwongen, dadelijk gereed weer te vluchten, of vervuld van
ontstellende droomen.’

L.E., Twee Levens. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam.
De kennismaking met deze vertellingen was voor mij eene heel aangename. Vooral
nu ik ze gelezen heb en nog eens herleven doe in de herinnering, voel ik mijn
waardeering en sympathie ervoor groeien. Ik verzoek vriendelijk in dit: ‘nu ik ze
gelezen heb’ geen zucht tot kleingeestige grappigheid te zien: ik zeg dit slechts,
omdat tijdens de lectuur mij elk detail geenszins evenzéer interesseerde en ik
achteraf, wijl alle lijnen wat vervloeid zijn, mijn laatsten indruk nog beter vind dan ik
verwachtte.
Ja, ik vind hierin veel goeds en aangenaam-stemmends; ik gevoel mij in de
herdenking van het gelezene en het vooruitzicht te mogen prijzen tevreden; en ik
ben ervan overtuigd: de heer van Eckeren - die zich in den Gulden Winckel voor
mijn dóen en láten te dezer plaatse te interesseeren pleegt, en zoo zeer geïndigneerd
bleek over mijn afwijkend oordeel op Ignatia Lubeley's novellen - de heer van Eckeren
zèlfs zal ditmaal tevreden zijn! Wij gaan accoord in onze appreciatie voor L.E., en
ik wil dit heuchlijk feit van mijn kant niet onopgemerkt laten.
Ik ‘gae’ dit kroniekje dus ‘aen’ met een gerust geweten en wil, om weer op dreef
te geraken, nog eens herhalen wat ik zooeven zegde: dat niet alle bladzijden en
episoden mijn aandacht evenzeer bezig hielden; neen wezenlijk, ze schokken uw
fantasie niet, noch grijpen ze u overmatig aan deze vertellingen van L.E.! Maar de
verhalen die de schrijfster als vrouw van eruditie en gemoed en niet zonder humor
zelfs van deze authentieke levens doet, stemmen u rustig en peinzend, en ze
verinnigen

Groot Nederland. Jaargang 9

504
uw blik voor de tijdperken waarvan ge te hooren krijgt meer dan menig geschiedwerk.
Daar hebt ge b.v. ‘De geschiedenis van Jan van Haersolte.’
‘- Hoe schoon zou het leven zijn, - kalmer en rustiger was de stem nu, als een
beekje na een bruisenden waterval - hoe grootsch zou het leven zijn als allen er
van doordrongen waren hóe groot de Mensch toch is, als wij onze eigen waarde
kenden; de menschen elkander waardeerend, elkander begrijpend, de landman
werkend vrij en vrank naast zijn eigen Heer, hun zonen zittend naast elkaar op
dezelfde schoolbanken, werkend voor éen doel, o hoe schoon zou het leven zijn! de lippen beefden van aandoening, de blik die de toekomst zag, verduisterde door
tranen. Met een langzaam gebaar drukte Jan zijne zijde zakdoek tegen zijn oogent.’
‘- Ik schaam mij mijn tranen niet, - zeide hij waardig, - oneen! neen! Zijn er
schooner tranen op aarde dan de tranen van een mensch, die weent over het geluk
van een ander? -’
Zoo spreekt hij ten tijde der Patriotten-en-Orangisten-troebelen - communistisch
in een toon van edele ouderwetschheid! - als jongeman tot zijn vader, die niet beter
weet te doen dan ‘zijn glas wijn uit te drinken om zijn eigen aandoening te verbergen’
en hem ‘zwijgend’ de rechterhand toe te steken. De schrijfster volgt het leven van
dezen gevoelvolle - af en toe wat goedmoedig mallend met haar held - door de
ras-wisselende tijdperken van zijn bestaan en dier jaren; en het is zinrijk verteld en
't stemt u zacht peinzend ten slotte te lezen, hoe uit dien rhethorisch-enthousiasten
en toch soms wel wezenlijk-flinken jongen man de zeurige, met eigen leed begane
hypochondrische ouwelijke heer groeit, die ‘volgens de registers van den burgerlijken
stand van Maastricht’ in het jaar 1817 aldaar op den eersten Juli overleed.
En ziehier van de tweede novelle een klein fragment:
‘Het was weder in den voorzomer; de Heilige Sacramentsdag was er geweest en
den Zondag daarop trok de processie uit in Thorn. Clara-Elisabeth kon aan de
processie nooit deelnemen, maar zij leefde er toch mee, en zij volgde haar weg in
gedachten, stap voor stap. Door het geopende venster kwamen de klanken tot haar;
het licht gejoel der kerkgangers, het hollen en draven van vroolijke kinderen, en dan
langzamerhand stilte, want door haar straat zou de processie niet komen - en dan
opeens het zware beieren van de klok - het Allerheiligste verliet de kerk - en zij
beierde den geheelen tijd door in de zoele zomerlucht, terwijl de processie langzaam
voortschreed, het stadje uit, het wijde Thoorderveld in. Clara-Elisabeth zag het alles;
de wapperende banieren, de slingerende wierookvaten, de witte bruidjes, de
geloovigen in deemoed volgend. Bij de zware linden op het Thoorderveld werd halt
gehouden,
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het Allerheiligste geplaatst op het opgeslagen altaar; en daar in de schaduw van
de boomen sprak een der geestelijken de menigte toe, die daar stil en zwijgend
luisterde; en alleen de vermanende stem van den spreker klonk over het wijde,
zonnige veld, en vèr weg het beieren van de klok over het vredige stadje.’
Zooals dit mooi brokje proza is de geheele vertelling van goede smaak en verfijnde
stemming; en ze is ‘stichtelijk’ in den meest-ernstigen en aangenaamsten zin van
het woord. Veertig jaar ligt Clara-Elisabeth, de kanonikesse van Thorn, ziek; maar
als wij aan het einde lezen, dat zij in haar testament een jaarlijksche mis bepaalde
sten

op den 8
December -: ‘Auf welchen Dagh ich den Aanvang von meyner krankheyt
und Glück emfangen habe’ - dan ondervinden wij niet-ascetisch-aangelegde
twintigste-eeuwers iets van innige waarheid in die onderstreepte woorden.... en dat
danken wij de soberheid en rustige voordracht van de schrijfster voor een goed
deel.
Wat haar stijl betreft: deze is niet overal even verzorgd; en niet zeer persoonlijk.
Maar 't is zeer mogelijk, dat het laatste in dit speciaal geval veel heeft bijgedragen
tot mijn algemeenen indruk van rust en egaalheid.
HENDRIK VAN DER WAL.
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Dramatische kunst.
door Frans Coenen.
Geluk, bij het Ned. Tooneel.
Geluk noemde mevr. Suze La Chappelle - Roobol het tooneelspel in één bedrijf,
dat de Kon. Ver. als eerste oorspronkelijk stuk in ditseisoen opvoerde, welke
opvoering, niet het minst voorzeker, aantrekkelijkheid ontleende aan het medespelen
dier beide gerenommeerde tooneelspeelsters, mevr. Poolman en mevr. Mann Bouwmeester. Hen te zien in rollen, die overeen kwamen met wat men vroeger hun
‘emplooi’ genoemd zou hebben, de rol van de levensvolle, exuberante vrouw voor
mevr. Mann, die van de ingetogen, naar binnen gekeerd levende voor mevr.
Poolman, dat was inderdaad een belangwekkend en niet al te vaak voorkomend
schouwspel. Het bezwaar was enkel, dat de rollen zelf te weinig levend geschreven
waren, om den bekwamen speelsters gelegenheid te geven zich in al hun eigen
kracht te toonen. Er scheen tamelijk wat gewilds in de beelding der beide figuren
en vooral mevr. Mann had de lastige en vaak ondankbare taak te doen uitkomen,
wat de schrijfster bovenal bedoelde: de tegenstelling der beide levens.
Een vrouw, die, op middelbaren leeftijd gekomen, nog met zoo zichtbare huivering
van geluk spreekt over haar aanvankelijk leven met den man, met wien zij jaren
geleden van haar echtgenoot wegliep, die nog zoo schrikbarend hartstochtelijk doet
bij het nadenken van dien lang geleden tijd,.... maakt een zonderlingen en eigelijk
niet geheel gezonden indruk. Men pleegt zijn verleden kalmer te gedenken, zelfs
al is het gelukkig geweest en vrouwen van smaak en distinctie zijn gewis meer
gereserveerd in het uiten van sommige dingen tegenover iemand, die zij haast niet
kennen.
De opzet was echter duidelijk. Dit leven van de gescheiden vrouw, die hooghartig
en ontembaar haar eigen geluk had gezocht en haar eigen leven had willen leven,
moest torenhoog uitrijzen boven het gedrukte, kleurlooze bestaantje der andere,
opdat men eerst niet twijfelen zoude,
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aan welken kant het met geluk bekroonde menschenrecht gelegen was.
Eerst allengs zou dan onze twijfel komen, onder het relaas harer kleine lotgevallen
der stemmige, oudmodische Hollandsche vrouw, die van niet veel anders te vertellen
wist dan van de ziekten en het opgroeien harer kinderen. Om zijn hoogtepunt, waarbij
wij ons afvragen of niet zij juist de gelukkigste is, te bereiken bij den ontvangst van
een brief, die den onverwachten terugkeer van den geliefden en liefhebbenden zoon
meldt.
Dan zou het vraagstuk in al zijn geweldige beteekenis voor ons staan....
Wie is het gelukkigst: zij, die met verbreking van maatschappelijke en
conventioneele banden het leven naar haar aard en begeeren inricht, zich individueel
zoo volkomen mogelijk uitleeft, of zij, die met algeheel vergeten van het eigen ik en
zijn begeerten, opgaat in het leven van haar gezin en als 't ware in haar kinderen
herboren wordt?
Ernstige vraag? Een Engelsch tijdschrift zou prijzen uitloven voor de beste
beantwoording en vele inzenders zouden zich pro en contra aftobben om die prijzen
te verdienen. Ik zal mij echter wel wachten mede te dingen, van der jeugd af mijn
minderheid kennende in de aangename bezigheid van het rebussen oplossen. Maar
misschien heeft de schrijfster zelve niet gewild, dat men kiezen zou en slechts
bedoeld te kennen te geven, hoe men op verschillende wijzen gelukkig kan worden
en één soort geluk niet allen menschen dient.
Welke waarheid zeker niet te betwijfelen valt, doch de verdienste der nieuwheid
zou ontberen. Gewis had deze deftige dame, die mevr. Poolman voorstelde, niet
anders kunnen leven, dan zij deed, omdat haar de behoefte aan individueele vrijheid
en geluk nog niet geraakt had, omdat zij nog geen volkomen individu geworden
was. Haar bevrediging was nog één met die der anderen en zeker zou der vriendin
isolement haar rampzalig gemaakt hebben.
En de vriendin? Ik denk eenigszins, dat de schrijfster haar schiep als het moderne
ideaal van zelfbewuste kracht en dat zij er aan twijfelt of dit wel een ideaal mag
heeten. Misschien kende zij in hare omgeving ettelijke zulke jonge vrouwen, die
emancipatie en eigen-gerechtigdheid als 's levens hoogte aanzien. En heeft zij
dezen willen wijzen op een andere hoogte, die toch het geluk niet uitsluit: een leven
van zelfopoffering en overgave aan anderen. Maar als men die beide geluksoorten
tegen elkaar op zal wegen, dan dienen de draagsters dier zoo verschillende levens
ook als ongeveer gelijkwaardig van geest te worden voorgesteld en dat is hier niet
geschied. Geen van beiden had ook inderdaad kunnen kiezen. Geen van beiden
had op de wijze der andere gelukkig kunnen worden. Hun naturen bepaalden beider
lot, hetgeen beteekent dat de strekking van het stukje gemankeerd moet heeten,
in zoover het nog
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iets meer wilde zeggen, dan dat er individualistische losbreeksters en huissloven
zijn.
Maar, gelijk in den aanvang gezegd werd, het gebeurt niet vaak, mevr. Poolman
en mevr. Mann samen te zien spelen. De stille, treuzelige beweginkjes van de eerste,
als de ‘huiszittende’ vrouw, het breede, zelf-bewust-wereldsche doen der laatste
waren alleraardigst in hun tegenstelling en op zichzelf het aankijken waard. En eene
rechtvaardiging allicht voor de opvoering van zulk een stuk.
FRANS COENEN.
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Voor de poort
door Top Naeff.
I.
De kinderen, aan het lage einde der tafel, knoopten de servetbandjes los - Byoute,
de golf van haar bruine krullen in één schuimval over haar gezicht, om den strik
achterin het kuiltje van haar blooten nek te bevrijden - en wenkten Oma: of ze op
mochten staan? En toen zich Oma's aandacht op dien afstand, want er zaten dezen
Zondag vele groote menschen en wel tien kinders aan den familiedisch, moeilijk
vangen liet, gleed matrozen-Pietje, snel en schuw, wijl hij iets ongeoorloofds
ondernam, van het muziekboek, dat zijn zitplaats verhoogde en dook verrassend
op naast Oma's leunstoel.
De oude dame neeg heur zacht bepoederde wang naar de geheven lipjes en
voelde het vluchtig kusje vóór haar oor het gefluister: ‘of we op mogen staan?’ ving.
Het was als het geritsel van een muis bij haar slaap, en als van een muis was ook
zijn mondje, vochtig en spits, toen hij haar, in de vraag, nogmaals kuste.
Ook zij fluisterde, en het verzoek bleef als een geheim behandeld tusschen Oma
en Piet, terwijl zij door den open, wild omrankten toog den bleek verlichten tuin
aanzag en over de vroegtijdig dalende duisternis dacht, en daarop ja-knipte met de
oogen, en hij nog weten moest: of ze allemáál naar buiten mochten? zónder hoed?
en of ze de rozijntjes mee mochten nemen?
Glimlachend trok Grootmama, met heur fijne, half in kant verscholen vingers,
fonkelend van juweel, een kristallen schaaltje van het midden dicht aan den tafelrand,
en wipte al wat er op lag in Piet's tot een schuitje saamgevouwen handen. En
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de andere kinderen, die het zoet verdrag gewaar werden, wierpen de servetten neer
en tuimelden van de stoelen: ‘We mogen van Oma!’ en renden over den krakenden
parketvloer, tusschen de wijde, wit geruite deuren door, den tuin in en rond de perken
vol teedere kleur.
In eenen was het nu rustig aan de tafel, waar de kinderstoelen, ordeloos
achtergelaten, door Bart, de koetsier die 's Zondags mee-diende, geruchtloos werden
recht gezet.
Alleen tante Liesbeth, de jongste dochter van het huis, die, nu Mademoiselle van
de van Reenens met het kleinste kind in de stad was achtergebleven, de zorg voor
de overigen grootendeels op zich voelde overgedragen, zat ongedurig buiten het
tafelgesprek en verschoof bij eiken wilden kreet, die van de paden in de eetzaal
doorklonk.
‘Mag uw Jantje....?’ haar oogen weifelden naar den jongen man, die naast haar
moeder zat, ‘zoo alleen met al die grooteren?’
Hij lachte gul:
‘Laat maar gaan, hij redt zich wel, Jan is een kerel.’
‘Ik wou anders toch....’
Zij aarzelde tusschen haar verlangen naar de kinderen en de kleine tafelplichten,
die haar nog restten, halveerde, vlug, de fluweelen perzikken, stak de zilveren
druivenschaar in den zwaren tros, en wenkte Bart om met de schaal rond te gaan.
Over al wat haar handen bereidden, behendig en zonder vermijdelijk gedruisch,
lichtte haar ernstige aandacht, en in haar verinnigd gezicht schenen de oogen
donkerder wanneer zij opsloegen van heur bezige vingers dan wanneer zij droomden
in het niet.
‘Byoute is er toch bij,’ zei Sidonie van Reenen, achteloos, haar elfjarig dochtertje
luchtig overschattend, en de grootmama, met een heimelijke voorkeur, polste den
gast, of ook hem de vermaarde gelijkenis tusschen haar en het oudste kleinkind
getroffen had?
Zij vroeg dit, gelijk zij alles deed, lichtelijk behaagziek, op den zacht tastenden
toon, dien zij zich als gevierde gastvrouw onwillekeurig had aangewend.
Scheffer knikte langzaam, haar aldoor aanziend, in overpeinzing.
Zoowel tegenover haar man en kinderen, als tegenover vreemden pronkte zij met
zichzelve: de mooie mama, de lieve grootmoeder, en de levenslange liefste van
een aanzienlijk man. Elk
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deel van haar bekoorlijke kleine persoon scheen haar bijzondere ijdelheid op te
wekken: de zijden rolletjes van haar samengesteld kapsel en het vlokje oude
ivoorkleurige kant dat het vluchtig dekte, haar porselein-fijne handen en de gitjes
op de spitsen harer schoentjes. En de kinderlijke stem, die van den Franschen
tongval, want zij was uit Marseille geboortig, de lichte beweging en zachtere ronding,
deels van nature, deels uit overleg behouden had, ving iedere vreemde als in een
zilveren net. Aan haar tafel zat zij te gast en de beminnelijke bedrijvigheid 's morgens
in de drukke huishouding bepaalde zich tot een praatje met het personeel, dat de
oude mevrouw in haar mauve matinéetje als een vorstin vereerde, het schikken van
enkele bloemvazen, het vullen der bonbonsmandjes, of het aanbrengen eener
versiering van strik of kant, liever gespeld dan genaaid, aan gordijn of cache-pot;
en ze eindigde gemeenlijk in een spelletje triktrak met Byoute.
Liesbeth, de dochter, haar ontgroeid sinds zij haar verloving met een jongen man
van goeden huize, zonder schijnbaar ernstigen grond verbroken had, voltooide dan
zwijgend wat mama begonnen was.
Mevrouw van Landschot bemoeide zich, omdat weldoen haar innerlijk streelde
en zij er van haar echtgenoot het geld voor kreeg, met de armen van het dorp, en
van alle buitens in den omtrek wist zij de verjaardagen en de gebeurtenissen van
droefheid of vreugde, waarbij een deelnemend woord, een paar vruchten uit de
kassen, of bloemen uit den overvollen tuin, haar in vriendelijke herinnering konden
brengen. Zij had den hovenier om te plukken, het linnenmeisje om het mandje van
den zolder te halen, en Bart om het weg te brengen.
En mocht het haar wat druk worden, dan was Liesbeth er nog om het korfje ook
in te schikken.
Zoo had zij aan de zieke vrouw van haar tafelbuur, Mr. Scheffer, hoewel zij noch
haar, noch hem anders kende dan van hooren noemen door de van Reenens, wier
buren zij waren, een kistje druiven gezonden, met een paar rozen op de vruchten
en een rose lint om den steel, begeleid door een geurig briefje, in het Fransch, want
het sierlijk Fransch bleef haar schrijftaal, gesteld. Mr. Scheffer, evenals zijn vrouw,
getroffen door deze smaakvolle vriendelijkheid liet door van Reenen bij zijn
schoonmoeder belet vragen, om haar persoonlijk te kunnen danken. En op dit eerste,
vlottend bezoek

Groot Nederland. Jaargang 9

512
was een uitnoodiging gevolgd: de laatste week van zijn zomervacantie met de beide
oudste kinderen op ‘de Hoven’ te komen doorbrengen, en met lust aanvaard, om
de lieve oude dame en om de vreugd voor Zus en Jantje, die door mama's ziekte
den ganschen zomer te kort waren gedaan.
Liesbeth verontschuldigde zich, voerde glimlachend aan, dat het nu buiten zoo
verdacht stil was geworden.
‘Ga maar,’ knikte haar moeder. ‘Laat de koffie....’
‘Op het terras? 't Kan nog wel. Bart....’
De knecht had al begrepen, bood den ouden heer van Landschot het open kistje
sigaren, zette een zilveren kandelaar van het dressoir, aangestoken, naast zijn bord
vol schillen.
Mevrouw verzocht hem haar een sjaal te halen.
De vlam ging als een toorts van hand tot hand, en in die flikkering vonkten de
kleine bruine oogen schelms naar den gast, terwijl zij tusschen de glanzende
pareltandjes van haar geestigen mond de vraag, waarop hij bevestigend had geknikt,
uitspon:
‘De booze “men” zegt, dat ik Byoute, mijn evenbeeld, vóórtrek. Maar dat is laster.
Al verdiende het kind misschien wel een kleine vergoeding voor die gelijkenis met
een oude vrouw....’
‘Mijn lieve mevrouw,’ weerde Mr. Scheffer, als in onverhoedschen aanval geraakt:
dat laatste mag ik niet onderschrijven!’
‘En daar meent Mama ook niets van’, vleide rustig, met hoffelijken hoofdknik naar
zijn echtgenoote, de oude heer. Hij stak het verguld sigarenbandje aan zijn smallen
pink en verzocht zijn zoon André om het zijne, voor Joost's verzameling.
‘Opmerkelijk’, meende van Reenen, handenwasschend in het groene kommetje
naast zijn glazen, ‘zooals een karakter zich vroeg teekent in een kind. Byoute was,
ik zou haast zeggen al bij haar geboorte.... petite femme.’
‘Zoo was ik in mijn jeugd, en zoo was Sidonie. Liesbeth, geheel ànders.’
In dit laatste woord leek haar lieve stem even te verkleuren, en het was op den
toon eener onwillekeurige verdediging, dat de vader schertsend opnam: ‘Liesbeth
is mijn kind, Liesbeth en Robert, die in Californië woont. De overigen zijn allemaal
Fransozen, Mama's kroost.’
‘Lijkt uw dochtertje op uw vrouw?’ vroeg mevrouw van Landschot, het gesprek
weer wendend naar den gast.
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‘Mijn dikke Zus? Hoegenaamd niets, op ons geen van beiden, wij noemen haar de
vondeling. Mijn vrouw is tenger en heel donker, zij zou tot de Fransozen kunnen
behooren.’
Hij had een glimlach, die zijn hoekig, bruin en doorploegd gezicht, waarin de
oogen verwonderlijk bloeiden, zóó plotseling verzachtte, dat wie hem aanzag
onbewust iets van dien glimlach overnam, en Liesbeth, die voor Marguérite van
Reenen een cape had gehaald en door de eetzaal naar den tuin terugkeerde, bleef
met den rooden omslag over haar arm bij de tafel staan, en luisterde, en lachte even
mee. En de stem was verrassend als de oogen.
‘De kleinste, wiens geboorte ons deze onaangename zomer bezorgd heeft, is
een zwartje.’
Sidonie van Reenen, die haar achtste kind verwachtte, en zwaar en vermoeid in
haar stoel leunde, staarde hem leeg aan, haar wrevele gedachten bij Emma, het
zwakke schepsel, dat telkens neerviel na volbrachten plicht, en nu dezen langen
eenzamen Zondag in het ziekenhuis lag terwijl haar man.... Och, juist als Menno....
Pleitten zij daareven niet nog voor het geluk van een groot gezin in hun stand!
Zij maakte een matte beweging thans op te willen staan zonder dat het haar
moeder's ingenomen aandacht trof, drong eindelijk zijdelings:
‘Mama! de koffie wacht buiten.’
‘Oui, oui, nous irons!’
En spelenderwijs, zóó, dat het was een gunst en een natuurlijke bevalligheid
tevens, nam mevrouw van Landschot den arm van haar gast en ging met hem de
anderen vóór.
Op het witte terras, dat met drie breede treden afliep naar de glooiende grasvelden
vóór het huis, wachtte het Saksisch koffieservies op de zevenkantige tafel, waarbij
de groene stoelen behoorden, met gevlochten zitting en vergulden bies. De
balustrade rondom stond scherp uitgesneden in de schemering, die al wat donker
was vervaagde en het witte vreemd belichtte, en uit de doffe geraniumblaren in
grauw-steenen potten op de hoeken en langs de trappen van het bordes, bruischten
de roode trossen met stille uitbundigheid.
‘Het zal gauw te donker worden,’ meende mevrouw van Landschot, haar
fonkelende hand om het warme kannetje van grijs
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gebloemd porselein, één spitse vinger op het dobberend dekseltje.
‘Twee klontjes, mijnheer Scheffer?’
‘O mevrouw, mag ik het doen?’ schoot op een druk drafje Mies Ruijsch uit de
eetzaal, waar ze met André was achtergebleven. Uit andere kringen dan de familie
van Landschot en daarin, als André's verloofde, met onwillekeurig voelbare
welwillendheid opgenomen, hoopte zij door een gestage hulpvaardigheid een zeker
te-kort te dekken, en iets wezenlijks te winnen.
‘Heel graag, lieve kind, maar wacht.... dit is mij toevertrouwd.’
‘Mevrouw,’ nam Scheffer buigend het, met onderscheiding geboden kopje aan
‘ik dank u zeer.’
Hij stond met zijn langen, lenigen rug naar de tafel en keek in den zwoelen tuin.
Tegen de donkere diepte van rotsige rhododendrons speelden de witte kinderen,
een fladdering van lichte beentjes en luchtige rokjes op het geschoren gras.
Zij deden: wie het eerst bij tante Liesbeth is! En de grijze lucht, waarin een weinig
paars dreef, leefde van hoog geluid.
Gehurkt, heel jong op eenmaal, ving Liesbeth in haar dunne, als stengels
uitgebogen armen, nu het eene dan het andere warme wilde kind, dat tegen haar
borst vloog als een duif en daar even, hijgend, gevat bleef, vast in de teedere boei.
Maar dan zich weer loswoelde, driftig, met de vlakke handjes tegen Liesbeth's
schouders, om toch den nieuwen ren niet te verzuimen!
Jantje Scheffer, waggelend en gillend, was altijd de allerlaatste. De anderen
lachten, maar zijn pioenrood gezicht stond op schreien van verdriet.
‘Jongens,’ riep tante Liesbeth, de grootsten, ‘luister eens!’
Dicht omringd, haar gebogen hoofd haast in Byoute's krullen, een arm om Piet
en een om Zus, fluisterden ze toen in een complotje: nu dapper Jantje eens te laten
winnen!
‘Ja, ja, dat is goed, dat is goed!’ moederde Byoute.
Terwijl Grootvader, op de steenen trappen, Joost wenkte om hem de
sigarenbandjes te geven, Joost van Reenen, die maar één arm had en een slappe
mouw, en bij elk spel schuw werd ontzien, stelden de kinderen zich op. Tante
Liesbeth, alleen, ver weg onder de lijsterbes, knielde in heur geheven neteldoekschen
rok, klapte in de handen en telde helder en luid: ‘Van een, van twee, van....’ Zij
poosde om de gewichtigheid van het oogenblik en
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Jantje, niet te houden, tuimelde uit de lijn.... ‘van drie!’
Dat was een zwerm.... een beweeglijkheid.... Klein Jantje, als uit een kanon
geschoten, allen vóór.
‘Toe maar Jan!’ hielp Scheffer, schaterlachend om zijn zoon.
De kinderen duwden elkaar naar links, naar rechts, hotsten en botsten. Alleen
Jantje rolde op zijn korte beenen, als een bal, in één rechte lijn. Hij zag op, noch
om, zijn mondje berstte open als een rijpe papaver, wijd van zijn wringend lijfje
slingerden de kleine vuisten, krampachtig dicht.
Aan den rand van het terras over de lage balustrade, bogen de grooten en hitsten:
Haal op, Janneman!
Hij liep, hij liep....
Tante Liesbeth, met haar armen uitgerekt als om hem eer te bereiken en sneller
te grijpen, zag hem komen, blazend, voorover, of hij aanstonds struikelen zou. Hij
dreigde, zwikte....
Op haar kniëen schoof ze hem één pasje tegemoet....
En boms daar lag hij, daar had ze hem!
Als een veer die valt en springt, kaatste hij op van den grond en toen hief ze hem
hoog boven haar hoofd, met zijn bol in de lijsterbes, terwijl alle menschen en
kinderen: hoera! voor Jantje riepen. En zoo, in haar armen, droeg ze hem naar het
huis, kuste onderweegs zijn vochtige wang en voelde zich als een moeder gelukkig.
Wanneer Liesbeth liep was het of ze danste, zoo ijl was haar figuurtje en zoo licht
haar tred.
De kinderen volgden haar tot aan het terras, waar Scheffer den gloeienden
kampioen aannam over de verschansing in eén sterken zwaai. Mies reikte Liesbeth
haar kopje en wierp haar een kussen toe. Nog trillend van inspanning zat ze neer
op de onderste trede en het parelen hangertje op het bloote hartje van heur hals,
deinde met haar weeke borst.
Tusschen de steenen kegels bedelden de handjes, als eiken Zondagavond om
de overgebleven klontjes. Joost, die boven aan de tafel zijn verzameldoos had
uitgeschud voor tante Mies, vroeg aan Oma: of hij de klontjes verdeelen mocht?
‘Ja, Oma?’
En verwonderlijk rap en behendig klemde hij toen de suikerkom in het stompe
armpje, liet de zilveren klauw happen, en elke vangst viel onder gejuich in de holle
handjes, beurt om beurt.
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Piet, als een echt konijn, spitste een snuitje door de opening.
‘Nu een spel met allemaal,’ knabbelde Byoute, afkeerig van haar bed, en in stille
vrees Koos-van-Oma, de oude kindermeid van toen mama klein was, om den hoek
van het huis te zien verschijnen.
‘Oom Theo! oom Theo, je kan me toch niet krijgen!’
Oom Theo liep niet hard, hij beperkte zich tot een verschrikkenden uitval van twee
klinkende stappen.
Maar mijnheer Scheffer sprong over de balustrade, zette Byoute na. Dat was er
al een! En oom André en tante Mies verklaarden zich ook bereid. En Opa? hè toe,
Opa?
Maar wat! voor verstoppertje werd het te donker, krijgertje was te wild, en om
boompje te verwisselen ontbraken de boomen.
Toen verzon weer tante Liesbeth: ‘Van de herder en de schaapjes,’ en dat vond,
gelijk al tante Liesbeth's plannen, onbetwisten bijval! Jantje was uitgerust en Joost
kwam dicht naast haar staan, en zag naar haar op, met de oogen van een hond,
die hoopt mede uit te mogen gaan. Zij verschikte wat aanzijn kraag: ‘We doen
allemaal mee’, zei ze.
‘Of ze dit ook nog zou kunnen?’ vroeg Oma, spelend met de zwarten,
zilver-doorweven sjaal, welke Bart haar had gebracht, en op haar toon van vleiende
bezwaarlijkheid.
‘Ja, ja, Oma ook!’ beslisten de kinderen. ‘En Opa is de herder, Opa is de herder!’
Toen werd Opa, die lid was van de Staten en een eerbiedwaardig man, naar de
rhododendrons getroond, en moest daar blijven op de streep, die Piet groef met zijn
bruine hak.
Bovenaan de trap, waar Byoute bedrijvig een rieten stoel uit de hal heensleepte,
zou Oma staan, en roepen aan Grootvader, zóó wilde het de overlevering: ‘Herder,
herder laat je schaapjes gaan!’
Mevrouw van Landschot verzocht Sidonie, die zich het spel uit eigen jeugd
herinnerde, haar de tooverwoorden vóor te fluisteren. En de heer Scheffer bood
zich aan de wolf te willen zijn.
Zijn lange, krachtige beenen beloofde den kinderen een angstig plezier.
‘O de wolf!’ gilden ze, ‘wàt een wolf!’.
Grimmig zocht hij zich een hol, tusschen de eerste vier laurierkuipen aan het
begin van de oprijlaan. Hij blies en bromde, terwijl
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hij zijn horlogeketting losknoopte en de manchetten uit de mouwen schoof, en
Liesbeth, met een grapje naar de kinderen: of ze wel zou durven? naderde, om hem
van deze kleine beletselen te bevrijden.
Hij lachte haar toe, bemoedigend, met zijn diepen lach. En uit zijn handen, bruin
als zijn gezicht, met sterke smalle nagels, bleeker dan de huid, ontving zij de gladde
ketting, die door heur vingers glipte, het horloge uit zijn zak, zijn manchetten en den
warmen zegelring.
‘Ik zal alles op de tafel leggen’, zei ze, snel keerend.
Voor de rhododendrons scholen ze saam, de trappelende voetjes, de wippende
rokjes, de losse meisjesharen en de matrozenkragen, al de ooms, tante Liesbeth
en de nieuwe tante van oom André, allemaal schaap-mee.
Liesbeth boog haar arm om Joost's rechterschouder, ende leege mouw hing stil
verscholen tusschen hun beiden in.
‘Wij gaan samen, tante Liesbeth’, nestelde hij zich, ‘ik kan zóó hard loopen.’ Hand
in hand ook wachtten de tweelingen, Hetty en Olga, stil en wijsjes, onafscheidelijk
en immer zwijgend.
Oma versmaadde den stoel! Fier en fijn postte ze zich bovenaan den terrasrand,
de tipjes harer voeten juist over de trede. Boven de glinstering van haar sjaal
wiegelde heur grijze hoofd en de roode geranium-tongetjes lekten haar handen.
Sidonie van Reenen nam den stoel, sloot even de oogen.
‘We beginnen!’ beval André, ‘we beginnen!’
‘Nu Oma! Oma moet eerst roepen....’
De oude dame kuchte. Sidonie zag op en fluisterde....
En door de teedere stilte, vol verwachting, dreef het zilveren stemmetje, trillend
en heel hoog, en het woord: ‘skaapjes’ was zoo aardig, nu Oma het zei.
Piet blies Opa, die naar de eerste bleeke sterren keek, geagiteerd in: ‘Nu moet u
zeggen tegen Oma: ‘Ik durf niet.’
‘Ik durf niet.’
‘Voor wie niet?’ vroeg Oma, met een nadrukkelijkheid welke de spanning
verhoogde.
‘Voor de rogge-rogge-weerwolf niet....’ ‘Toe nou Opa,’ smeekte Piet.
‘De rogge-rogge-weerwolf zit gevangen tusschen twee ijzeren tangen, hij ziet
geen zon of maan....
‘Nu komt 't,’ duwde Byoute tegen Liesbeth, ‘nu komt 't’.
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Even stilte. Zomeravond zonder ritseling of gerucht. Toen zong Oma het verlossend:
‘Herder, herder....’ en nog vóór het slotwoord viel, draafden de schaapjes!
Maar te halverwegen - ze wisten het vooruit en gilden over den ganschen tocht
- loerde de wolf bij de laurierkers.... schoot toe uit den hoek en sloeg zich door de
joelende kudde, en klauwde en greep....
En met Jantje aan de eene hand en aan de andere oom André, sleepte de wolf
de eerste spartelende buit in het denkbeeldig hok, en een stofwolk rolde hen na.
De ontsnapten, springend van opwinding de trappen op en af, beraamden de
nieuwe vlucht. Nu werd Oma de herder, en moest Opa lokken. Liesbeth speelde
mee of het haar zelve een plezier was; ze overlegde met de kinderen, hoe zij nu
den wolf zouden verschalken? Eerst bedaard opwandelen, terugtrekken, en dan
onverwacht met een vaartje....
‘Ja, ja!’ slikte Byoute.
‘Herder, herder, laat je schaapjes gaan’....
Dreigende kalmte.... de wolf haalde den vóórvoet weder onbevangen binnen het
hok. Bij de rhododendrons toefde Grootvader met gelatenheid. Tot op eens....
Als bloesems op den wind stoven ze! En ditmaal waren de dribbelige tweelingen
er bij.
Scheffer spaarde Liesbeth met Joost, die zoo genoot.... En zij hadden elkaar maar
aan te zien om zich stil te verstaan, dat wannéér het Joost's beurt was.... dit met
beleid.... zonder argeloos wilden greep naar wat ontbrak, zonder worsteling, en
zonder dat hij viel.... En het was als een heimelijk verdrag toen onverhoeds, tegen
het einde van het spel, de wolf bovenmatig brullend den kleinen Joost onderschepte,
terwijl tante Liesbeth losliet, en hem luchtig op zijn handen, wegdroeg naar het hok.
Liesbeth staarde hen na....
Daar was nog nooit een vreemde zoo gevoelig geweest voor het kind, dat gasten
haatte, omdat ze hem schuwden.
Ze volgde de kinderen blindelings en loom....
‘Tante Liesbeth!’ waarschuwde Byoute nog. Maar tante Liesbeth was al gevangen.
Ze liep, ze wist nauwelijks hoe, den wolf pardoes in de flank. Ze voelde zijn warmen,
vasten greep om haar
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pols, en zag zijn oogen, donkerder nu de avond viel, en heel dichtbij. En ze glimlachte
flauw, zonder verzet.
***
De ouderen zaten verspreid in de groote hal, die met de smalle bibliotheek de
geheele breedte van het huis innam en, vroolijk van bloemen en palmen, het gezin
in den zomer diende tot woonvertrek. De ruiten reikten er tot op den grond, en de
clematis van het terras krulde langs de lijsten. De linnen gordijnen hingen binnen
naar weerszijden ingeplooid aan koperen roede en werden slechts des morgens
gesloten, wijl in den namiddag de buitenzeilen beschermden tegen de zon en er 's
avonds rond het afgelegen huis niemand liep, dan wie op het erf behoorde.
De heeren speelden biljart; wijdbeens steunden ze op de queu, als op een
polsstok, rondom het groote meubel, dat zich in de ruimte verloor. Van de twee
lampen erboven werd het licht door koperen kappen omlaag gedrukt, het viel vol
op het koele groen, op de witte, richtende hand en het glad gescheiden haar van
Theodoor, die stiet, en de ivoren ballen glansden als appelen, rood en blank.
Mevrouw van Landschot, buiten den lampschijn, zat in een hoek der rose
gebloemde sofa, spelend met haar ringen, en fluisterde misnoegd tot Sidonie, in
den anderen hoek, die bijkans sliep. Zij was tegen spelen op Zondag, het drijven
van van Reenen, die zich verveelde 's avonds buiten, en verweet het haar dochter.
Heur wrevel, en ook een weinig vermoeidheid, na het jeugd en levenslust vertoon
van den geheelen dag, hadden het licht in haar gezicht uitgenepen, het lag
kleurloos-rimpelig en plotseling oud, tegen de rozenguirlande van het kussen achter
haar hoofd, en haar slappe kleine mond geeuwde telkens, achteloos. Alleen in het
kuiltje van haar schoot leefden de juweelen en drupten tusschen haar bleeke vingers
telkens als haar hand, met loom gebaar bewoog. Naar dit geflonker keek zij, door
heur wimpers, die schaduw wierpen op haar poederwitte wangen, een weinig
ingezogen om den fijnen neus.
In de bibliotheek, waarvan de deur half open stond, schreef de oude heer een
bladzijde muziek over van een handschrift, dat in een periodiek stond afgedrukt. Hij
bespeelde geen instrument meer, maar hij las muziek, het eene werk na het andere,
zooals
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zijn vrouw romans las, en hoorde, terwijl niets dan zijn oogen bewogen, in zijn hoofd
het machtig orchest.
Op het, toenmaals nog buiten alle verkeer gelegen landgoed, dat reeds zijn
grootvader had toebehoord en vervolgens zijn vader, en waar een gouverneur de
jonkers had onderwezen, was de muzikale zin van den gevoeligen oudste, den
ingetogen droomer, een geheim gebleven.
Na den dood van de vreemde vrouw, die zijn moeder was geweest, had hij op de
kleine witte piano, in haar verlaten boudoir waarop grillige kelken van uitheemsch
glas rinkelden, wel eens zijn voorzichtige handen gelegd. Een dun geluid van
versleten munten trilde er uit. Later leerde hij de noten en na zijn huwelijk in Parijs
nam hij nog vioolles. Maar wat hij uiten kon beantwoordde nimmer aan wat diep in
hem zong, en daarom zwegen zijn vingers voor zijn luisterende ziel. Zij werden
stram met de jaren, knokig en wat beverig. De viool lag waardeloos op den zolder.
Eens nog was ze beneden gehaald, door Byoute, en had Grootvader haar een
toonladder leeren spelen. Het duurde dagen eer haar kin in het kuiltje paste en haar
warme hand den strijkstok wist te vatten. En toen het eindelijk gelukte, één snaar
fel piepte, waren ze in de vreugde daarover zóó pijnlijk gestoord, dat Grootvader
de kist weder voor goed gesloten had. Want uit een hoek van de hal, waar niemand
hem bemerkte, sloop op eenmaal Joost en zijn arm jaloersch gezicht was nat
beschreid.
De oude heer kon het handschrift niet gemakkelijk onderscheiden. Nu en dan hief
zijn bevende linker de loep, die naast hem lag en tuurde hij door het wonderglas,
dat wit vlamde op het papier. En fijntjes etste hij de zwarte oogjes, opene en dichte,
schrapjes en vlagjes en allerhande boogjes, en met bijzondere zorg trok hij de
sleutelkrul vóór elken nieuwen balk.
Tegen den verguld donkeren achtergrond van gelijke rijen oude boeken, werd
zijn gebogen hoofd als zilver zijïg en zijn magere zwarte figuur, stramrecht hoewel
hij schreef, leek uit hout gesneden. Hij hoorde, zonder dat dit hem stoorde, het bolle
ploffen der ballen, en de sloffende passen van André met zijn meisje, die in het
maanlicht wandelden over het terras en om het huis.
Telkens wanneer Sidonie haar zware oogleden hief, zag ze door
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de groote ruit die beide jonge menschen, het meisje met den rooden mantel van
Marguérite om de schouders, haar hoofd onbedekt en sneeuwig belicht boven de
volgeplooide kap, André donker, met zijn arm onder den mantel en zoo diep naar
haar toegebogen, dat zij van gelijke grootte schenen.
Sidonie tuurde naar het paar met een onbestemde afgunst, waarin zij alle jeugd
benijdde, wijl ze zelve te kort was jong geweest. Van haar leven waren het halfjaar
harer verloving en de vluchtige roes daarna, de schittering van dien geluksstaat
meer nog dan de blijde diepte, het hoogtepunt geweest. Nu was zij, verwachtende
haar achtste kind, alleen nog moeder, en haar man, slank en koen ruiter en gevierd
kameraad bij elk regiment, noemde haar ‘mama’ als de kinderen, uit scherts, die
haar griefde na heur trots om het eerste kind, en bijkans kwetste door een toon van
goedmoedige onverschilligheid, zonder gloed of koestering sinds.... Tusschen hen
beiden werd nooit gesproken over het kind. Van Reenen vermeed hem en deed
verlegen bij zijn liefkoozing. Maar soms, klakkeloos, bracht hij hem een geschenk
mee en zette dat bij zijn bed terwijl hij sliep, als om zóó, zwijgend, iets van die
dagelijksche schuld af te lossen.... En den volgenden morgen deed hij dan nog
korter, weerde schielijk: 't is goed, 't is goed! wanneer Joost, den gezonden arm
rond vader's hals, bedanken wou.
Van zijn andere kinderen, het aantal waarop hij blufte als op de portretten zijner
voorvaderen om de eer van het geslacht, was alleen Byoute hem werkelijk lief, de
oudste, het freuletje, dat op zijn paard zat en de bewondering wekte, welke zijn
vrouw te vroeg verloor.
Sidonie, naijverig op haar dochtertje, op haar kinderjuffrouw, op de jonge
binnenmeid, op ieder, die rank en vlug en wel-gekleed bekoren kon, zocht troost in
een houding van belangwekkende lijderes, welke haar verontschuldigde voor de
huiselijke plichten en veroorloofde in den ruststoel op het terras, over de Fransche
romans uit haar moeder's bibliotheek, den dag te verdroomen.
Daarin doorleefde ze, gaver en inniger dan ooit een vreugde in haar wezen kan
zijn, de tintelende verfijning van Parijzer hoogtij. De streeling van veel week licht
was om haar terwijl zij las, een geur van cigaretten en verwelkende rozen, de zwoele
wiekslag van vonkende waaiers.... De rinkeling van het goud, dat over de speeltafels
sprankelde, hoorde ze, de bleeke lach der
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aangebeden vrouwen en de stille ruisching van zijde, veeltintig als een waterbel....
Omringd door mannen van naam en hoofdschen zwier, verloren en gewonnen in
het parelnet der speelsche minnarijen en verrukkelijke heimelijkheden, feestte haar
geest, terwijl haar lichaam zwaar lag, afgemat, en niet meer schoon, en niemand
haar in het bijzonder huldigde of genegenheid bewees.
Wat de moeder, in de jaren van haar man's plaatsing bij de legatie te Parijs, toen
zij, in eersten bloei, teer als de kanten die zij droeg, en op voetjes die geen
straatsteen raakten, hem vóór fladderde van salon tot salon, rijkelijk had genoten
en uitgevierd, om het later, te harer voldoening, lichtvaardig als een benijdbaar
sprookje den kinderen te verhalen, was in dit oudste kind bewaard gebleven als
een netelig zaad, en opgeschoten tot de vreemde plant, die in de schaduw van haar
mokkend hart dor stond, en stak.
Om de wereld te bereiken had Sidonie haar jeugdvriend, den soberen dominé's
zoon teleurgesteld, en den lachenden cavalerist, den bekenden Caets van Reenen,
gehuwd. Maar in het kleine garnizoen, waarheen hij, kort na de geboorte van Byoute,
om schulden werd verplaatst, waar Joost kwam, en elke verwachting daarna angst
en wrok baarde, was heel het leven tegen haar wenschen opgestaan. Een korte
worsteling waarin zij onderging niet verlies van haar eenige schoonheid: de
morgenfrischheid eener gretige jeugd. Geelbleek en zeer gezet, geleek zij thans
haar Fransche grootmoeder, en het Fransche bloed was in haar aderen gegist.
‘Het is toch kinderachtig van André,’ mijmerde mevrouw van Landschot, heur
matte blik naar het raam, waarachter het paar wandelde, ‘zich niet te willen kleeden
voor tafel.’
‘Och,’ zei Sidonie, zonder bijval of verzet. Zij deelde Mama's grieven omtrent
André, die, nadat zijn vader hem, ongeschikt voor kamerstudie, in een
landbouwbedrijf had gekocht, zich meende te onderscheiden door eenvoud en
boerschen zin, maar liet zich in heur koele gelatenheid van dien avond niet storen.
De thee werd binnen gebracht, de staande lamp, waaronder het zwarte blad met
de zilveren handvatsels werd gezet, laag aangestoken. De kap verdubbelde in de
ruit, die nu zwarter spiegelde, onwezenlijk als een droomkelk.
‘Bart wordt oud’, geeuwde Sidonie, den wegsloffenden knecht naoogend.... ‘hij
zit als een zoutzak op het rijtuig, en om tafel te dienen... hij laat het theeblad nog
eens vallen, zoo beven zijn handen.’
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‘Ik had ook liever een jonge knecht er bij, met een beetje cachet, maar je weet hoe
Papa....’
‘Papa doet álles, wat u vraagt,’ besliste Sidonie kort en even wrang, waar de
gedachte raakte aan haar naijver, die woekerde tot zelfs in haar moeder's geluk.
‘Maar ik vraag niet alles, wat Papa zou kunnen doen,’ glimlachte de oudere vrouw,
fijntjes, een weinig gestreeld toch, en argeloos naast anderer lot.
De dochter stond op om de lamp hooger te draaien, zij zag de stoom uit de
bouilloirtuit puffen en zette thee. De palmen en de donkere dalia's, 's morgens door
Mies in dien hoek, in Keulsche kan geschikt, leken te herleven in den breederen
schijn, volgeel als zon, en het zilver en porseleingerij twinkelde.
Mevrouw van Landschot richtte zich op, veerkrachtig hief zich haar kleine ronde
borst, die aldoor deinde en schitterde, uit het smalle keurs, en haar gezicht look op
in vriendelijkheid.
Van de open trap daalde Liesbeth, blozend boven de flakkerende kaars, die zij hield
in de eene hand, terwijl de andere het spinnend haar gladstreek onder de wrong.
Zij had de visite-kinderen van ‘het Kelholt’ aan de hoede van den tuinman, welke
hen met den ezelwagen kwam afhalen, overgedragen, voor alle snoeperijen een
zakje gevonden en, omringd van groot en klein, Jantje, één minuutje op den rug
van het ezeltje getild. En nadat zij, nagewuifd en nagedraafd tot aan den draai bij
het hek, waren weggereden hadden Koos en zij het dartele volk van het huis
teruggeklapt, verzameld en vermaand, en zoo naar boven en naar bed gebracht.
Zij waren, door het spel verhit, buitengewoon woelig en weerbarstig geweest, vooral
zus Scheffer en Marguérite, die van geen einden wisten. Jantje alleen, oververmoeid,
en van lucht en lach verzadigd was, terwijl zij hem zijn kousen uittrok, welzalig
ingesluimerd op haar schoot, doch weder ontwaakt in de lakens, killer dan zijn
warme lijfje, en nu dwingende om Papa, die komen moest om hem, als álle
Zondagen, toe te dekken.
‘Mijnheer Scheffer....’ Liesbeth naderde het biljart, waarover zich de heeren
vouwden en de kaarsvlam, achter haar schuttende hand, scheen rozig door heur
vingeren: ‘Jantje wil niet gaan slapen vóór u hem hebt ingestopt.’
‘Ik kom, ik kom....’
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Hij stiet los en behendig, de ballen klosten tweemaal en scheidden, doelrecht; hij
verontschuldigde zich bij zijn speelgenooten en nam, dankend voor haar zorgen,
gelijk hij dikwerf deed, den blaker, dien zij hem reikte met het haar eigen, onbewust
gebaar van toewijding, welke het gebodene schier tot een geschenk verheft,
van haar over.
‘Heeren, een oogenblik.... Ik schaam me, tante Liesbeth, over de ondankbaarheid
van mijn zoon. In plaats te waardeeren, dat weer eens een vrouwehand zijn lakens
gladstrijkt....’
‘Vaders stoppen beter,’ lachte van Reenen, zich wringend voor een
achterwaartschen stoot, waarin de witte bal hoog opketste boven den laken rand:
‘dat zeggen de mijnen ook.’
‘Er schijnt een zekere voorkeur te bestaan’, knikte Liesbeth, de peinzing over het
verschijnsel in haar verlichte oogen en haar mond werd een verrassing toen ze,
krullend in de hoekjes, de proef lachte op de som: ‘vanavond tenminste heb ik nog
een invitatie.... voor Grootvader.’
‘Stoor ik?’ vroeg ze, buigend over den drempel van de bibliotheek, waar de oude
heer stil knikte boven het beschreven blad en met verschrikte trilling zijner grauwe
wimpers een lichte sluimering verried, ‘of Opa nog even bij Joost kwam?’
Hij tastte naar den penhouder, aan zijn open hand ontrold, en ordende het
vloeiboek. En terwijl hij opstond, lang en schraal, een blauwig witte lok over het
hooge voorhoofd, zijn oogen zacht stralend bij de gedachte aan het kind dat hem
verwachtte, sprak opmerkelijk uit deze verschijning, frisch, verzorgd en fijn, de
innerlijke gelijkenis met de dochter, die naast hem stond.
Zij ging hen voor en voelde hen volgen, de oude man rechts de jonge links, naast
elkaar op den breeden looper. De eene schaduw op den muur dekte de andere,
een scherp profiel met sterk gebogen neus, sprong uit.
Hoe warm was het geluid der vreemde stem, dat langs de treden steeg.... Of het
alles in huis veranderde....
‘Marguérite's ketting is gebroken,’ riep ze van boven, ‘die haal ik even.’
Snel glipte ze de kamer in van Sidonie waar de meisjes sliepen, terwijl de heeren
het portaal overstaken en klopten aan het balconkamertje, bij Joost.
Byoute en Marguérite achter de gordijnen van den ronden uitbouw
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welke kon worden afgeschoten van de oorspronkelijk vierkante kamer, vonden in
tante Liesbeth's onverwacht bezoek, nadat ze - heusch een beetje boos om zooveel
ongezeggelijkheid - haar kort te voren had verlaten, een aanleiding den afgesloten
dag te heropenen en kropen, nog vóór zij tastende de lucifers vond, al op haar
knieën elk aan het voeteneinde van haar bed, om omstandig te verhalen hoe het
roode kettinkje aan de rhododendrons had gehaakt, en knáp....
‘Ja, blijf nu liggen, Byoute.’
‘En al de kraaltjes, wel duizend....’ snoefde Marguérite, de heldin van het ongeval,
‘zoo maar in het gras, en in mijn hals... een kriebel!’
‘Ik zal ze meenemen en aanrijgen, als je gauw gaat slapen.’
Maar juist toen ze weer lagen, tot rust gebracht en toegedekt, en Liesbeth, die
de deur van het balconkamertje had hooren sluiten, over de tafel boog om naar de
kaars te blazen, keek om het bloem- en vogelvol gordijn, een lief grijs hoofd.
‘Opa!’ juichte Byoute.
Met Opa kwam mijnheer Scheffer. Die speelde weer de wolf, schertste en plaagde,
moest al de poppennamen weten, en of Marietje en Liesje zoet waren? Een heel
feest was 't....
Met hun drieën vervolgden zij toen de ronde, een bezoek bij Piet, en een op de
oude kinderkamer, waarde tweelingen kleurloos en kleintjes samen lagen in één
bed, door Koos, die psalmen las, bewaakt. De eene sliep, ze leek nauwelijks te
leven, de andere opende de roodomrande oogjes, keek star en lachte onhoorbaar.
De tweelingen kwijnden; vanaf haar ongewenschte geboorte, waren ze zoo, waswit
en peinzig, als oude wijfjes.
Voorzichtig drukte Scheffer de deur der kinderkamer dicht achter den heer van
Landschot en Liesbeth, en terwijl zij naar de logeerkamer gingen stond zijn gezicht,
dat, zonder overgangen, wisselde naar de uitersten, bekommerd en norsch.
‘Als het mijn kinderen waren....’ hoorde Liesbeth hem mompelen. Zij vroeg niets,
zonderling beklemd. Op de witte gangmuren wiekte hun schaduw. Zij zocht iets
luchtigs om nu te zeggen, iets zonder zin....
Toen lachte de oude heer, die niet verstaan had en wiens montere geest, schoon
een oogenblik gedrukt, licht veerde in scherts: ‘la ronde de nuit,’ en ontspande de
stemming.
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‘En nu naar Janneman,’ zei Scheffer.
Het gesuizel van Zus' regelmatige ademvlucht vulde de kamer. In het
gebeeldhouwde groote bed, met den statigen mantel van vaalroode plooien, dalend
uit zwaarvertakten kroon, dutte ze, naast haar vader's plaats, vast en rustig op het
garnalig vlechtje, met open mond en één ronde arm uit de opgestroopte mouw,
bloot boven het donzen dek. Maar in het ijzeren hoek-ledikantje lag Jantje wachtend
wakker en door de mazen van het witte vlechtwerk glunderden zijn oogjes naar het
naderend licht:
‘Pappa!’ zuchtte hij, tegelijkertijd verrast en gansch bevredigd.
Over den hoogen wand dook het donkere hoofd zóó diep tot het aan het warme
kussen raakte, en Jantje het pakken kon, en toen was daar beneden een gefleem
en gefluister, een kussen en koozen....
Liesbeth, die op dezen avond in diezelfde kamer de kinderen naar bed had
gebracht, zonder neven-gedachten, en zonder bevangenheid, werd op de waschtafel
waarbij zij stond het gebruikte scheergerei gewaar, flacons, en een paar ivoren
knoopjes; over de stoelleuning hing een gekreukeld vest.... En zij wist zich op
eenmaal in de vertrouwelijkheid van een ander leven, of zij daarvan nu deel uitmaakte
met alle bijzondere voorwerpen, die haar omringden. En half bewust, en door een
vreemde onrust heen, voelde zij zich daar gelukkiger in dan zij tevoren was.
‘Nacht zoete Pappa.’
‘Nacht mijn baasje.’
Zij boog behoedzaam Zus' arm onder de deken, haalde het laken tot heur halsje
en vouwde de kleertjes op den stoel voor het bed, om, terwijl haar vader al ging, in
deze voldoening, zwoel als een geur, nog te toeven, zich te koesteren.... Zij zocht
de drijfveer niet.
‘Zeg nu maar tante Liesbeth goedennacht.’
‘Waarom?’
‘Wel, omdat we nu gaan slapen.’
‘Allemaal?’
‘Allemaal.’
De vader richtte zich op, streek de losse haren van zijn voorhoofd en week terzijde
om Liesbeth plaats te laten toen zij werktuigelijk langs hem heen, zich bukte naar
zijn kind, dat met open
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armpjes en gedwee geheven lippen, gehoor gaf, en, in de schemerige diepte op
haar heete wang, het kusje voelde, fluweelzacht, de adem, of er een veertje langs
streek....
Samen gingen zij naar beneden, zwijgend zij, terwijl hij achteloos, natuurlijk, als
viel hem dit daar juist in, waardeerde: ‘de kinderen zullen u missen, u werd zoo
goede maatjes.’
Beneden had Mies de thee ingeschonken. De oude heer van Landschot zat met de
jongere heeren in den kring. De hoek, waar het toegedekt biljart stond, lag in het
halfduister en onder de eene, laag-gelaten lamp doezelde nog de sigarenrook en
trok in lange pluizen naar de leege schouw. Naast de sofa had Theodoor, op verzoek
van Mama den drakenstoel uit de bibliotheek gerold, een groot meubel, op
klauwpooten, nog herkomstig uit het huisin-de-stad, waar de familie in vroegere
jaren de wintermaanden doorbracht. En deze stond open, bewaard voor den gast.
Met een handgebaar noodde mevrouw van Landschot hem aan haar zijde, kort,
hupsch, naar Franschen trant: ‘Zet u.’ Zij zat nu weder slagvaardig, haar
wijdgevleugeld neusje boven het doorschijnend kopje, in den warmen geurigen
adem, die haar verkwikte al vóór zij nipte....
‘Merci voor je lekker kopje thee, Mies,’ prees ze, en de naam werd vloeibaar en
zijïg in haar mond. Mies, blozend, keek snel naar André, wat zij altoos deed, bij lof
of blaam.
Op het driekant stoeltje naast haar, kwam Liesbeth met, in de schaduw van haar
schoot, het vergulde pillendoosje vol kralen, tusschen duim en vingers draad en
naald, in starre aandacht naar elkaar gericht, gemikt, en doorgehaald. En ieder
sprak toen, waar er daarbuiten overdag weinig afwisselends voorviel wat, herdacht,
den avond vullen kon, naar aanleiding van het gebroken kettinkje, over het wilde
spel der kinderen in den schemertuin. Op den achtergrond der sofa leunde Sidonie,
in de weekheid der kussens verzakt, zwijgend naast Mama, welke zich wijdde aan
den heer Scheffer en opnieuw diens afwezige vrouw in het gesprek betrok.
Hij vertelde haar, terwijl allen luisterden, hoe lang het vermoedelijk nog moest
duren eer zij uit het ziekenhuis ontslagen worden zou....
‘Zóó, dus niet vóór Januari?’
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‘Ik vrees van neen, mevrouw.... Een juffrouw? Neen, pardon, nog niet, ik denk er
wel over.... het zal moeten.... Maar een vreemde....’
‘Juffrouwen!’ smaalde Sidonie, die scheen te slapen, doch plotseling in een harer
ergernissen scheen geraakt.
‘Ja,’ beaamde Scheffer, ‘Emma zou het ook prettiger vinden als we het zóó vol
konden houden. En.... voor het oogenblik zijn de meiden heel geschikt, moet ik
zeggen.’
In Liesbeth's bezige vingers groeide het bloedrood koordje geleidelijk. Soms hief
ze het even naar het licht, dat door heur haren zeefde terwijl ze het hoofd weder
boog, en neervlood langs haar teederen hals. En haar vingers werden, zoo spelend,
spits als kleine kaarsjes en bijkans vroom van toewijding.
Zij hoorde spreken over Emma, als over iets dat heel ver is, en schier onwezenlijk.
Haar wel-tevreden gedachten paarden zelf niet dezen naam van onverschilligen
klank aan den jongen man, die tegenover haar zat, en haar, in de veiligheid van
den familiekring, meer dan wanneer zij met hem alleen was, leek te naderen. Zoodat,
hoewel haar open lippen niet bewogen, er een wijsje begon te zingen in haar hoofd,
en zij alle dingen goed en prettig vond.
In den hoogen boog van het raam stond de maan, vol en schitterend wit als
bevrozen glas. Daaronder werd het wazig van de warmte binnen en gleed telkens
een druppel, hel en snel, als een ster, die verschiet.
De oude heer vertelde een door allen, behalve door den gast, meermalen uit zijn
vriendelijken mond vernomen, anecdote.
Sidonie lag met gesloten oogen.
In de oogenblikken van stilte, die, naarmate de avond vorderde, meer en langer
vielen, was het geratel van de kraaltjes in het doosje op Liesbeth's schoot, vaak het
eenige gerucht.

II.
Toen Liesbeth den volgenden morgen werd gewekt, door een kiezel, die Byoute
mikte naar haar raamkozijn, koperrood van Oost-Indische-kers, voelde zij zich frisch
en verkwikt ondanks den slapeloos doorwoelden vóórnacht, welken zij zich ter
nauwer-
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nood herinnerde. Ja, ze wist nu toch weer.... wonderlijk vervuld had haar het
overmoedig gezicht van Dick Maton, den jongen man, met wien zij, zoo zij niet had
ingegrepen, thans getrouwd zou zijn geweest. Tot in haar droom waren haar
gedachten, wee als verlangens, niettegenstaande zij toch vasthield aan het feit: dat
zij hem miste met verlichting en in vollen vrede, als lange, leege armen uitgerekt.
Nu, terwijl zij op haar rug lag, met open oogen naar de groene zoldering, en de
verwarde haren rond haar helder hoofd, zag zij het verleden met Dick weer, zooals
het in werkelijkheid geweest was. Alleen in het allereerste begin, toen haar eigen
nieuw gevoel haar verraste en zij heilig geloofde zijn jeugd, waarnaast zij zich allengs
verouderen voelde, lief te hebben, had het geluk, als met één vroolijken vinger haar
aangeraakt. Een korte vreugd van bemind te worden, jong-bemind, en uitverkoren
en heel den langen dag gevierd!
Totdat zijn lach haar ging hinderen, zijn vlakke, argelooze lach, om alles, om niets,
en zijn lust, altoos, en zijn kussen, overal. Zijn maelooze, vermoeiende vereering....
Tot zijn liefde zonder smaak noch zin haar vernederde en de blijmoedige,
weelderige knaap, mama's trots en Sidonie's troost, haar tegenstond als een te rijpe
vrucht of een overzoete geur.
O, om toen, na dagen zwaar van aarzeling en zwarte nachten vol verwijt en
schaamte, te durven tasten in die zonnige zekerheid! Eerst woordeloos, slechts met
haar oogen die smeekten.... Maar zijn roode lippen kusten ze dicht, en zijn aanbidding
bracht meer bloemen en geschenken dan te voren, tooide haar met een sieraad,
dat hij zelf ontwierp, van parelen en turkooizen. Toen met een half verholen woord,
dat zuchtte door zijn lach en inde klatering verging. Hij leek onkwetsbaar als een
jonge god in het pantser van zijn geluk. En dan, in vertwijfeling, poogde zij haar
verlangen naar steun en innigheid te onderdrukken, en bevrediging te vinden in
deze praal. En toen dat zich niet regeeren liet, schreef ze hem een brief, dien ze
niet verzond. Want hij schreide even licht als hij lachte. Na nog een week.... bemerkte
haar vader de blauwe schemering onder haar vermoeide oogen, en stelde Mama,
glimlachend, met Dick de maand voor het huwelijk vast. En toen sprak ze, blindelings
snel en luid, als aan het oor van een doove....
Den volgenden morgen verliet hij het huis, begeleid door André,
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terwijl Waldje hen achter de hielen liep. Zij stapten vlug aan, zwijgend, en gingen
het hek door zonder op te zien. Voor het hooge raam van de kinderkamer wuifden
vergeefsche handjes, beneden in de bibliotheek zat de oude heer van Landschot,
stramrecht, en schreef in bevende letters op geel geschept papier, de
verontschuldigingen zijner dochter aan den vader van Dick Maton. De oude mevrouw
weende als om een doode, zij was heel boos en gansch onthutst, dat dit ingrijpende,
zoo dicht nabij en onvermoed, een geheel jaar lang haar vriendelijk leven had
bedreigd.
Aan haar adres kwam toen ook, nadat de sneeuw was weggedooid en Liesbeth
oplook met de lente, de brief van Dick, die zijn nieuwe verloving meldde met het
Haagsche meisje, wier naam hij op de Hoven meermalen had genoemd. En zij
beantwoordde deze onderscheiding met een schrijven, even fijn van gedachte als
van schrift, het wapen der van Landschots en relief in den linkerhoek, en een lila
lak op den omslag.
Daarna, alsof met dit lak het oude leed verzegeld was, bespaarde zij Liesbeth
haar zachtzinnige bevreemding, die wreveler, want weerloozer maakte dan verwijt,
en scheen zij van den schok hersteld.
Maar Liesbeth had het tekort in haar moeder's hart gespeurd, en in de verlichting
die, na het oogenblik der bevrijding, leegte liet, voelde zij, in het afgelegen huis, het
dubbele verlies.
Niet dat had haar vervuld dien nacht. Verlangen, redeloos, rood verlangen, en
de weelderige verbeelding van iets, wat niets was geweest.... En daarvan de
blozende bevrediging....
Dien nacht had Dick - zij wist het nu helder en getrouw - Dick, maar anders dan
hij was, ouder, een man, haar opnieuw gekust. En ze had de liefde liefgehad, als
op den eersten dag.
Een tweede kiezel raakte het raam, zóó scherp, dat de ruit achter de zonnige linnen
gordijnen, waar een zwarte kapel opzat, leek te knappen, en Liesbeth, plotseling in
den koelen morgen verplaatst en opgesprongen, stak haar hand tusschen de
strooken der neteldoeksche ondergordijnen door, klopte driftig en vertoonde een
dreigende vuist.
Buiten stonden Byoute en Marguérite in de wazigheid van den vroegen ochtend,
op klompen en met roode schorten voor. Piet sleepte de groote houten hark door
de oprijlaan, en Joost, midden op het grasveld, liep mee met Derk, den tuinman,
die
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de snijrol duwde langs het geschoren lint, terwijl de opgeroste sprieten dolden om
het rad.
‘Kom je, tante?’ danste Byoute op de holle klompen, waaruit haar lange dunne
beenen staken.
Liesbeth's hand, voor de gordijnen, opende het raam en haar hoofd, in het losse
haar, boog tusschen de saamgenepen strooken over den groen en gouden
vensterboord:
‘Laat Joost met zijn sandalen uit het natte gras gaan, en vraag Koos je vast een
glas melk in te schenken. Ik kom dadelijk.’
Door de herinnering aan den vreemd levenden nacht bevangen, was ze later dan
gewoonlijk en aanvankelijk loomer van beweging.
Herinnering, doorschijnend als glas, en vol ijl geluid, waaruit het onduidelijk beeld
van Dick vlood als een vogel met den eersten morgenstraal, doch waarvan de
toovervorm bleef, en, terwijl ze zich waschte en kleedde, traag verging in het, licht.
Ze slifte op haar fluweelen muiltjes, met den ruigen handdoek over den arm naar
de badkamer en voelde de vreugde van al wat ze deed, het helder water lavend,
en het zeepschuim zacht, als dons.
In de slaapkamer teruggekeerd, bemerkte ze achter het gevlokte neteldoek waar
de zon in schitterde, haar vader met van Reenen, drentelend langs het smalle pad,
dat achter de rhododendrons omboog naar den vijver. En uit vrees dat allen, ook
de gasten, haar vóór zouden zijn, repte zij zich nu, zag, zonder verwijlen, zich langs
den grooten spiegel heen en weer bewegen, luchtig in het verbleekte groen van
haar morgenjapon, tusschen de witte meubels en de open laden waar lint en kant
uitkruifden.
Zij hoorde de schuifelvoetjes beneden haar venster en onderscheidde Jantje's
lage lach uit de dunne stemmen der kleine van Reenens en het doorfladderd gekakel
van het opgejaagd gebroed. Daarna, van uit het huis, vermanend handgeklap, een
mannelijke slag die de lucht vulde, en waarop al de laarsjes en de klompjes overhaast
terugroffelden en naarstig veegden aan den schrapper en de groote borstels, bezijden
het stoepje van de achterdeur.
En toen viel stilte in, morgenstilte helder en licht en vroolijk doorrateld van het
snijdend wiel, dat joeg in het hooge gras.
Liesbeth haastte, liet alles open en overhoop.
Beneden, waar de eetkamer vol zon stond en wespen stoeiden om de roode
vruchtendril op de tafel, zaten de kinderen, rustig, en naar rang van jaren, Byoute
naast Opa en dan Joost, en zoo
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vervolgend, tot tante Mies, die dezen morgen voor Liesbeth de leiding van het
tafereel op zich genomen had, naast de allerkleinste, bleeke Olga, de rij sloot. Zus
en Jantje Scheffer zaten aan weerszijden van den leegen stoel, waarachter hun
vader stond, met de andere heeren in gesprek. De oude mevrouw en Sidonie
ontbeten gemeenlijk op haar kamers, soms, later en afzonderlijk, beneden, en het
bleef een dagelijks terugkeerend klein privilege: Oma's kopje thee boven te mogen
brengen, of de beschuitjes te bereiden op heur wachtend bord.
‘Dank je wel, Mies,’ zei Liesbeth, terwijl ze rond ging en, even wippend op de
teenen als toen ze een kind was, haar vader's versch geschoren wang met de lippen
raakte, en aan de anderen haar hand reikte, frisch nog van het bad.... ‘alles al voor
mij gedaan, je hebt het druk gehad!’
‘Waarom zou jij alles doen,’ meende Mies, met het rechtvaardig overleg, dat in
haar ouderlijk huis over veel kinderen en weinig bediening de arbeid eerlijk had
verdeeld. ‘Wil je een ei?’
‘Graag.’
André knikte naar zijn aanstaande vrouw.
‘Marguérite ook een gekookt ei? Niet? Geklutst dan? Ja? Zèlf doen? Hier, kind.’
Byoute griste Marguérite het glas met het beenen lepeltje uit de handen. ‘Dat kàn
ze niet!’ gispte ze.
‘Chut!’ suste Liesbeth, met ouder gezag, terwijl Mies, een weinig verslagen, weer
zitten ging.
‘Opa!’ riep Joost den ouden heer, die, in een jachtgesprek gestoord, onwillig
gehoor gaf: ‘Opa.... wég wesp, ik heb vannacht zoo gedróómd!’
‘Zoo, mijn jongen.’
‘O! En weet u waarvan?’
‘Neen, waarvan dan wel?’
‘Van die,’ wees Joost, met verlegen durf en glunder, of het een onderscheiding
gold, naar Mr. Scheffer.
Een vlug rood vloog over Liesbeth's gebogen gezicht. Zij nam van Byoute het
gele glas over.
‘Kijk eens aan,’ deed Scheffer verrast, terwijl hij een reepje brood mikte in Zus'
open mond, ‘dat is een eer voor mij.’
‘Van Grootvader ook erbij’, peinsde Joost voort, met wijde
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oogen, die den droom nog zagen.... ‘en van tante Liesbeth.’
Een lach van vriendelijke verstandhouding raakte Liesbeth, hoewel ze niet opzag
en aarzelde vóór ze vast en onbevangen teruglachte.
‘Quelle belle rencontre’ viel de oude heer monter bij, ‘Mies, schenk me nog een
kopje thee, kind.’
‘Maar wat 't was....’ zuchtte Joost, vermoeid van het vruchteloos denken, ‘weet
ik niet meer.’
Het was Liesbeth een verlichting en een teleurstelling tevens, dat hij het niet meer
wist. Vervuld van den bewogen eigen nacht, drukte haar die, als een geheim. Alsof
ze iets ongeoorloofds had gedaan en dit nu verbergen moest terwijl ze, in het prille
licht van den morgen, tegenover de kinderoogen, koel en klaar, het verraad vreesde
van haar onrustig gezicht.
Zij werd zóó stil in zich zelve verdiept, dat Theodoor vroeg, of zij niet goed
geslapen had? waarop de anderen met bijzondere opmerkzaamheid naar haar
zagen. Door de dunne huid kleurde, als een golf die rijst en daalt, telkens het
ongedurig bloed.
‘O jawel, best....’
‘Ook gedroomd, net als Joost,’ plaagde de oude heer.
‘Van mijnheer Scheffer,’ ontviel Mies, gul en plomp, een uiterste van
gemeenzaamheid waartoe ze oversloeg zoodra de vormelijke oude mevrouw, welke
zij vreesde met zenuwachtig ontzag, aan den familiekring ontbrak.
Allen lachten. Scheffer ook, argeloos. Hij speelde met de franje van een opgerold
vingerdoekje om Zusje's neus, langs haarmond vol scherpe tandjes, die hapten,
hapten naar den pluim!
‘Wie mag de thee boven brengen?’ vroeg Byoute, optredend, de oudste, die
regeerde.
Onzeker zochten Liesbeth's schuwe oogen de rij langs: ‘Wie is aan de beurt?’
‘Olga!’ wisten drie besliste stemmen.
‘Olga dan.’
‘Ik geloof, dat Mama al lang op is...?’ overwoog André, luisterend.
Maar Olga, Oma's geschulpt bord met de beschuitjes aan haar mager lijfje gedrukt,
glans in de roodomrande oogjes die tuurden
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naar het straaltje uit den zilveren tuit, stond ademloos bereid, en toen ze, gevolgd
door Byoute welke haar tot de slaapkamerdeur begeleiden zou, met wankele wijze
stapjes den parketvloer overstak, ging aller glimlachende aandacht naar haar.
Oom André had juist gehoord. Op het portaaltje, dat de trap te halverwegen in
tweeën deelde, kwamen ze Oma, met uitgebreide armen van onder den witten
kantsjaal, die haar dun, met paarse palmen doorschemerd ochtendkleed dekte, al
tegen. Olga, om heur verijdelde beurt, begon te schreien, maar Byoute liep als een
kleine heraut met het bordje de ontbijtkamer weer in en kondigde aan, rechtstreeks
tot oom André, die goed geraden had:
‘'t Was Oma toch!’
De oude dame, met onthutste Olga aan de hand, talmde op den zonnigen drempel,
een portretje uit haar Fransche jeugd, alvorens zij binnentrad op het gejuich der
kinderen.
Mies sloot de deur achter haar.
Vluchtig kuste ze de kleinsten, vroeg met belangstelling den gast: of het kraaien
van de hanen hem niet ontijdig had gewekt? En terwijl zij neerzat, dicht bij het groote
raam van witte ruiten, was ze ouder dan den vorigen avond en zóó, tot in heur
wimpers, van geurige poeder bestoven, dat zij met haar lieve bruine oogen onder
het vlinderdons der fijne leden, in al dat zachte wit, een duifje geleek.
Zij bleef, zonder aandacht voor wat Byoute's bedrijvige vingers voor haar
neerzetten, het gepelde eitje en de onder een glas gevangen wesp, zich wijden aan
den gast, terwijl Liesbeth naar boven ging om Sidonie haar ontbijt te brengen, en
de jeugd op mocht staan.
En toen zij gereed was vroeg zij Mr. Scheffer, die, nadat de andere heeren met
de kinderen naar buiten waren gegaan, terwijl Mies draalde om op te ruimen, haar
cavalier was gebleven aan de ledige tafel, met haar op te wandelen naar den vijver,
waar Grootvader en Joost de karpers vischten.
Liesbeth, door het raam van Sidonie's kamer, zag hen gaan, zachtvoets, of ze
schoven over het lichte pad, de lange man en het broze vrouwtje, met de vingertippen
op zijn donkeren arm en den sleep van haar kleed hoog in de andere hand. En de
valencienne-kantstrooken onder het, in strakken boog getrokken paars en zwart,
tipten over het zand, lieten achter de scherpe
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hakjes een fijn spoor. Haar hoofd neigde naar links en de geheven wang was
zichtbaar, terwijl zij scheen te luisteren naar wat hij, even overbuigend, haar vertelde.
‘Mama,’ sprak Liesbeth, hoewel zij de gedachte liever niet verraden had, in
onbestemden wrevel uit tot Sidonie, die zich onwel gevoelde en half gekleed rustte
in den rieten stoel naast het bed ‘legt altijd zoo beslàg....
‘Waarop?’
‘Op alles.... op ieder, die hier komt.’
Sidonie rekte zich naar het raam, bemerkte nu ook het paar, dat stilstond bij een
rozenperk.
‘Ik houd niet van Scheffer,’ zei ze stug, als zocht zij onwillekeurig zich in dit geval
van naijver vrij te pleiten.
‘Niet?’ vroeg Liesbeth, zonder zich af te keeren van het venster. Zij hoopte, en
intusschen voelde zij de onrust voor dat onverschillig kwaad-woord kloppen in haar
polsen, dat Sidonie een reden zou noemen, maar deze bevestigde kort:
‘Neen.’ Met haar bleeken vinger volgde ze de zilveren kronkeling harer initialen
op den haarborstel in haar breeden schoot.
De andere zag, zonder het beeld in zich op te nemen, mr. Scheffer bukken naar
de rozen, en Byoute, die van den vijver kwam, draven langs het pad naar het huis,
en wederkeeren met een mandje.
‘Waarom is hij dan eigenlijk hier?’ vroeg ze misnoegd, alsof ze haar zuster's
uitspraak, ook ongestaafd, aannam en deelde.
‘Menno mag hem, de kinderen spelen samen, en Mama heeft nu eenmaal graag
vreemden. Hij deed beter zijn zieke vrouw gezelschap te houden.’
‘Daar komt hij toch vandaan.’
Het klonk te mat om er eenige verdediging in te onderscheiden, en ze kon op
denzelfden zakelijken toon laten volgen:
‘Is 't een ongelukkig huwelijk?’
Sidonie geeuwde, hief in een moe gebaar den borstel, en streelde, de oogen
gesloten, heur zwaar haar achterover, zacht en met genot.
‘Och, wat noem je een ongelukkig huwelijk.... wat weet je erván... van een ànder.’
Het mandje, in mevrouw van Landschot's handen, vulde zich
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met rose rozen. Zij stak er een in de kant van haar sjaal, waar de slippen kruisten
op haar borst.
‘Hij doet altijd heel lief tegen Emma.’
Liesbeth wist niet wat zij nu wenschte te vernemen, iets wat dien man neerhaalde
of ophief?
Sidonie zweeg. Zij hield voelbaar een gedachte in.
Het paar, thans vergezeld door Byoute die het mandje droeg, vervolgde den weg.
De lucht was warm en stil, de morgendauw verdampt. Door het gras ratelde nog
altoos de snijrol, regelmatig....
‘Blijf je boven, of....?’ vroeg Liesbeth toen er, tot haar onbevredigde geruststelling,
niets volgde, terwijl ze zich lusteloos afwendde van het raam en het leege kopje
meenam naar de deur.
‘Neen, ik kom beneden, dankje.’
Ze ging ook naar den vijver. Langs den ganschen, zonnigen gevel had ze de linnen
gordijnen neergelaten, het geelgestreepte rolzeil gespannen over het terras. In de
hal was het toen koel en rustig, en daar, in den schommelstoel, was ze even
neergewiegeld, na-denkend. Een vluchtig, verward gedachtenweven en aldoor, het
werd haar terwijl ze, voorbij het rozenperk, het pad afdaalde naar het water,
vaag-bewust, tot een grens.
Aan den kant, tusschen de hooge lisschen en het riet, stond de oude heer te
visschen naar de karpers, welke hij wilde overplanten van dezen vijver in den
kleineren verderop. Om den rand van zijn groven stroohoed krulden de langste
lokken van zijn rug weerop, en rond zijn oorschelpen vlokten ze naar voren; diep
daalde de schaduw van de neergeslagen luifel over zijn turende oogen en den fijnen
neus, waarop zich een matje etste van licht. Als een fontein boog de lange hengel
omhoog uit de kom van zijn magere hand, terwijl zijn eene voet vast-stond in het
rotsig overblijfsel van een brugje.
Op die verhooging zat ook Mama, half naar den plas gewend, de kanten sjaal tot
een kapje opgehaald over het door de mazen glinsterend haar, warm in de volle
zon.
‘Chut!’ wenkte, terwijl Liesbeth naderde met zacht geknerp van kiezels onder haar
voeten, Joost, die over den emmer gebogen, bij eiken forschen staartslag der
gevangen visschen een fonkeling van druppels ving: ‘Chut! anders bijten ze niet,
we hebben er al vier.’
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Langs den anderen oever, onder de hooge boomen, wandelden Menno van Reenen
met mr. Scheffer. In de verte schoot telkens de klatering der kinderstemmen op in
de stille, geurige lucht.
‘Wie is er bij hen?’ fluisterde Liesbeth.
‘André en Mies, ze spelen in de kuil.’
‘Het is dadelijk tijd voor de kleintjes.’
‘Ja.... Kijk!’
Het water rimpelde, de dobber bewoog. In den emmer spartelde het en plonsde.
‘Grootvader, Grootvader gauw!’ hijgde Joost, zijn nat gezicht rood van drift.
En de dobber dook, zwiepte omhoog.... In wijden boog flitste de rukkende,
druipende buit door de lucht.
Joost greep toe, onder de linkermouw wist hij de glibberige visch vast te klemmen,
tot zijn hand, voorzichtig den angel uit den happenden bek had bevrijd. En toen,
glip door zijn natte vingers, en plomp....
‘Dat is de vijfde,’ knikte hij, weder zakelijk en beheerscht, terwijl Grootvader het
nieuwe aas reeg aan den haak en, ver naar voren buigend, inwierp.
Liesbeth, turend over het water, zag de beide heeren pratend verder gaan.
‘Kom, dit is de laatste voor vandaag, nu gaan we naar de andere vijver,’ zette
Grootvader den hengel tegen een jongen berk. ‘Neen Joost, ik zal de emmer dragen.’
De oude mevrouw schudde het luchtig stof van haar kleed. ‘Het wordt heel warm
vandaag,’ zei ze, langzaam keerend naar het huis, waar Sidonie, breed, in veel
plooiend wit, leunde over de balustrade: ‘Ik zal Koos zenden om de kinderen te
halen, die naar bed moeten.’
Liesbeth volgde, nu ook Mama dit scheen te verwachten, haar vader met Joost.
Over den emmerrand plaste het water, liet een donker spoor achter hen op het
zandpad, dat eerst steeg, en daarna weder daalde.
Dichtbij den kleinen vijver ontmoetten zij de heeren, die in de schaduw van een
beuk cigaretten rookten op een bank tusschen de varens. Van den kuil kwam Byoute
springend over wortels en stronken, over de lange braamranken wier doornen
haakten in haar rok en raspten langs haar kousen. En in een ommezien had
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ze haar vader's rust verstoord, zijn zijden zakdoek uitgehaald, hem met een grashalm
in den rooden nek gepikt, achter zijn ooren, en tik, tik als een mugje op zijn bloote
kruin, en hem eindelijk opgejaagd, met reuzenstappen de groene struiken in.... waar
haar vluchtend schortje in gloeide en haar klare lach in klonk.
Het schikte zich toen vanzelf, dat de oude heer met Joost, den emmer tusschen
hen in, den weg vervolgde en Liesbeth met Scheffer doelloos opwandelde in de
richting van het huis. Zij kwamen Koos tegen, die naar den kuil klom, en werden,
wijl zij langzaam liepen en wel eens stil stonden om naar het lachen van een specht
te luisteren of een denappel te rapen, later weer ingehaald door de buitgemaakte
kleinste van Reenens en Jantje Scheffer, met zijn armen om Koos' hals en een been
aan elken kant, langs haar breede heupen. Over haar schouder riep hij den groet,
hem door Byoute geleerd: ‘bonjour Papa, bonjour tante Lies’ en herhaalde die al
hooger, al heller, tot Koos, kregel, hem neerliet op den grond. Zwijgend en zoet
volgden de tweelingen op witte beentjes en met golvende witte hoeden van
geborduurd neteldoek waaronder haar bleeke neusjes schuil gingen.
Scheffer vertelde Liesbeth, onbevangen en levendiger dan gewoonlijk, van zijn
gesprek met van Reenen, dat de kinderen had betroffen, in het bijzonder Olga, de
allerminste, wier oogjes....
‘Ik raadde hem, toch eens met haar naar Utrecht te gaan.’
Liesbeth keek op: ‘En zal hij dat doen?’
‘Jawel, jawel, als hij maar eenmaal op de gedachte is gebracht.’
Zij lachten beiden, met schampere verstandhouding. Een lach, die even kraste
in de welluidendheid van dien zomermorgen en bij Liesbeth in een wrevelen zucht
verging:
‘Als Sidonie maar niet altijd ziek was, nergens op lette....’
‘Ja,’ viel hij vlot in, terwijl zijn gedachten oversprongen op zijn eigen gezin.... ‘als
de moeder niet voor de kinderen kan zijn, komen ze alles te kort. Bij mij thuis....
Toen Jantje laatst zoo hoestte en ik telkens uitmoest....’ Hij schopte korzelig een
paddestoel om.... ‘aldoor in angst zat dat de meiden de deuren niet dicht zouden
houden....’
Liesbeth verbeeldde zich het leege huis, zag het kind ziek, de vader in zorg....
In de natuurlijke vertrouwelijkheid van dit gesprek look ze op, hoorde de innigheid
in zijn bedwongen toorn, schouwde zwijgend
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van terzijde zijn bewogen gezicht. Aan Sidonie's oordeel dacht ze niet meer, maar
al wat hij zeide en de wijze waarop hij het zei, zijn stem, zijn rustige stap naast den
haren, bevestigde onbewust zijn waarde voor haar.
Zij liepen langs de rhododendrons, langs het lage perk vol blauwe violieren wier
geur hen nawoei, en kwamen aan het terras, waar Sidonie lag te lezen en mevrouw
van Landschot, achter een wit tafeltje vóór het open triktrakbord, zat te wachten op
Byoute.
Maar ze gingen, verdiept in zichzelven, met een onbestemden glimlach tot groet,
de steenen trappen voorbij en vervolgden, tusschen de gelederen van groote tobben
hortensia's, rose, groenwit en paars gepluimd, hun wandeling door de oprijlaan.
Sidonie's zwarte oogen gloorden over den vergulden kop van haar boek. De oude
mevrouw zoemde een bergerette en liet een ivoren schijf van het spel duikelen
tusschen haar witte vingers. De zon scheen in de edelsteenen, die kleur spatten....
‘Sonne un peu,’ verzocht ze over haar schouder, ‘pour mademoiselle Byoute qui
se fait attendre.’
Aan het einde van de oprijlaan, waar Liesbeth verwachtte dat haar gezel keeren
zou, liet hij haar voorgaan door het hek den grindweg op. Daar liep geen mensch
dan zij.
In de hooge verte gonsde, als een hommel door de stille lucht, de klok in den nok
van het landhuis.
‘Dat is voor Byoute,’ verklaarde Liesbeth snel, als vreesde ze dat dit onbegrepen
sein hem terug zou roepen: ‘Mama wacht haar.’
‘Ik dacht, dat het al “midi” beduidde.’
‘O neen, pas elf.’
‘Gelukkig!’ lachte hij hartelijk, ‘morgen wandel ik hier niet meer, elk uur is er een.’
De gereede zin der vlakke wellevendheid: ‘U moet weerkomen,’ woog Liesbeth.
Ze sprak dien niet uit.
Onverschillig zei ze: ‘de van Reenen's gaan overmorgen ook naar huis.’
‘Ja, ja, dat is mijn troost, het buurhuis weer bevolkt.’
Ze staarde in de wazige verte, waar een kerktoren in opstak als een naald:
‘Maar hier wordt 't wel leeg dan.’
‘Stil? Niet? In den winter?’
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Hij zag haar belangstellend aan bij die vraag, welke voor het eerst zoo lang zij samen
spraken haar zelve betrof, zag, in het scherp profiel tegen de groene haag, de oogen,
die niet knipten. Hij schatte haar leeftijd, haar eigenlijken aard....
‘In den winter wel,’ zei ze, na even kuchen, rustig. ‘Mama en Papa en ik, met ons
driëen.’
Hij herinnerde zich, dat ze verloofd was geweest.
‘En nooit verlangen naar de stad, naar wat afwisseling?’
‘Niet naar.... wat men zoo afwisseling noemt,’ ontkende ze, licht blozend. ‘Wel
naar de stad, vroeger hadden we ook een huis in Arnhem. Maar ik zou daar dan
een doel willen hebben.... een zorg. Als Mama niet....’
En opeens ontwikkelde zich in haar hoofd vol onbestemde gewaarwordingen een
plan, waarvan de plotselinge ontroering haar aangreep als een gebeurtenis al bij
de gedachte, de argelooze, waaronder het andere, buiten de grens van haar denken,
vormeloos lag, als een ver en onontgonnen land.
Hij trok een rank hop uit de haag, een langen lichtgroenen slinger en speelde
ermee. Ze waren nu bij het begroeide tolhuis en keerden daar, als bij afspraak, om.
In den kerktoren sloeg het half twaalf, een verre druppeling van geluid, zoo teer als
van een schapenbel. En in nog een verderen toren sloeg het, maar dat was
nauwelijks te hooren....
Liesbeth hield zich, terwijl het plan haar naar het hoofdsteeg, met geweld in
evenwicht, merkte iets op over de rank en over de witte kelken, die hier en daar
optuitten uit het geschoren groen der dichte haag, maar die zoo schielijk verwelkten
in de hand.... Daarna kon ze, terloops en langzaam als een onverwerkten inval, in
vaag verband met het voorafgaande laten volgen:
.... ‘'s Winters, wanneer de boomen kaal zijn, en nergens meer bloemen.... ja,
dan moet alles uit ons zelf komen... Deze winter blijft Mies waarschijnlijk buiten ....
Mama wil, dat ze wat leert van de huishouding, zooals wij dat gewend zijn,.... vóór
ze trouwen, in het voorjaar. Als dat ervan komt....’
Zijn oogen dwaalden over de haag en de glooiïng vol velden verschillend van
vorm en kleur, al naar het gewas dat zij droegen, een staalkaart van grijs tot groen,
de omgeploegde vakken, zwart, ertusschen.
Tegen het donkere boomenverschiet van de Hoven, langs den
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zoom van het goed, reed een der kinderen op het oude paard, dat door Bart aan
den teugel werd geleid.
Niettemin luisterde hij naar wat Liesbeth vertelde en in de achtelooze omschrijving:
‘zooals wij dat gewend zijn,’ ontging hem zelfs niet het standsbesef der van
Landschots, tegenover de schoondochter, die zich had los te maken van alles
waaraan zij was gewend geweest. Hij dacht hierover nog na en zijn deernis ging
naar ijverige Mies, terwijl Liesbeth onzeker voltooide:
.... ‘Mama en Papa hebben dan gezelschap aan haar ... misschien kan ik dien
tijd bij Sidonie gaan logeeren,... meteen voor de kinderen.’
Het bereikte hem niet aanstonds.
‘Na de bevalling neemt het kleintje haar natuurlijk heelemaal in beslag.’
‘Och ja,’ beaamde hij nu, belangstellend en gulhartig: ‘dan kunt u wat over die
arme witte muizen moederen. Dat zal haar goed doen!’
Weer doorvoer haar iets als een vluchtige teleurstelling, totdat hij, in denzelfden
opgewekten toon, ook zijn voordeel vriendelijk overwoog:
‘En misschien varen wij er dan ook nog wel bij en behoeven mijn Zus en Jantje
tante Liesbeth niet geheel te verliezen.’
Haar adem ging kort en snel.
Telkens wanneer hij haar naam, als uit den mond der kinderen noemde, verheugde
haar het woord, dat levenslang haar waardeloos eigendom was geweest. En zoo
bekoorde haar op dat oogenblik de toevallige klank van zijn stem, dat zij, met een
gemeenzaamheid welke haar ingetogen aard verloochende, haastig en bijkans
fluisterend verzocht: ‘Maar praat er nog niet over, met niemand...’ en, in de bange
vertrouwelijkheid van dit klein geheim, hem op den smallen grasstrook waar hij liep,
haars ondanks, nader drong.
Hij knikte, wierp de hoprank over de haag.
Zij waren nu dicht bij het hek.
‘Kijk,’ wees hij naar het paard, dat stilstond voor het terras: ‘Piet zit op Nora, ik
kon eerst niet onderscheiden wie het was.’
De kinderen aten dien middag, ter eere van den laatsten dag van het verblijf der
gasten, vóór de groote menschen en aan een
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afzonderlijke tafel, van het poppenservies; wat een feest was!
Wie klaar was mocht, omdat het eiken dag nóg vroeger donker werd, opstaan en
naar buiten gaan.
Daar zaten, op het schaduwvol grasveld vóór het terras, de ouderen om den
namiddag-thee, welke mevrouw-zelve voor ditmaal schonk. Het algemeen gesprek,
dat immer in den laten middag kwijnde alsof het zich met de bloemen voor de
schemering sloot, om straks, onder de lamp, weder open te gaan, leefde een
oogenblik op door het gejoel der kinderen.
Twee mochten Grootvader tegemoet loopen, buiten het hek, over den grintweg,
waarlangs hij met de honden moest terugkeeren van zijn wandeling naar het dorp.
‘Tot aan de tol,’ riep Sidonie in een, achter haar handwerk verborgen geeuw,
terwijl ze, door de dunne plooien van haar los kleed, de avondkilte voelde en rilde.
Mr. Scheffer sprong op. Hij verveelde zich en vond in de opdracht der kinderen
een uitvlucht.
‘Jongens, ik ga mee!’
En op een drafje schoot hij tusschen Joost en Marguérite, sloeg zijn arm om den
jongen en nam het meisje aan de hand. Maar al gauw liepen ze:
‘Wie het eerst bij het hek is!’
Koos dreef de overigen naar den viersprong achter de rhododendrons, en daar
deden ze een kringspelletje, waarbij ze een liedje zongen van een vogel, die gevlogen
komt....
Over de stille boomen steeg hun hoog geluid. En tot aan de theetafel klonk het,
zilver-fijn.
Eerst toen het volkomen donker was geworden en Grootvader met de rammelende
sleutels, op de hielen gevolgd door Joost en Marguérite, de honden in de traliehokken
had gesloten, werd de bel voor kinderen-bedtijd geluid. Bart, die de stoelen uit het
gras haalde, hielp ze vangen, een voor een, en leverde ze uit.
En toen de maan begon te blinken over de bloemen, werd het huis van binnen
verlicht, en gansch doorschijnend of het louter van glas was.
De dames, behalve Sidonie waren nog boven.
‘Kom, moeder,’ schertste van Reenen, terwijl hij voorbij zijn lustelooze vrouw,
naar het bitterglas liep, dat terwijl hij zich
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kleedde, op den rand van het biljart had gestaan en nu, in één door de stille hal
zuigende teug werd geleegd: ‘Ga je ook wat optuigen, al de ladies maken groot
toilet.’
Sidonie zweeg stug, ze verroerde niet. Den geheelen langen middag had haar
Mama's verzoek: den scheidenden geest ter eere, aan de tafel bijzondere zorg te
wijden en zich te kleeden ‘en petit gala,’ - gelijk ze schertste, met streelend
handgebaar langs eigen sierlijke gestalte -, ontstemd, het primitief vermaak der
voorbereiding geërgerd. De eenvoud van dezen landelijken luister, waarin de anderen
zich tehuis voelden, en als kinderen genoten, wekte in haar, die leefde in den
verbeelden glans der wreedste weelde, mokkenden spot. En zij wachtte zich wel
voor de povere poging, mede te willen dingen in dit vertoon, voor een schijn van
ijver....
‘Kom’, drong Menno, hartelijker.
Zij wiegelde met den schommelstoel; de spits van haar, onder het zware lichaam
opvallend kleinen voet, tipte regelmatig aan den steenen vloer.
‘Aan mij is geen eer meer te behalen,’ zei ze ruw. ‘Als je dàt....’
Ze zweeg alweer, te mat voor het oud verwijt. En hij, gewend aan het schamper
zelfbeklag, dat immers uit haar toestand voortkwam en verband hield met haar
ontevreden aard, dacht ongedeerd reeds aan iets anders:
‘Zeg’, hernam hij levendig, de oranje karaf, die naast hem stond, kantelend boven
zijn glas: ‘we hadden het vanmorgen, Scheffer en ik, over Olga. Hij raadde me haar
oogen eens te laten onderzoeken.’
‘Waar bemoeit hij zich mee.’
‘Och, hij leeft daar nu, in Utrecht, door zijn vrouw, zoo in die wereld van knappe
bollen en kwalen, onwillekeurig....
‘Dokter Vinke zegt, dat 't alleen uit haar gestel komt, en wel beter zal worden als
ze goed gevoed....’
‘Wòrdt ze dat?’
Zij spraken zelden samen, buiten, waar ieder zijn weg ging. Ze hadden het
afgeleerd en spitsten zich zoo wantrouwig voor elke gewone vraag, dat het antwoord
telkens viel als op een beleediging:
‘Natuurlijk.’
Van Reenen duchtte een twistgesprek. Hij behoefde trouwens zijn vrouw's
toestemming niet om, op een keer dat Scheffer Emma weder ging bezoeken, met
Olga hem naar Utrecht te vergezellen.
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Mogelijk kon hij dan, na het consult, het kind bij Emma in het ziekenhuis achterlaten,
en zelf doorsporen naar Amsterdam, om Georgine over die verhuisplannen te
spreken. Want dat ging nu niet, alweer andere kamers, nieuwe meubels, geen
gordijn paste ooit. En zijn gezin, nog aangroeiend, en weinig florissant wat de laatste
telgen betreft, kostte veel geld. Hij wenschte nu ook wel dat Sidonie niet.... Enfin....
het hekkensluitertje. Ce n'est que le dernier pas qui coûte. Hij floot en trok de
Friesche klok op, die naast de schouw hing.
Sidonie, aldoor wippend, wrokte, onbekommerd over Olga, tegen Scheffer, die
haar niet telde en aanmerkingen maakte op haar kinderen achter haar rug. En tot
wiens eer Mama's ijdelheidsfeest....
‘Me voilà,’ kwam de oude dame, in parelgrijs satijn, het kleed waarin zij voor den
dertigjarigen bruiloftsdag geschilderd was, en dat zij te vernieuwen wist, telkens
naar den laatsten smaak, en dragen bleef in haar eigen huis bij verjaringen en
bijzondere gebeurtenissen. Tegen de welving van haar borst lag de rose roos, welke
zij dien morgen had geplukt, en in de tullen ruche, die hoog haar hals omkruifde,
dompelde zich de spitse kin en drupten de diamanten der lange, trillende oorbellen.
‘Ma belle mère,’ boog van Reenen, met vleienden nadruk op het onderscheidend
woord, en een vluchtigen kus op de ringen der geurige kleine hand. De oude heer,
die haar volgde, glimlachte. In de open bibliotheekdeur stond André te lezen,
opvallend huiselijk, in zijn gestreept pak. Daarbinnen schreef Mies aan haar ouders.
Zij droeg haar Zondagsche japon, een beige stof met veel wit aan mouwen en hals.
Het portret van mevrouw van Landschot, boven de strenge boekenrijen, zag op
haar neer en beïnvloedde den brief, die langzaam vlotte.
Bart kwam fluisteren: of hij de soep kon dienen?
‘Ja.... Weet iemand waar Liesbeth blijft?’
‘Ze was bijna klaar, mevrouw,’ wist Mies, bedrijvig toeloopend en zóó onmiddellijk
verplaatst in de belangen van het huis, alsof haar gewillige geest geen oogwenk
dorst verzaken: ‘vóór ik naar beneden ging heb ik haar al aan haar japon geholpen.
Wil ik soms even....?’
‘Neen, neen, dankje, wij zullen vast gaan. Ja Bart, het is goed. Komt kinderen!’
De heer van Landschot, in een rok van ouderwetschen snit,
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doch zoo glanzend zacht van laken, dat zijn geheele schrale figuur, met het lange
grijze haar, er van zijde in geleek, geleidde haar aan den arm.
Scheffer boog voor Sidonie.
‘O merci,’ weerde ze, ‘die ceremonie behoort aan Mama.’
Zij volgden, de een na de ander. Theodoor, de laatste, blies zuinig de lampen in
de hal, op éen na, uit.
Liesbeth stond voor den spiegel. Zij droeg het kleed, waarin Dick, die smaak had
voor vrouwenkleeren, haar het liefst zag, en dat zij sindsdien niet meer gedragen
had. Uit het olijfgroen boog haar al te tengere hals terwijl haar armen, lang, en nauw
omsloten, omhoog rezen met de witte kam, en het zilverlicht oprakelden in heur
glad gescheiden haar.
De tafelversiering, haar door Mama overgelaten, had haar heel den warmen
namiddag vervuld, en zoodanig vervoerd, alsof aan het welslagen dezer opdracht
haar geluk hing. Vergezeld van Joost was ze de gloeiende heide opgegaan en met
handenvol van heur purperen hair teruggekeerd. En tusschen dit teere spinsel, in
den zilveren vruchtenkorf, lagen nu de druiven van tweëerlei kleur, de peren en
perziken, met donkere dalia's aangevuld. Als een ketting van licht tintelde het
geslepen glaswerk langs de borden, de hooge fluiten erboven uit, helder-groen
waren de vingerglazen met water, dat ook groen scheen en een gulden wieltje droeg.
Citroengeur zweefde om.... En groene schaduwen, of het glas weerkaatste in het
blank damast, rilden erneven, telkens als, bij het schikken of verschikken, iemand
aan de tafel stiet.
Zooals een schilder, droomend over zijn zorgzaam opgezet palet een belofte ziet
in elke kleur en weet dat hij het wordende reeds houdt in de hand, zoo zag toen
Liesbeth de tafel over, die al leefde voor haar liefdevol oog. Ontbrak er niets....?
Bart had de zilveren kandelaars gewreven tot ze blonken, en alleen ter wille van
den porseleinen lijzenkom klutste Mies een goudgele vla!
Een paarse strik aan het einde van den looper, den looper van oude, grauwe
kant....
Liesbeth had alle bijzonderheden doorleefd als kleine vreugden, was, zonder
andere verlangens, opgegaan in het werk, dat een doel had: de herinnering aan ‘de
Hoven’ schoon en
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sterk te maken, met een zorg, die tastbaar was in alle dingen, en over het geringste
glansde als een gouden dauw. De tafel inlicht en geuren, de schuimende kelken
met heur bijzonderen klank, de genegen gezichten rondom....
Ze hoorde de stemmen naar de eetzaal gaan.... onderscheidde het geluid.... Nog
talmde ze in het donker, waar de uitgeblazen pitten als twee roode oogen in dicht
knipten, eerst de een, toen de ander. Onder het hoog ceintuur, dat, met een zilveren
gesp haar nauw-welvende borst omsloot, voelde ze het kloppen, en haar mond
sprong open als voor een teug....
Toen, met den sleep over haar arm, ging ze de trap af en de witte vleugeldeuren
door. Daar zaten ze allen, vertrouwelijk en welgezind rondom de tafel, als een vijver
vol juweel, inden weeken glans der vele stille kaarsen. Mama, Papa....
Ze had zichzelve tegenover den vriend geplaatst, welke tusschen haar moeder
en Sidonie zat.
‘Pardon,’ zei ze, haar smalle handen, met den éénen wijden parelring, om het
snel geopend servet, haar waszachte wangen rozig overbloosd. En, even neigend
naar het heidekruid in het gleufje van haar hals, zag ze alleen hem in de donkere
oogen, die bloeiden als violen in zijn verweerd gezicht.
Over de brug rolde de brik en een vlucht van kleine handen wuifde in de richting
van het huis. De kinderen brachten Zus en Jantje naar den trein. Ze hadden Waldje
binnenin den wagen gebeurd. In het duister, tusschen het kreupelbosch van beenen
tolde hij rond, snuffelend onder de banken, en zijn sidderende staart gleed van de
eene vuist in de andere. Byoute bedilde. Theodoor zat naast Bart, half omgewend
naar de kinderen, zijn ovale wang, met de weeke bovenlip, vol jeugd. De koffer der
vertrekkende gasten leunde tegen zijn knieën, waarop het mandje met perziken,
dat Mama voor mevrouw Scheffer had meegegeven, wankel-stond, in de klem van
zijn bruine handen.
De andere heeren wandelden langzaam, cigaret-rookend op, wachtend totdat
Scheffer, bij het hek, afscheid zou hebben genomen van de oude mevrouw, Mies
en Liesbeth.
Sidonie lag op de zuidelijke veranda, buiten den wind. Zij las hoe het fijn profiel
der gravin de Cheirieul, matblond als
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een pastel, boog voor de geslepen ruit van haar rozenroode coupé, haar kleine
glacéhand aan den ivoren knop van het portier....
Over het water dreunden de zware wielen van den ouden brik en de
kinderstemmen droegen ver over het wazig land.
Sidonie nam den zakdoek, welke naast haar lag, en bewoog dien eenmaal op en
neer. Toen vervolgde ze haar lectuur.
‘Mevrouw,’ dankte Scheffer de oude dame, welke eigenhandig het mandje vruchten
had bereid en, op dit oogenblik van scheiden, het overschot der tafelbonbons
uitschudde in een zijner zakken, voor de kinderen op reis: ‘het waren onvergetelijk
prettige dagen, mijn besten dank!’
Liesbeth stond tegen het hek geleund, een vergulde pijl stak uit boven haar, in
den wind vlokkend haar. De heilige ‘Ursula’ schertste van Reenen en het trof toen
allen, ook den vertrekkenden gast, hoe doorschijnend bleek en schraal zij soms
was, schier vormenloos en inderdaad kuisch als een hemelbruid.
Deze morgen had haar ontstemd. Het was een overhaast ontbijt geweest, waarin
geen woord bezonk. De kinderen Scheffer, zonder schorten en in donkere kleeren,
gelijk ze gekomen waren, schenen reeds afgescheiden van de rumoerige van
Reenens, die kibbelden over de plaatsverdeeling straks in de brik. Mama, vroegtijdig
beneden, was aldoor aan het woord, en zij zelve verbood de lastigsten op een toon,
welke zij dien morgen nauwelijks te beheerschen wist.
Een oogenblik, in de bibliotheek waar hij een boek terug zette in de rij, en meteen
een opmerking maakte over het portret dat erboven hing, was zij met Scheffer samen
geweest. Maar hij had, sprekend over de naargeestigheid van elk afscheid, zelfs
niet gedoeld op het mogelijke wederzien, dien winter in de stad; het geheim waarvan
zij vervuld was en dat hij - hij alleen - wist. Nochtans had hij, achteloos dieper
dringend, vorm gegeven aan gevoelens, welke haar gemeenzaam werden terwijl
hij ze uitte, als hadden ze immer onbewust door haar gedachtenleven gezweefd:
over de verwijdering, die, onder een vertoon van dubbele genegenheid er al is, vóór
het scheiden. En over de verruiming na dien druk, het verraderlijk geluk, dat, een
kort moment, over elke droefheid heerscht. Zelfs over het leed van den dood.
Even had zij geweifeld, of uit deze stelling, van ongewonen aard,

Groot Nederland. Jaargang 9

548
zich een bekentenis bevrijdde? Doch zijn geheele, onafhankelijke houding, drukte
een algemeenheid uit, en het los gebaar, dat aanvulde, was onbestemd en zonder
bezieling.
In de wijze waarop hij thans afscheid nam van Mama, hoorde ze den weerklank
van hun gesprek, en in zijn handdruk voelde zij al verlies.
Dit zou nu weer - geen strik houdt aan de eerste lis - loslaten.... De herinnering,
in vervreemding, verbleeken, uitwisschen, spoorloos.... Want de voetstap van de
een, vertrapt dien van de ander....
O neen, zij hield het vast!
Maar toen zij, met Mama en Mies keerend van het hek, doorliep naar de veranda
om aan Sidonie te vragen: of zij dien winter gewacht kon worden in haar huis?
aarzelde ze voor den klank van het eerste woord, en voor den argwaan, dien zij
loerend wist in de donkere diepte dier, naar het blad geloken, oogen....
‘Wat lees je?’ vroeg ze eindelijk, de vraag verschuivend tot een volgenden dag.
(Wordt vervolgd.)
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Verzen
door Hélène Swarth.
I.
Vloek.
In huiverkil bruin-dor Novemberwoud,
Repte ik mijn schreden naar mijn veilig huis.
In grauwen schemer vloog, met vreemd geruisch,
Een zwarte vogel en de wind woei koud.
Plots hoorde ik achter mij verward gedruisch
Van klacht en dreiging en ik zag een oud
Grauw bedelwijf, dat eischte een aalmoes boud
En kijvend, bij een boom, die leek een kruis.
Ik zei die heks hoe ik mijn beurs vergat,
Maar morgen de aalmoes dubbel offren zou.
Doch 't grimmig wijf zag d' angst, die mij bezat,
En joeg mij na met hoonlach en gejouw.
'k Ontvlood haar vloek en, vliegende over 't pad,
Spoedde ik mij heen, waar troost mij beidde en trouw.
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Doch toen ik, veilig aan onze' eigen haard,
Mijn schrik-doorkilde leden warmde - en zong,
Voelde ik dien vloek, die koud mijn bloed doordrong,
Voelde ik die klauw-hand, zwart als kerkhof-aard,
Die rond mijn keel de kromme vingren wrong,
Om mij te worgen. En 'k werd zeer vervaard
En 'k riep tot hem, die maakte levenswaard
Mij 't leven nog, doch klankloos bleef mijn tong.
Dien zelfden avond werd de vloek vervuld.
Dien torste ik lang, geholpen door mijn trots,
Doch door mijn liefde meest, in droef geduld.
Ten leste viel te pletter op een rots
Van harden haat mijn liefde zonder schuld.
Nu lijkt die hoonlach mij de lach des Lots.
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II.
Haat.
Je kan mij niet heviger haten
Dan ik mijzelve haat
Om mijn trouw, dien je hebt verlaten,
Om mijn liefde, door jou versmaad.
Je kan mij niet vlijmender hoonen
Dan ik mijzelve hoon
Om de liefde, waarmee ik wou loonen
Je logenvol liefdevertoon.
Je kan mij niet dieper verachten
Dan ik mijzelve veracht
Om mijn wil, dien ik jou liet slachten,
Als een lam, je ten offer gebracht.
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III.
Herfst.
In ballingschap door de eigen hand gedreven,
Die zoet mij streelde, hoorde ik duiven kermen,
In 't zoel aroom van de open roomen schermen
Die, langs de paden, vlier hield opgeheven.
Ik vroeg den wind, dien adem Gods, ontfermen,
Ik zocht uw voetspoor in de zomerdreven.
En 'k voelde een zweem nog van uw ziel me omzweven,
Tot gij beloofde een andre te beschermen.
Nu bloeien kranke droeve najaarsbloemen,
Hydrángea, de groenigbleeke trossen
Zwaarmoedig neer, de laatste bije' omzoemen
Dahlia, aster, amaranth, in dossen
Van donker fulp. - Mijn hart mijn smart verbloemen
Kan ik niet meer, geen God zal mij verlossen.
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IV.
Erinnering.
Gelijk, bij noenzon, in de zandwoestijn,
Een reiziger doorvlamt met feller dorst
Dan kwelde alreê zijn hijgend heete borst
Erinnering aan wild verspilden wijn;
Als éen, die arm werd, knagende aan een korst,
Herdenken pijnigt aan een rijk festijn
Hij ruikt aroom van spijzen, kruidig fijn,
Toen nauw geproefd, bij lied en lach vermorst; Zoo hoont me Erinnring: ‘Voed u met de spijs
En laaf u met den wijn, die ik u lang!’
Hart, luister naar die lokstem niet, doch wijs
Dien beker ván u, makend éens zoo bang
Uw hel van dorst, wijs áf die bete, wijs,
Die maakte uw brood nog éens zoo tranenwrang.
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V.
Herfstlied.
Alle de rozen
Vallen bevrozen.
Wingerden weenen al tranen van bloed.
Droeve al ontzijgen
Zoevende twijgen
Blaadren, die laten de boomen als roet.
Geef maar uw loover,
Weef' het maar over
De aarde als een wiegkleed voor winter en rust,
Weelderig laken,
Geel en scharlaken,
Kleuren der vlammen in de aarde gebluscht.
Leeg staan de boomen.
Leed is gekomen.
Treur' niet, o boomen! April is nabij.
Droom' er uw droomen,
Zomer zal komen.
Nooit zal de zomer weer komen voor mij.
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VI.
Wat zou de rozelaar...?
Wat zou de rozelaar anders doen,
Bij zomerdagen,
Dan vroolijk zijn om het blauw seizoen
En rozen dragen?
Wat zou de dichter wel anders doen,
Bij vogelkweelen,
Dan blij zich vermeien in donzen groen
En vooizen veêlen?
Wat zou mijn hart nu wel anders doen,
Bij herrefstdagen,
Dan verlangen weer naar den zomernoen
En stervend klagen?
Wat zal mijn hart nu wel anders doen,
Bij regen-leken,
Dan weenen van wee om een zonnezoen
En weenend breken?
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VII.
In September.
Wen wind, bij vleugen, door de beuken zucht
En goud van blaadren wentelt door de lucht,
Lijkt levend wel van vlinderengestoei
De herrefstheg vol blanken boonenbloei.
Dan lijkt de vleugelmuts der boerevrouw
Een reuzevlinder in het herrefstblauw.
Bij d' ouden welput zoemt, met droef gezing,
Een blonde bij rond bleeke herfstsering.
De zonnebloem buigt zwaar het gouden hoofd,
Als zocht ze op aard de vreugd, door zon beloofd.
Het ver geloei der koeien, bij de vliet,
Is zoet weemoedig lijk een herrefstlied.
O vlugge vliet! nu draag naar verre zee,
Gelijk een blad, mijn herrefstweemoed mee
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VIII.
Allerzielen.
Zoo bruin en droef de boomen staan.
De klokken luiden.
De menschen traag met bloemen gaan,
Die trouw beduiden.
't Was Mei toen ik mijn lief verloor,
Nu, Allerzielen.
't Is me of 'k in 't graf hem schreien hoor.
Ik wil er knielen.
'k Breng bloemen mee van elk seizoen:
Zijn blanke vlieren
En, vlammenrood als liefdezoen,
Zijn anjelieren;
Goudsbloemen warm oranjegoud,
Als najaarszonnen
En zonnebloemen, stoer en stout,
Die stralenbronnen;
En passiebloemen purperblauw
En tuberozen,
Cypres van rouw en veil van trouw
En roode rozen.
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Hoe weegt mijn arm die bloemenvracht!
Waar zal ik strooien
Nu al de bloemen, die ik bracht
En 't graf vermooien?
Hoe treurig scheuren 't loover af
De herrefstwinden!
Ik zoek alom dat éene graf En kán 't niet vinden.
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De schoone waarheid
Dialoogje
door Jan Walch.
Aan Mevrouw Marie Metz - Koning, de schrijfster van Schoone Leugen.

Personen:
HIJ.
ZIJ.
DIENSTMEISJE.
Tooneel: eetkamertje, goedkoop, maar zeer smaakvol ingericht. Op de gedekte
ontbijttafel heel veel voorjaarsbloemen. Zon door 't raam.
HIJ

(zit de courant te lezen).

DIENSTMEISJE

(tikt, komt binnen met brieven).

Nogal meer, meneer!
HIJ

(opgeruimd).

Zoo! Dank je wel.
DIENSTMEISJE

(blijft even, weifelend staan, terwijl hij de adressen bekijkt. Hij legt de brieven één
voor één neer; merkt dan dat 't meisje nog wacht.)

Wat is er Lien?
DIENSTMEISJE

(wat verlegen):

Ja meneer.... Ik wou U wel even vragen, als U 't niet kwalijk neemt.... Bent U of
Mevrouw jarig?
HIJ.

Jarig? Nee....
DIENSTMEISJE.

Ik dacht 't, ziet U, om die bloemen, en die massa brieven, met de eerste post, en
nu weer. Dat er misschien iets bijzonders was. Alleen maar

Groot Nederland. Jaargang 9

(verlegener),

ziet U - ik wou U of Mevrouw dan natuurlijk graag feliciteeren.
HIJ

(uiterst goed gemutst):

Nou, dát mag je toch wel doen! 't Is vandaag.... onze trouwdag.
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DIENSTMEISJE.

O, wel gefielsiteerd meneer! O, nou begrijp ik 't! Uw éérste trouwdag hè!
(af).
HIJ.

(Dadelijk achter-haar-aan de kamer uitgaande, roept, even over den drempel van de
deur:)

Etty! D'r zijn stapels brieven! Als je niet gáúw komt, maak ik ze open hoor!
ZIJ

(onzichtbaar).

Niet doen! 't Is veel gezelliger, samen! Nog één minuut!
HIJ.

Ik zal op m'n horloge kijken!
ZIJ.

Goed!
HIJ

(schikt 'n takje Oostindische kers om haar stoelleuning).

ZIJ

(binnenstormend):

Daar ben ik al. Even mijn blouse vastmaken.
(Hij doet 't).

O! wat 'n bloemen! Cho, jonkje, wat 'n heerlijkerds!
(Hijgeeft haar 'n zoen, terwijl zij er verrukt naar staat te kijken).
HIJ.

En nu de brieven.
ZIJ.

Geen kopje thee eerst?
HIJ.

Nou ja, dát gaat vóór....
(Zij schenkt thee).

En kom nu 's gezellig zitten.
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(Gaan tegenover elkaar zitten).
ZIJ.

Dag, man!
HIJ.

Dag, vrouw! Nu gezellig lezen.
ZIJ.

Eerst vader en moeder.
HIJ.

Jouw vader en moeder natuurlijk éérst!
ZIJ

(Of ze even verlegen wordt).

Nou ja!
HIJ.

't Is best hoor schat! De familie van de bruid gaat voor!
(Hij reikt haar 'n brief over; zij opent en leest).
ZIJ.

Leuk ouderwetsch weer! ‘Wáárde kinderen! Ontvangt met dezen dag onze
welgemeende wenschen’....
(Leest in stilte verder).
HIJ

('n tikje spottend).

Ik ben blij dat hij 't méént!
ZIJ

(hoort 't niet. Leest).

Gezellige brief hoor! Allerlei verhalen van moeder!
(Reikt den brief aan hem over).
HIJ

(leest 't nonchalanter. Zij eet).

HIJ.

En nu heb je 't P.S. nog niet eens gezien!
(Wijst op de vierde bladzijde van den brief).
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(rekt zich over de tafel).

Wàt?
HIJ.

Hier!
(wijst 't aan).
ZIJ.

Taart onderweg! Wat leuk! Wat áárdig!
HIJ

(kalmer dan zij).

Ja, ik vind 't ook wel erg aardig, dat ze tegenwoordig zoo hartelijk zijn.
ZIJ.

Die lieve ouwe snuitjes!
HIJ.

Je doet net, of je.... 't Is toch natuurlijk....
ZIJ.

Dat ze een taart sturen?
HIJ.

Nee - onzin.... Nou de volgende.
(Reikt aan).
ZIJ.

Van de Kespers.
HIJ.

Lees jij maar. Ik moet és even lekker op m'n gemak eten.
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ZIJ.

Materialist.
(Zij leest; hij eet. Dan kijkt hij op; ziet naar haar. Zij legt den brief even neer, strak,
vreemd).
HIJ

Schrijven ze aardig?
ZIJ

(met iets van in-de-war zijn).

Jawel. Lees zelf maar.
(Zij blijft voor zich uit staren, terwijl hij leest).
HIJ

(kijkt naar haar; bevreemd. Neemt dan den brief. Onder 't lezen trekken zijn wenkbrauwen
ook even samen, maar ontspannen zich weer. Hij leest door. Legt dan den brief neer. Ze
zien elkaar aan).

HIJ.

Ze meenen 't goed.
ZIJ.

O ja -.
HIJ.

Maar ze zijn onhandig, 'n beetje.... Of liever: zíj, want zij heeft geschreven.
ZIJ.

Ja -.
HIJ.

Ben je 'n beetje boos er om?
ZIJ

(steeds wat vreemd-strak).

Neen natuurlijk niet....
HIJ

(half-luid, leest):

‘Na al wat jelui hebt doorgemaakt, vóór je je geluk hebt gevonden, zal je dezen dag
ongetwijfeld nog dankbaarder herdenken dan anderen dat doen. Van harte....’
(verlegen lachend:)
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Gek, 't kost je moeite om 't te lezen. En 't is waarachtig toch echt hartelijk en goed.
Zeg, kind!
ZIJ.

Ja,
(meer gewoon),

dat weet ik ook wel.
HIJ.

?
ZIJ.

't Is zoo. Maar....
(verlegen)....

Soms is al dat van vroeger, dat is heelemaal uit me weg.
(snel.)

Vin je 't gek? Hè?
HIJ.

Nee. Bij mij is 't ook zoo.
ZIJ

(wat opgelucht, openhartiger).

't Is me net of we gewoon getrouwd zijn; gewone getrouwde menschen.
HIJ

(wat bruusk)

Maar kind, dat zijn we toch ook!
ZIJ.

Ja.... Nou, ja, natúúrlijk, lieveling, je weet wel hoe ik 't bedoel. We konden nóóit op
'n andere manier, als we elkaar dádelijk gevonden hadden, gelukkiger geworden
zijn. Ik tenminste niet....
HIJ

En ik ook niet; dát weet je toch wel!
ZIJ.

Ja.... maar ik vind het toch.... ik schaam me tóch.... Ik - Zie je, ik vind 't toch:
ondankbaar van mezelf, dat ik dat andere zoo heelemaal kan vergeten. Héélemáál.
't Is weg uit me. Ik denk er in tijden soms niet aan, in wéken niet. En als ik er even
aan denk, dan doet 't me niks....
HIJ

(ernstig)

Kind, dat vind ik héérlijk! Dat is góéd, waarachtig, 't is góéd, dat je zoo bent.
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ZIJ.

Nee, dat vind ik niet. 't Is zoo egoïstisch.
HIJ.

Maar wat wou je dan? Wou je dan telkens aan die andere, ellendige tijd denken?
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ZIJ.

't Was niet ellendig. 't Was wel droevig - maar 't was toch, tóch 'n vreemde, 'n heel
heerlijke tijd....
Kijk, als ik eraan dacht, als ik méér nu dacht aan
(met moeite:)

Cato.... aan die tijd van je scheiding van haar - En al die náre dingen die je hebt
moeten verduren om onze liefde.... Haar familie, die broer van ‘r, die die onhebbelijke
brieven aan je ouders schreef. Dat álles - als ik daar meer aan dacht....
HIJ

(komt bij haar staan).

Zeg 't maar, lieveling. Toe, zeg 't me alsjeblíéft heelemaal uit ZIJ.

Dan zou ik nog meer dankbaar wezen, en altijd zachter en beter voor jou.... Altijd
zou ik meer voelen, dat ik mijn geluk wáárd moet wezen.
HIJ.

O, kind!
ZIJ.

Nee, nee - Ik ben zoo dikwijls kribbig en onaardig. Ik moest meer denken aan haar....
Meer medelijden hebben....
HIJ

(neemt haar tegen zich aan)

Lieveling, dat is toch verkeerd gedacht. 't Is, ot je.... wroeging hebt.... Spijt....
ZIJ.

Spijt? Nee, geen oogenblik. Ik zou 't dadelijk weer doen - Maar
(aarzelend).

... ik moest toch...
HIJ.

Luister 'es kind. Ik zeg je eerlijk en waarachtig, zooals ik voel dat 't moet zijn. Als je
vindt, dat je niet 't recht hebt, heelemaal vrij-uit ten volle gelukkig te zijn, als je vindt
dat je aan iets moet denken, iets uit 't verleden - dan noem ik dat boete doen;
wroeging. Op een andere manier kán ik 't niet voelen.
ZIJ.

Nee - zóó is 't niet. Je geluk hoeft er niets mínder om te worden....
HIJ.

Maar minder luchtig wèl, wil je zeggen? - En dat vind ik nu juist niet - Waarom zouden
we niet volkómen zorgeloos 't gelúk mogen hebben? We hebben 't recht bij elkaar
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te zijn, of niet. Als we dat recht hebben - zooals wij meenen - dán mogen we ook
vrij-uit genieten.
Ik dóé 't. Dit is toch,
(trouwhartig:)

dat weet je wel, Etty - mijn eerste, mijn éénige húwelijk.
ZIJ

(droomerig:)

Ja, van jouw kant - Maar Cato heeft wèl, op haar manier van je gehouden. Ze houdt
misschien nog van je.... Dat ze zoo ver weg is gaan wonen, daar in Keulen, en dat
ze alle schikkingen goed heeft gevonden, 't pleit er wel voor.... O, geldelijk heb je 't
wel héél goed verdeeld, dat bedoel ik niet - maar....
HIJ.

Maar wat wil je dan?
(met iets scherp-nerveus in zin stem:)

Dat ik bij haar was gebleven? Zeg jij dat?
(scherp-nerveus lachend:)

't Lijkt wel 'n comediestuk!
ZIJ.

Frans!
HIJ.

Vergeet 't me, lieveling. 't Maakt me 'n beetje nerveus - 't Is ook zoo'n akelig idee,
dat jij zoudt willen gaan leven onder een druk,
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die toch wáaráchtig verkeerd zou zijn. 'n Druk, daar ik schuld aan zou zijn - niet door
óns huwelijk, want dat was wáár, dat was góéd; maar dan dat eerste ‘trouwen’ van
me, die leugen!
ZIJ.

Nee, nee, Frans. Ik zal wel vroolijk zijn, heusch! Ik kán ook eenvoudig niet anders!
Ik vergeet 't toch weer. 't Was maar even 'n gedachte.... Maar jij hebt me heerlijk
geholpen. Je helpt me altijd zóó goed.
HIJ.

Ha! Mijn poes is weer vroolijk! Heerlijk hoor! En nou wil ik uit. 't Is toch maar keurig,
dat 't net Zondag is vandaag. We gaan naar 't duin. Hé?
(Vaagt haar met de hand over 't hoofd).
ZIJ

Ja, zalig!
(Loopt de deur uit en komt dadelijk met zijn hoed en haar hoed en mantel terug. Geeft
hem zijn hoed).

Daar.
HIJ.

Dank je wel. Wacht, die brieven nemen we maar mee. Dat zijn onze goeje vrinden,
hè vrouw?
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De tegenstanders
door F. de Sinclair.
I.
Het klokgelui van de Roomsche kerk bracht de eerste Zondagsstemming in den
vroegen morgen.
De zon stond nog laag aan den grijsblauwen hemel, maar een zuidenwind streelde
warm over de verkilde velden.
Een ontijdige Lentedag in Januari.
Vuilwit lag de sneeuw te smelten op de begroeide bermen langs 't Kanaal; de
grijze grintweg, gisteren nog zoo hard bevrozen, dat 't hoorde of de paardehoeven
klakten tegen een steenen verwulfsel, lag nu donkerbruin verpapt; in de weeke
bovenlaag terzijde trokken de karwielen vochte sporen; de paardehoeven glisterden
middenop en sloegen modderklonters omhoog.
In 't Kanaal, voor den steiger van de suikerfabriek lagen de schepen in dubbele
rij te wachten; de fabriek was verder in 't land. Uit z'n groote pijp proestte zwarte
smook, bleef ver in de heldere lucht hangen als 'n breede donkere band; witte
stoomstralen spoten lager uit 't gebouwencomplex, vermistten de scherpe lijnen.
'n Dreuning zoemde daaruit, tot ver over de stille velden rondom.
‘'t Is lente,’ zei de kommies, die op den steiger te wachten liep en vergenoegd
keek hij om zich heen in den schoonen dag.
‘'k Wou-ik, dat 't maar vroos.... hard vroos....’ sprak de ploegbaas van de fabriek
met 'n blik op z'n gansch bemodderde broek en laarzen en dan, terwijl hij op den
rand van den steiger ging staan, schreeuwde hij naar omlaag:

Groot Nederland. Jaargang 9

565
‘Schipper Bedeman!.... ge mot verhalen.... alla sebiet?.... en de Christine mot
voorkomme.... seffens rijen ze de suiker an....!’
‘Awel!’ riep 'n mannesten van beneden en dan boos: ‘D'r “is gien mensch op die'n
tjalk.... héé daar.... hé là bas!” en met 'n boothaak klopte en timmerde de Belgische
kapitein van de Christine op de kajuitsdeur van de Hollandsche tjalk Vertrouw op
God’.
‘Ie zit in de kerk!’ riep de schipper van 'n schuit die wat verderop lag in de rij. ‘Is
'n fijne!’
‘Schipper Bedeman!’ schreeuwde de ploegbaas nog eens van boven met klimmend
ongeduld.
‘Nondeju!’ vloekte de Belg, ‘venijnige gaten prikkend in 't roer van de schuit, die
hem dwars lag.
‘Wacht eenen keer Pol.... 'k zal 'm seffens....!’ riep de ploegbaas, die zich al liet
zakken langs de ijzeren trap.
Doch op 't zelfde oogenblik ging het groene kajuitdeurtje van de ‘Vertrouw op
God’ langzaam open en schipper Bedeman, met z'n zondagsche broek en vest aan,
maar in z'n hemdsmouwen trad naar buiten.
‘Verhalen gij.... nondeju.... nondeju!’ schreeuwde de Belg, met z'n armen zwaaiend.
‘Alla Bedeman, avanceert dan.... 't wachten is op ou....’ riep de ploegbaas, die
weer op klom.
‘'t Is vandaag.... Zondag,’ sprak de Hollandsche schipper, den ander strak
aanziende, op langzaam nadrukkelijken toon. ‘Nou.... laat 't Zondag wéze!.... Davoor
meugt ge 'n ander ‘toch niet beletten om te lajen!.... ’
‘Ik belet niemand iets....’ antwoordde Bedeman stroef, ‘maar “ik werk niet op den
dag des Heeren....” en hij wendde zich om, teneinde terug te keeren in de kajuit.
Maar de Belgische schipper was aan boord gesprongen van de ‘Vertrouw op
God’.
‘Hier! gij verdruiste kwezeleer.... Deju.... Deju....?’
Bedeman zag hem rustig aan.
‘Ga van m'n schip af.... je hebt niks an boord te maken...’
‘Mot ik dan liggen blijven voor ou.... voor ou....?!’
Hij was vuurrood geworden en z'n gebalde vuist trilde voor Bedeman's oogen.
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‘Ik werk niet....,’ antwoordde deze met z'n lange armen recht langs 't lijf.
Uit de roeven van de omliggende schuiten doken nu de menschen op; half
gekleede kinderen, vrouwen, nog in nachtjakken en anderen die al naar de kerk
geweest waren, 'n deel der zondagsche kleeren voorzichtiglijk uitgetrokken, de
kleurig opgedirkte blouses en hoeden grotesk boven de korte baaien onderrokken.
De schippers zelf en de knechts joelden van verre mee in de ruzie, hitsten den
Belg op.
‘Alla Pol.... gooit hem te water!....’
Maar de ploegbaas bemoeide er zich al mee, had zich vlug laten afzakken, joeg
den Belg terug naar z'n eigen schip.
‘Toe Hart....!’ riep hij dan naar den schipper van de tjalk ‘Eigen kracht’, die lachend
toezag.
‘Toe Hart.... helpt 'n keer.... 't is zoo gebeurd!’ en voortvarend maakte hij de touwen
al los van 't schip, dat zoo in den weg lag.
Schipper Hart klauterde met 'n voldaan lachtje over de andere schuiten heen,
was weldra aan boord van de ‘Vertrouw op God’.
‘Zoo Bedeman!’ riep hij, veel te luidruchtig en te sterk betoond om erg
vriendschappelijk te kunnen wezen.
‘Goeien morgen,’ antwoordde Bedeman, zijn wenkbrauwen even fronsend en
dan tot den ploegbaas:
‘Wat wou je doen?’
‘Wel.... verhàle.... potverdomme!.... als gij niet verhaalt, ‘zullen wij 't doen.... 't
werk mot avanceeren....’ en boos geworden rukte hij nijdig aan 'n tros, die de tjalk
nog hield.
‘Toe meneer.... gooit 'm 'n keer los!’ riep hij naar boven.
De kommies op den steiger haalde de lus over de meerpaal.
‘Bedankt!... Alla Hart, trekken....'k zal - ik 'm douwen ....’
‘As je averij maakt, kun je 't betalen....!’ dreigde Bedeman.
‘Verrek maar....’ mompelde de ploegbaas binnensmonds met z'n heele lichaam
duwend tegen den in 't hout van den steiger geprikten boothaak.
Zoodra de tjalk verdreef, begon de Belg te verhalen, onderwijl nog al scheldend
naar den kwezeleer met Vlaamsch-Fransche vloeken.
Bedeman scheen niets te hooren, zag toe met op elkaar geknepen lippen.
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‘Was je an de psalmen Bedeman?’ vroeg Hart, die schrap staande tegen den
opstekenden rand van 't gangboord uit alle macht aan 'n lijn trok, en 'n plagerig
lachje vergezelde die woorden.
‘'t Was voor jou te wenschen, dat jij die es zong,’ sprak de ander.
‘Jawel.... je bent 'n lekkere jongen....’ antwoordde Hart, even hijgend van
inspanning. ‘Jij houdt je Sabbat om 'n ander ‘voor je te laten werken....’
‘Ik heb je niet aan boord geroepen....!’ sprak Bedeman.
‘Ondertusschen!.... Vertrouw op God en laat 'n ander zweeten!’ riep Hart
luidruchtig.
‘Hoeveel zit er voor je an, Kees Hart?’ schreeuwde 'n andere schipper, die z'n
hoofd in 'n emmer zeepwater stond te wasschen.
‘'n Koude aardappel!’ riep Hart terug.
Toen ging 'n lachsalvo op van al de omringende schuiten.
Even later lag de tjalk vast gemeerd aan den buitenkant van 't allerachterste schip.
Bedeman had zwijgend toegezien, onbewegelijk staande voor 't deurtje van z'n
kajuit, maar z'n oogen hadden terdege waargenomen of Hart en de ploegbaas de
trossen wel zoo stevig hadden vastgesjord, dat ze niet los konden schieten bij 'n
onverwachte deining.
‘Morrege meneer!’ zei Hart spottend, toen hij de tjalk verliet, ‘als uwes me nog es
wil begunstigen.... je weet m'n adres. Tjalk “Eigen kracht” man!’ vervolgde hij wat
luider, ‘ik vertrouw niet op God, maar ik steek m'n pooten uit!’
En hij klauterde over de luiken van het schip naastaan en zocht z'n eigen vaartuig
weer op.
De ploegbaas, die hem volgde, zag vergenoegd dat de Christine al klaar lag voor
den steiger. Hij blies schel op z'n fluitje, om de jongens te waarschuwen, die wachtten
in de keet, en bereikte over de schepen weer den wal.
Toen wendde Bedeman zich om, zag even recht naar boven, daalde 't trapje af
en verdween.
Het kajuitdeurtje werd zacht gesloten.

II.
Boven de Biesbosch stond de ochtendnevel van den warmen zomerdag, die komen
ging.
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Ver tegen den horizon hing de Moerdijksche brug met z'n matgele boogjes als een
vreemd luchtborduursel in de paars-blauwe wijdte.
Het water vloot snel, kabbelde tegen de eilandjes, trok het riet schuin omlaag in
z'n glijdende vaart en maakte aan die oevers kolken en draaiingen, die rondtolden
in immerdurend gespeel.
Het bruine zeil van een diepgeladen tjalk stond even bol in de luwte; met den
stroom mee dreef 't vaartuig over 't breede water.
Schipper Bedeman stond aan 't roer en glimlachte tevreden 'n mooie lading voer
hij en 'n hooge vracht had hij bedongen, voordeelig vooral voor dezen tijd, nu
honderden schippers stil lagen.
Alleen met 't grootzeil, de fok en kluiffok gestreken, liep de ‘Vertrouw op God’ als
een stoomboot.
Bedeman rookte 'n pijp en in z'n tevredenheid was de kalme aanvaarding merkbaar
van iemand, die weet, dat hij dit goede verdient en niet de blije jool van een gelukkig
verraste.
‘Vertrouw op God, dan gaat het je goed!’ placht hij te zeggen en vaak te herhalen
ook, wanneer hij alleen was op z'n tjalk en die overtuiging maakte de voorspoed
zoo vanzelf sprekend, dat er geen plaats bleef voor spontane waardeering van een
buitenkans.
Er was geen vaart op de breede vlakte; wat meeuwen scheerden voor den boeg
van de tjalk, bleven even bij met rustig breeden vleugelslag, tjoepten dan plots met
'n plons in 't water om 'n visch te pakken.
De Moerdijksche brug dreef snel aan, tegen de pijlers bolde 't water op, ruischte
er onder weg.
Bedeman keek naar boven, zag een trein aanschuiven, onwezenlijk klein en 't
geratel was maar als een zwak gerucht in de groote wijdte rondom.
Maar toch bracht het Bedeman tot zingen; 'n psalm hief hij aan; de anders stroef
gesloten mond nu wijd open met lange slepende galmen.
Zoo gleed zijn vaartuig onder de brug door.
Aan de andere zijde was de watervlakte al spoedig niet zoo wijd meer; de kribben
terzijde kwamen dichterbij en op de oevers zag Bedeman nu de koeien grazen in
de groene weilanden en roode daken gluren overal tusschen boomen en struikgewas.
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Een vlinder fladderde boven het dek, een groote kever snorde voorbij, een zwerm
musschen vloog tjilpend over zijn hoofd.
De morgennevel was opgetrokken; de zon brandde.
Toen Bedeman de losplaats in 't zicht kreeg, streek hij 't groote zeil, hield, geholpen
door den stroom, te loever aan, kwam zoo buiten 't vaarwater en gleed zachtjes
verder.
Aan de Kade lagen vele schepen te wachten op vracht.
Een slechte tijd was 't voor de schippers; ze stonden in clubjes van vier of vijf
bijeen en bespraken de kommer van de laatste maanden met zorgelijk gelaat.
Een was er op z'n tjalk gebleven, stond op 't dek, keek gefronst omlaag naar 't
klare water, dat voorbij schoot.
De diepgeladen schuit van Bedeman gleed aan.
‘Goeien morgen, schipper Hart!’ riep de laatste en in z'n groet was 'n
triompheerende blijheid, die schrijnend klonk in de zorgvolle tijden.
Hart had de tjalk niet zien naderen, schrok op uit z'n somber peinzen, wilde iets
terug roepen, werktuigelijk, zooals hij te doen gewoon was, doch zijn lippen klemden
zich stroef op elkaar, toen het bewustzijn klaarder werd.
‘Hè je geen lading, maat?’ riep Bedeman langzaam voorbijvarend.
‘Nee....’, antwoordde Hart norsch.
‘Tja...., vertrouw op God, man!’ sprak de ander met 'n wijsvinger omhoog en dan
dompelde hij met 'n gebaar om te toonen hoe diep hij lag, z'n hand in 't water en
glimlachte.
‘'t Zit er an....’ mompelde Hart, verachtelijk z'n schouders ophalend en hij wendde
z'n hoofd af.
De andere tjalk was voorbij, maar Bedeman keerde zich nog even om, riep uit de
verte met z'n beide handen als 'n roeper voor de mond:
‘As je wat verdienen wil.... je mag me helpen lossen....!’
‘Barst!’ schreeuwde Hart, woedend opspringend en hij verdween in z'n kajuit.

III.
'n Krachtige Westenwind joeg de regen in kletterende vlagen over de tjalk van Hart.
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De schipper lachte er om; z'n zeilen stonden bol in die harde bries; de deklast was
goed beschut onder de waterdichte kleeden en hijzelf voelde nauwlijks den regen
op z'n leeren jekker en z'n grooten zuidwester.
Recht voor de wind ging de ‘Eigen kracht’ vlug het lange kanaal af, de eentonige
waterstreep tusschen groene dijken, die triest vernevelden in de regenvlagen.
Maar Hart zag geen eentonigheid en merkte het trieste der dingen niet op, wijl
z'n hart vol was van blijdschap over den grooten buitenkans. De tjalk liep gesmeerd
ende schipper, leunend tegen den geel en rood geverfden helmstok, waarop 'n
houten leeuwtje te slapen lag, floot de vroolijkste wijsjes, zong daar bijwijlen tusschen
door en wuifde met druk armgezwaai in levensblije overdaad naar de enkele
menschen, die op den wal zich vertoonden.
Over de kruin van een dier natgroene dijken snelde een witte stoomwolk van de
onderlangs gaande tram; de machine floot met 'n gil, die hevig begon, maar plots
scheen af te breken in 'n windvlaag.
Hart keek naar die huppelende stoomwolk, luisterde naar 't zwak bonkend gedreun,
dat snel verstierf, hoorde 't fluiten, waarna z'n aandacht eensklaps getrokken werd
door een geluid, dat met de wind meekwam en was als een echo van het tramfluiten
met veranderden klank, dat aan kwam loeien van verre.
‘'n Sleep’ mompelde hij, vooruit turend op 't water en tegelijkertijd ontwaarde hij
in de verte den zwarten rookpluim van een stoomboot. Nu moest hij opletten in 't
smalle vaarwater, dat niet langer voor hem alleen was.
De sleepboot naderde snel; Hart maakte de gewone beweging om 't bovenlicht
met z'n hand af te schutten en tuurde vooruit.
Een enkel vaartuig maar hing er achter; 'n tjalk was 't.
En toen hij nog meer was genaderd, zag Hart dat 't de ‘Vertrouw op God’ was
van schipper Bedeman.
De tjalk, zonder lading, dreef hoog op 't water met zware averij; de zeilen waren
gereefd, de boegspriet afgebroken; in den voorsteven gaapte 'n donkere opening;
het schip maakte water en Bedeman stond te pompen.
Hart hief z'n hand op ten groet aan den kapitein van de sleepboot, die 't desgelijks
beantwoordde.
Dan zag de eerste naar Bedeman en een lach glom in z'n oogen.
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‘Hei schipper.... ka-je niet zeilen....?’ schreeuwde hij.
De ander had even schuw opgekeken, gaf geen antwoord, pompte door.
Maar Hart begreep wel, dat hij toch tersluiks loenschte, wees op de gespannen
zeilen van z'n eigen tjalk en riep:
‘Eigen kracht, man!.... Nou zie je-t....!’ barstte dan in schaterlachen uit, zoodat de
kapitein van de sleepboot nog eens omkeek met verwondering.
En terwijl Bedeman doorpompte met een eensklaps vergrooten ijver, z'n stroeve
mond vast gesloten, z'n oogen onafgewend strak op 't luik voor hem, schreeuwde
Hart 't nog twee.... drie.... viermaal achtereen uit de verte: ‘Eigen kracht Bedeman....
Ha, ha, ha!.... Eigen kracht....!’
Tot z'n stem en z'n lach eindelijk verstierven in Bedeman's ooren en oplosten in
de vage geruchten van 't leven rondom.

IV.
Na den broeiwarmen middag was in 't noordwesten de grijze bank aan den horizon
allengs hoogera geklommen; dikke stapelwolken rezen er uit op tot grillige
berggevaarten, die veranderden met iedere seconde.
De zon, in rossen nevel, zonk er achter, verguldde de randen, schoot dreigend
majestueuze stralen van donker violet tot in 't zenith, maar verzwakte daarna snel,
of ze uitbluschte.
Dan viel de duister overal.
Want toen hij de zon eenmaal gevangen had, rees de bank snel omhoog als een
triomphator en hem vooraf rolden en schoven groenig-grijze dampkronkels, die
draaiden en ziedden of alles kookte en wervelde in dien wilden opgang.
Op de aarde werden de dingen vaal; een loodkleur was in het water gekomen en
de golfranden bruischten harder of 't moeilijker was geworden en zwaarder die
massa om te werpen.
Ineens, na een bliksemstraal, brak over de woelende watervlakte van de Schelde
de storm los.
Twee tjalken waren voor anker gegaan bij een plaat en hadden de zeilen
gestreken.
De storm gierde door 't kale want; de golven tilden en hieven aan de beide
schuiten, maar lieten ze weer vallen met een smak,
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braken erover uiteen, dat 't schuim ze overspatte tot halverhoogte de mast.
De donkerte was komen opzetten, gelijk met den storm, 't verduisterde overal
rondom; de oevers verdwenen; 't werd gansch gelijk een zee.
In dat dreigend nachtelijke flitste alleen het weerlicht en 't vuur van Westkappel
schaterde van de andere zijde als staagschietende bliksems.
Schipper Hart stond op 't dek in z'n oliejas, keek naar de zwarte lucht, naar de
zee, luisterde naar de donderslagen, die opratelden tot boven z'n hoofd en zag bij
't blauwe schijnsel van de bliksem, dat Bedeman op de andere tjalk maar al heen
en weer liep in zenuwachtige drukte, nu een lijn stijver aantrok, dan een klepperend
touw vastgreep, om vervolgens naar 't voorschip te snellen om te zien of 't anker
niet slipte en boven 't loeien van den storm meende Hart soms z'n stem te hooren,
of hij riep of bad met angstige kreten.
‘He.... héla!.... schipper Bedeman!’ schreeuwde hij hem toe, maar de ander bleef
gejaagd rondloopen, soms half struikelend in zichtbare vrees.
‘Slecht weer.... schipper!’ schreeuwde Hart nogmaals en toen zag hij Bedeman
'n beweging maken of deze schrok van 't geluid, dat hem wel de stem van satan
scheen in dien boozen avond.
Hart schudde z'n hoofd, haalde z'n schouders op en lachte, lachte hard, àl harder
temidden der bliksems, van 't knetterend dondergeluid en 't loeiend gebrul van den
storm en 't water.
Ineens wierp Bedeman zich op de knieën en begon luid te bidden, met de
gevouwen handen smeekend omhoog, naar den donkeren hemel.
En zijn jammerend vleien en Hart's schaterlachen versmolt tot een vreemd gerucht
van waanzin in 't gieren van de wind.
De Scheldegolven gingen hooger, rolden woest aan op beide tjalken, dat ze
kraakten tot in de gebinten.
Ineens knapte 't ankertouw van Bedeman's tjalk, sloeg fluitend in de lucht, kletterde
neer op 't dek.
De ‘Vertrouw op God’ scheen op te stijgen van de golven, schoot dan vooruit naar
de ‘Eigen kracht ‘, werd neergesmakt boven op dat dek tegen de mast die doorbrak;
hout en ijzer scheurde krakend vaneen; splinters vlogen rondom.
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‘We vergaan....!’ gilde Bedeman, die z'n tjalk voelde zinken.
Hart was opzij gesprongen, toen de aanvaring kwam; maar in eens spoelde 't
water al over z'n laarzen.
De vreemd-wanstaltige schepenkluw werd omlaag getrokken zoo 't scheen, de
eene schuit verzwolg de andere.
Alsof ze vochten, twee monsterlijke heldieren.
En Hart's vloeken en Bedeman's bidden kon niet doordringen tot de verre oevers.
Vlak bij elkaar werden ze in de golven gestort.
Bedeman strekte z'n hand uit naar Hart in den doodangst voor 't verdrinken, dat
komen ging.
Hart was bij hem, worstelde met 't woedende water, greep, Bedeman vast met
een poging om te redden.
Even nog hield hij hem op; toen zagen ze elkaar's hoofden spookachtig dansen
op 't water in 't blauwe licht van de bliksem en beiden voelden, dat dit hun einde
was.
‘Help.... help ....!’ schreide Bedeman al half stikkend en hij klemde zich aan den
ander, die nu vergeefs poogde hem af te schudden.
‘Los.... los....!’ schreeuwde Hart, met 'n laatste inspanning ‘Ieder op z'n eigen....’
Bedeman's lichaam werd opgeheven en in dat oogenblik schreide hij nog eenmaal
z'n geloof uit: ‘God.... help....!’
Dan sneed een golf hun adem af.
Toch waren, toen ze aanspoelden op het strand, de lichamen bijeen gebleven.
De ‘Vertrouw op God’ en de ‘Eigen kracht’ waren ondergegaan in de woede der
onbezweerbare elementen.
De beiden tegenstanders hadden moeten zwichten voor die reuzenovermacht.
En elkaar omstrengelend, als twee broeders, waren ze bezweken.
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Het onvermijdelike
door C.P. Brandt van Doorne.
Ik sliep aan één stuk door tot 's ochtends tien uur.
Rusteloos liep ik heen en weer de volgende dagen van den Heuvel naar Mon
Repos. Vader was zelden bij kennis. Zacht kreunend keerde hij zich van de ene zij
op de andere en gaf op mijn vragen geen antwoord. Juffrouw Karteldonk en de
verpleegster zorgden voor alles, ik kon maar weinig doen. Stil ging ik dan weer naar
huis en zorgde dat Wouter en Wim niet te kort kwamen.
Vier dagen duurde het zo. Toen overleed mijn goeie vader, zonder tot bewustzijn
gekomen te zijn, zonder ook maar één woord te hebben gesproken. Dàt speet me
zo vreselik; had hij mijn naam nog maar eens genoemd.... Het was of ik nu eerst
ten volle voelde, hoe ik van hem gehouden had. En in mijn smart kwam weer iets
als angst, nu ik levendig besefte dat hij niet naast me zou staan in de moeilike strijd
die ik wist dat zou komen....
De voorlaatste dag had ik Hein getelegrafeerd, op raad van de dokter. Wij stonden
beide aan 't sterfbed. Maar zoals ik al zei, hij wist het niet, herkende ons niet meer.
Langzaam doofde het leven uit.
We zaten in vaders huiskamer, Hein en ik.
‘Ja zusje,’ zuchtte hij, ‘d'r is 'n massa beroerdigheid in de wereld.’

1)

Zie de aflevering van September en October.
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Met Lies ging het helemaal niet goed de laatste tijd. Pijnen al erger en erger. Al
wilde de dokter 't niet ronduit zeggen, zij twijfelden geen van beide meer: 't wàs
kanker. Hein hield er de opgewektheid maar in zo lang hij kon. Lies trouwens ook.
Ze moesten 't dragen. Door tobberij en sombere gezichten werd het niet beter....
en je moest ook aan de kinderen denken....
‘En jij, heb je het goed met je man?’
‘Ja....’
‘Dat is ten minste 'n geluk.’
Hein bleef logeren op Mon Repos en zorgde voor al wat de begrafenis betrof. Ik
was er hem dankbaar voor. Ik voelde me zo slap dat mijn gewone daaglikse
bezigheden me bijna te zwaar werden.
Natuurlik zou Wouter, als Hein er niet was geweest, gedaan hebben wat hij kon.
Maar dan had ik me zelf toch met allerlei moeten bemoeien, en nù ging het buiten
mij om.
Vader werd op een Zaterdagochtend begraven. Half tegen Wouters zin ging ik mee
naar het kerkhof. In Nunspeet was dat niet gebruikelik voor dames.
Drie rijtuigen volgden de lijkkoets. Er waren vrienden overgekomen uit Arnhem.
Hein had verzocht aan het graf niet te spreken: vader hield daar niet van.
En nu liep alles af in één ogenblik: kort en koud.... Ik voelde me onvoldaan en
pijnigde mij met de gedachte: 't had anders gemoeten. Hoe wist ik niet. In Wouters
ogen las ik het verwijt: 't Is héél veel plechtiger als er een ernstig woord wordt gezegd
over 't sterven van iemand die ons zo na heeft gestaan....
Hein bleef nog 'n paar dagen. Hij regelde alles en werkte tot laat in de nacht. Toen
moest hij weg, hij durfde om Lies niet langer in Nunspeet blijven.
En 't duurde maar kort, toen nam juffrouw Karteldonk afscheid om naar familie in
Rotterdam te gaan. Uit Mon Repos werd het laatste weggehaald: Het een en ander
kwam bij ons - onder andere vaders boeken; ook de oudheden die weer een plaats
op Wouters kamer kregen, in dezelfde kast waar ze stonden
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die dag toen vader en ik ons eerste bezoek aan de Heuvel brachten. De meeste
meubels werden verzonden naar Amsterdam. Enkele waren voor Hein en Lies
bestemd, de overige voor een veiling.
En het gewone leven ging weer zijn gang.
Wouter was in zich zelf gekeerd die eerste tijd, en ik meestal ook. Behalve niet
het kindje, dat ik wachtte, hielden zich mijn gedachten aanhoudend bezig met het
geloof aan onsterfelikheid. Hoe kon ik hunkeren naar de overtuiging dat vaders ziel
nog voortleefde! Dat hij mij gadesloeg, wellicht me een wenk geven kon waar ik die
nodig had, een aansporing, waarschuwing.... Al had ik maar zekerheid dat we niet
waren gescheiden voor eeuwig!
Ik zocht in vaders bibliotheek naar boeken die over 't onderwerp handelden,
bladerde en las er in. Maar bevrediging gaf het mij weinig. Dat men in oude tijden
al reeds aan onsterfelikheid had geloofd, was evenmin een bewijs, als dat dit geloof
ons tot steun en tot troost kan zijn. Neen, hoe verleidelik ik het vond, mij te verdiepen
in fantaziëen van zalig, rein hemelleven - vertrouwen op de werkelikheid daarvan,
kon ik niet.
Ik was nu over de helft van mijn zwangerschap. En al sterker werd mijn verlangen
naar een eigen kind. Bij tijden scheen 't mij volkomen zeker dat het mij alle leed zou
vergoeden. Maar dan voelde ik ineens weer angst bij het weten dat tussen Wouter
en mij 't elkaar-niet-begrijpen groeide en hardde; een niet-begrijpen dat later óók
tussen 't kind en een van zijn ouders zou staan. Die vrees verscheen en verdween.
Soms was ie weken lang zo goed als weg, soms martelde hij me zo dat ik mijn twijfel
zocht te bannen en moeite deed om de kern van Wouters geloof te laten inwerken
op mijn ziel. Ik trachtte mij te bevrijden van elke vooringenomenheid; ik bereidde
mij zorgvuldig voor om op te nemen, gewillig passief.
Natuurlik vergeefs. Wat voor mij waarheid was, blonk na korter of langer
zelfbedrog, altijd weer door. Ik kòn niet geloven aan een rechtvaardige liefde-god
die een door hem zelf geschapen mensepaar tot in eeuwigheid verdoemt met hun
hele nakomelingschap; en, evenmin aan God de Zoon, die als mens op aarde komt,
zich opoffert en toch maar enkele onverdiend begenadigden redt, terwijl ontelbare
anderen aan de hel worden prijsgegeven. Neen, neen,
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neen! 't Stond verder van me af dan verhalen van Zeus of Wodan! Hoe was het toch
mogelik dat verstandige mensen als Wouter 't geloofden?
En nog gaf mijn man z'n wanhopige strijd niet op. Een week of drie na de
begrafenis begon hij: ‘We hebben nog niet weer gepraat over 't geen er gebeurd is
toen je vader zo ziek lag. Misschien is 't maar beter ook, er niet op terug te komen.
Je was overspannen. Maar één ding moet ik wel vragen. Geloof en ongeloof zitten
bij jou zo vreemd dooreengeward....’
En toen ik niets antwoordde, wachtend op wat er zou volgen: ‘'k Begreep je die
avond niet goed. Je gelooft immers nog aan God....?’
‘Wouter’ zei ik bedaard, ‘daar kan ik niet op antwoorden met ja of neen. Ik dènk
van wel.... Maar in ieder geval 'k geloof niet aan een God zoals jij je die voorstelt.’
‘Gerda ben je je wel bewust van de diepe ernst van de zaak? Het schijnt haast
dat je “geloven” zo iets bijkomstigs vindt, iets wat je zou kunnen doen, maar ook
wel laten. Je ziet niet in dat je zieleheil, je eeuwig leven ermee is gemoeid! Ons
leven hier duurt 'n ogenblik, vergeleken met het leven hiernamaals. Je weet niet
hoe de gedachte me martelt dat je verloren zou kunnen zijn!’
‘Daar zou je je dan in hebben te schikken’, zei ik koel.
Wat hij me voorhield had ik te vaak gehoord dan dat het nog indruk kon maken.
En ik dacht: Hij is overtuigd, dat hem, als uitverkorene, de hoogste zaligheid wacht,
terwijl ik lijd in de hel. Hij begrijpt niet hoe dit kan samengaan, maar denkt toch dat
het zo wezen zal, zo wezen moet....
De levensbeschouwing van de ‘uitverkorenen’ leek me ergerlik egoïsties. Ik voelde
op dat ogenblik meer sympathie voor Koning Radbouts opvatting dan voor die van
mijn man.
Wanneer ik de oorzaak van onze verdeeldheid naging werd ik steeds meer overtuigd
dat ik had gedaan wat ik kan om 't eens te worden met Wouter. 'k Was tegen hem
nooit offensief te werk gegaan, maar eigenlik had ik mèt hem mij zelf bevochten.
En nu viel me iets anders in: Zou 't niet mogelik zijn dat ik hèm er toe bracht, zijn
opvatting iets te wijzigen? Natuurlik kon er geen sprake zijn van hem af te trekken
van zijn geloof. Ik zou
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het niet kunnen, ik zou 't niet willen ook. Maar ik kon zien dat ik hem overtuigde van
mijn recht op een vrijheid die hij voor zich als van zelf sprekend beschouwde....
De waan dat ik daardoor iets verder zou komen verdween al heel gauw.
Eens toen ik tegen hem zei: ‘Wouter, wat wij geloven is niet hetzelfde. Maar hoeft
dat ook wel? Wanneer ik jouw mening eerbiedig, en over 't geheel heb ik dat altijd
gedaan, kan jij dan ook niet wat eerbied hebben voor de overtuiging van mij?’
antwoordde hij heel kalm: ‘Eén godsdienst kan maar de ware zijn. En wat jij gelooft,
of liever, voor mogelik acht, dat is nauweliks godsdienst te noemen. Een God, van
wiens bestaan je niet zeker bent, en van wie je niets weet, kàn je niet dienen, niet
liefhebben. Nee Gerda, je bent op 'n dwaalweg. Hoe kan ik jouw toevallige mening
gelijkstellen met wat is geopenbaard, met wat door Kristus zelf is verkondigd?’
Ik riep ongeduldig: ‘Tegen al wat 'n ander zegt, kom jij met je bewering: Ik wéét
het! Ik heb het ware!’
Hij bleef bedaard. ‘Er is geen sprake van mij. 'k Beweer alleen, en dat kan mij
niemand ontstrijden: Het woord van God staat oneindig ver boven alle
mense-bedenksels’.
‘Hier komt het op aan: wat jij Gods woord noemt, ìs dat Gods woord?’
‘Ja, Gerda. Stellig. Ik ben van niets zo zeker als dáárvan’.
‘Je zegt het is zo, en je bent zeker. Maar bewijzen kan je het niet. Of is 't een
axioma dat wat jij gelooft de zuivere waarheid is?’
Mijn toon werd onaangenaam. Ik hoorde het wel, maar ik kon me niet bedwingen.
Mijn man bewoog de lippen of hij wou spreken, keek me aan, maar brak het gesprek
bot af. 'k Begreep dat hij mij sparen wou om mijn toestand. Dat ergerde me nog
meer. Want redeneren docht me, deed ik presies als anders. En toonde ik mijn
geprikkeldheid, de grootste schuld lag aan hèm, aanzijn onuitstaanbare
meerderheidstoon.
In onze verhouding was als van zelf iets onzekers gekomen, iets onberekenbaars.
Bij mij vooral, maar toch ook bij hèm kon de stemming plotseling omslaan.
Er waren ogenblikken dat we scherp de grieven voelden die we tegen elkander
hadden, en dat het weinig scheelde of de
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ergernis ging over in weerzien. Maar de oude liefde die ons 't normale en echte
scheen, keerde altijd terug. Ongelukkigerwijs waren zijn en mijn gemoedstoestand
op een zelfde ogenblik wel eens verschillend. Stuitte de vriendelikheid van de een
op koele onwil bij de ander, dan werd daarvan meer dan vroeger het pijnlike
ondervonden; wat aanleiding gaf tot een wrokken en mokken dat 'k even
onaangenaam vond als felle twist. Meer en meer begon, vaak zonder naspeurlike
oorzaak een vreemd, vijandig zwijgen te heersen. Dat vond ik onverdraaglik en 's
nachts lag ik er over te tobben.
Vóór de avond bleef 't meestal onzeker, hoe we tegen elkaar zouden zijn. Wim
zat er bij aan 't ontbijt, aan de koffie, bij 't middagmaal. Was 't kind naar school, dan
had Van Gorsel zijn werk, gewoonlik buiten, soms op zijn kamer. Maar 's avonds,
als Willem naar bed was gebracht.... Zoals ik zei, 't was onberekenbaar. Nooit wist
ik vooruit, hoe ik zelf wezen zou.
Soms zaten we ouderwets gezellig tee te drinken. Hij keek de krant in, of een
boek, en ik had mijn naaiwerk. We babbelden er tussendoor, gewoon, zonder
bijgedachten: over huishoudelike dingen, over bebossing, over Wim.... We maakten
plannetjes tegen de tijd dat het kleintje er wezen zou; hoe we wandelen zouden met
de kinderen naar mooie plekjes ('t kleintje in de wagen); hoe verrukt onze Wim zou
zijn als hij 'n zusje kreeg, over allerlei.
We voelden dan beide grote vertedering; vaster, reëler dan wat ook, scheen onze
liefde. Wouter schoof zijn stoel naast de mijne en sloeg zijn arm om mij heen. De
ogen dicht, lag ik tegen zijn borst, niet redenerend, nauweliks denkend, vol van
grote, rustige zaligheid. Zó was het goed, volmaakt goed.
Maar op andere avonden.... waarom? Ik wist het niet en hij evenmin.... dan wàs
er ineens iets tussen ons, iets kouds en donkers. We wilden het wegduwen, dwongen
ons tot het zeggen van vriendelike woorden.... Maar er klonk iets gemaakts in, wij
voelden het valse, ofschoon toch allerminst valsheid werd bedoeld. Meest trok hij
zich onhandig terug en werd stil. En ik deed stroef, ik kon niet anders. Wanneer er
een toch wat zei, vatte de ander het op als een bedekt verwijt, als iets scherps of
onaangenaams.... We kibbelden even en zwegen weer, en 't onzichtbare tussen
ons dijde uit, schoof ons uiteen.
Soms wilde Wouter het vernietigen met geweld, en kwam hij
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naast me staan om mijn hand te drukken of me te kussen.... Dan weerde ik hem
bits af; ik kon het niet hebben.
Na zulke avonden gingen we zwijgend naar bed; zeiden volstrekt niets dan het
éne plichtmatige zinnetje:
‘Wel te rusten.’
‘ Slaap wel.’
Gewoonlik bleek de volgende dag dat beklemmend gevoel op even onverklaarbare
wijze geweken, als 't was gekomen. We deden zonder moeite of er niets was
gebeurd, of we ons niets herinnerden van die vijandschap van de vorige avond....
De onvruchtbare gesprekken over 't geloof verminderden weer. Dat ìk het onderwerp
niet het eerst aanroerde, lag voor de hand. En ik vermoedde dat mijn man mij om
mijn zwangerschap niet wou kwellen. Later bleek mij, dat hij ook op een ommekeer
hoopte, wanneer ik moeder zou zijn. Alleen als hij 's middags voor 't eten hardop
bad, maakte hij nog wel een toespeling op wat ons denken aldoor bezighield. Hij
smeekte dan om de genade van het geloof voor wie hem het liefst waren, of om
licht voor degenen die doolden in duisternis.
Ik voelde mij ondanks alles de laatste maanden van mijn zwangerschap nog niet
bepaald ongelukkig. Wouter en ik zagen allebei met groeiend verlangen de tijd
tegemoet van mijn bevalling; in half onbewuste, half bewuste verwachting dat onze
verhouding daarna wel duurzaam verbeteren zou. Hoe, had ik onmogelik kunnen
zeggen; en daar de kiem van onze onenigheid lag in 't geloof bestond er
welbeschouwd weinig uitzicht dat een verandering ten goede aanstaande was. Maar
als ik zei, wij hadden beide de vage verwachting dat alles wel goed, altans beter
zou gaan als 't kindje maar was geboren.
De grote gebeurtenis had plaats op de 4e Julie. Ik beviel van een flinke jongen, die
naar de vader van Wouter de namen kreeg Johannes Theodoor.
'k Was nòg gelukkiger met mijn schat dan ik had durven hopen. Mijn eigen kindje
naast me, in mijn arm of aan mijn borst - het was zo ongekend verrukkelik dat ik
soms tranen in de ogen
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kreeg van louter zaligheid. Ook Wouter bleek in de wolken met Hannie. Was hij wat
stil geweest de laatste tijd, misschien zelfs wat versomberd, nu leefde hij zichtbaar
op.
Ons kindje werd, toen het zes weken oud was, gedoopt door dominee Alers. Ik
ging natuurlik mee naar de kerk en Lenie die bij ons logeerde, ook.
Ja, Lenie was sedert 't begin van Augustus bij ons. Mijn man had er in toegestemd
dat ze kwam omdat ik 't zo heel graag wilde. Zelf voelde hij weinig voor haar. Hij
vond haar te koel, te beredeneerd, te weinig idealisties. Dat ze zich opperbest kon
schikken in de ongehuwde staat, in geen enkel opzicht naar 'n huwelik verlangde,
nam hij haar, naar het mij voorkwam, enigszins kwalik. Zo hoorde een vrouw niet
te zijn. Helene leek hem ondanks haar mooi gezichtje, onvrouwelik, innerlik dor.
Ze begrepen elkander niet. Zij beschouwde hem (ze zei het mij nooit, maar ik
merkte het best) als 'n bekrompen man. Ik trachtte vergeefs èn hem èn haar te
overtuigen van de onjuistheid van hun oordeel. Maar veel kon ik ook al niet zeggen.
Intieme gesprekken en kleine geheimen mocht ik niet aanvoeren als bewijs. En hàd
ik het gedaan, 't zou hoogstwaarschijnlik toch niets hebben gegeven. Ze waren nu
eenmaal bevooroordeeld.
Voor zover er door 't kind geen beslag op me werd gelegd, verdeelde ik mijn tijd
tussen Wouter en Lenie.
Ging ik 's morgens met de jongens naar 't bos dan hield zij me altijd gezelschap.
Heerlike uurtjes waren dat! Gezellig en vertrouwelik als in onze meisjestijd. Wim
speelde in onze buurt en voor me stond het wagentje waarin mijn kindje sliep!
Eens trachtte ik uit te vissen of Lenie werkelik niets voor het huwelik voelde of
daar de schijn maar van aannam. En toen ik vermoedde dat ze mijn vraag ontweek,
vroeg ik het haar ronduit. ‘Nog altijd niet,’ zei ze glimlachend, en 't leek me niet
onmogelik dat ze er bij dacht: Wat ik merk van jullie, maakt me er niet happiger op.
Ze had grote plannen, en hoopte die binnenkort te kunnen verwezenliken. Ze wilde
aan het hoofd staan van een school die breken zou met veel overbodigheden. Het
intresseerde me niet zó, dat ik oplettend luisterde. Ze zal het wel hebben gehad
over minder lesuren, openluchtspel, harmoniese ontwikkeling enzovoort.
's Middags ging ik, als 'k even kon, met mijn man een eindje mee. Ik werd er wel
moe van, maar deed het omdat we anders
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nooit samen waren. Na 't eten, 's avonds, babbelden we soms met ons drieën;
meestal liet Wouter Lenie en mij alleen, en werkte hij op zijn kamer.
Ik denk dat de Alersen en de meester door Wouter gewaarschuwd waren. Ze
vertoonden zich bijna niet. Maar nauweliks was Lenie - in 't laatst van Augustus naar Arnhem terug, of ze haalden hun schade in.
Vermoedde de dominee dat ik door de omgang met mijn vriendin weer in mijn
verzet tegen 't ‘goede’ was gestijfd, en vond hij het dáárom wenselik te trachten
meer rechtstreekse invloed uit te oefenen?
Het had er veel van. Vaker dan vroeger kreeg 'k wenken, vermaningen,
terechtwijzigingen. Ik bleef daar niet lijdzaam onder. Wat ik nauweliks meer wou
velen van mijn man, verdroeg ik van hèm allerminst. Soms wendde ik
onverschilligheid voor, soms prikkelde ik hem door ironie. Maar ik paste op om het
niet te erg te maken; ter wille van Wouter, die blijkbaar opzettelik zweeg, als Alers
tegen mij begon.
Het duurde niet lang of de dominee kwam tot de overtuiging dat ik verloren was;
onherroepelik. Hij zei het niet ronduit, maar liet het merken. Zijn vermaningen werden
zelden meer aan mijn adres gericht; hij zag me doorgaans over 't hoofd, en als hij
tegen mij sprak, deed hij het op een toon van kille hoflelikheid. Maar nu kreeg Wouter
't nodige te horen, en wel op een manier die 'k nogal kleingeestig vond. Alers toonde
weer overdreven bezorgdheid voor Willem, somtijds voor Wouter ook; waarbij
doorschemerde dat met een vrouw en moeder als ik, beiden steeds op het ergste
verdacht moesten zijn.
‘Gaat het met Willem nog goed?’ informeerde hij dan op een toon of 't kind onder
verdenking lag van een gevaarlike ziekte onder de leden te hebben. Eens vroeg hij
aan Wouter, die wat stil was: ‘Scheelt er iets aan?’
‘Mij? Niet dat ik weet.’
Dominee keek hem aan, zei toen zacht met een zekere plechtigheid: ‘Wat baat
het een man.... kchm.... zo hij de wereld gewint en hij lijdt schade aan zijn ziel?’
‘Ik begrijp je niet’, antwoordde Wouter koel. Maar ik kon merken dat de woorden
hem pijnlik troffen. Ook als de aanval - bij uitzondering - meer rechtstreeks op mij
was gericht, bleef
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hij mijn man aanzien. Maar dan nam ik wel eens een keer de vrijheid om 'n woord
mee te spreken. Zo zei hij eens: ‘Och ja, de Kristenen hechten nog aan het woord:
Gij vrouwen, weest uwe mannen.... Kchm.... onderdanig....’
Ik kende de tekst en vervolgde: ‘Gelijk aan den Here.’
't Was even stil. Hij voelde mijn ironie.
Toen zei hij snijdend: ‘Kchm. Juist. Ja. 't Schijnt ook reeds in die oude tijden nodig
te zijn geweest, dit.... kchm.... dit voorschrift met de uiterste scherpte te geven.’
Bij zulke schermutselingen bleef mevrouw Alers kalm en onverschillig. Ze had me
eens, toen ik alleen met haar was, bekend: ‘Och kind, dat kibbelen.... de mannen
kunnen 't niet laten; het kan ook wel zijn dat het nodig is. Maar ik begrijp het niet,
zie je. Als 't van den beginne af is bepaald wie zalig zal worden, wie niet, dan kan
zulk getwist er immers toch niets aan doen? 'k Ben er zeker van dat de Here Alers
en mij niet verlaten zal. Daar heb ik genoeg aan, niet?’
Die zelfgenoegzaamheid van de uitverkorene leek me begrijpeliker dan de
geloofsijver van haar man, schoon even onsympathiek.
Doordat ik veel in de bijbel las, en me aan had gewend de plaatsen die ik
merkwaardig vond te noteren, kreeg ik langzamerhand het gevoel van voldoende
gewapend te zijn om Wouters vrienden op eigen terrein te kunnen bestrijden. Toch
deed ik het zelden. Ik voelde er iets onedels in, omdat zij hechtten aan die teksten
en ik niet. Wel gaf het me een soort van zekerheid, dat ik, wanneer ik maar wilde,
bijbelgezag kon stellen tegenover bijbelgezag.
De toespelingen en minder vriendelike opmerkingen van dominee Alers waren
er, naar ik vermoed, niet vreemd aan, dat mijn man nog eens weer 'n gesprek met
mij begon over ‘het’ onderwerp. Ik wist dat hij zo min als ik ophad met overbodig
getwist. Maar het lag ook niet in zijn aard, zich aan een strijd die hij nodig vond, te
onttrekken.
't Was op een middag. Wim was naar school. Ik zat bij het wiegje van Hannie, die
sliep. Ik dacht dat Wouter uit zou gaan, maar hij kwam bij me zitten; en hij begon
op die voorzichtige, aarzelende toon, die niet uit onzekerheid voortkwam maar uit
verlangen om niet te kwetsen: ‘Zeg nu es Gerda, lijkt het je niet
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verkeerd, dat wij.... man en vrouw, en vader en moeder, levensbeschouwingen
hebben die lijnrecht indruisen tegen elkaar? Ik voor mij, ik voel duidelik dat het niet
goed wezen kan.’
‘We hoeven toch geen vijanden te zijn, al denken we niet eender?’
‘Natuurlik niet. Het goede dat we hebben, moeten we houden; 't verkeerde
verbeteren’.
‘Hoe dan?’
‘Geloof je niet dat we gelukkiger zouden zijn bij meer eensgezindheid?’
‘Stellig. Maar als ik jou vroeg: Denk voortaan als ik, dan zou je dat onzin vinden.
Even dwaas is het van jou als je wilt dat ik zal geloven als jij’.
‘Dus volgens jou?’
‘Volgens mij zit er niets anders op dan verdraagzaam te zijn. En dat ben ik
geweest, dat kan je niet ontkennen. Ik ben het nòg. Was jij het ook, dan zou 't veel
beter gaan.’
‘Je moet onderscheiden, Gerda. Ik weet natuurlik dat verdraagzaamheid tot zekere
hoogte nodig is. Je kunt er in de maatschappij niet buiten. En ik gun aan
andersdenkenden graag dezelfde rechten die ik verlang voor me zelf. Maar daarom
stel ik de mening van een ongelovige of een bijgelovige nog niet gelijk met die van
een belijder van Kristus! Dat kan ik niet doen, je begrijpt dat ik het niet màg.
‘Je aanbidt je eigen mening. Die van andere minacht je’.
‘Wezenlik vrouwtje, je bent onbillik! En als er één is, die van minachten niet mag
spreken, ben jij het! Hoe 'k van je houd, hoe 'k voor je voel, dat wéét je!’
‘Ja, wat je niet van me minacht, is me bekend.... Maar mijn overtuiging....’
‘Je overtuiging? Kom, kom, hoe vaak heb je zelf niet erkend en betreurd, dat je
geen vaste overtuiging hebt!’
Met moeite bedwong ik mijn drift.
‘Ik kan 'n heleboel niet verklaren’, zei ik, zo kalm het me mogelik was. ‘Hoe alles
ontstond en met welk doel, dat is 'n raadsel voor iedereen. Maar waar ik vàst
overtuigd van ben, dat is dat God héél anders moet wezen dan jij 't je verbeeldt. En
ik ben er óók van overtuigd dat Jezus een mens is geweest, en dat de verhalen....’
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Hij viel me op ernstige toon in de rede. ‘Ken je het woord: Een iegelik die de Zoon
lochent, heeft ook de Vader niet?’
‘Zo is het’, antwoordde ik. ‘Wie niet gelooft aan de Zoon, kan niet aan de Vader
geloven, zoals jij je die voorstelt’.
‘Wat 'n verwarring in je denken! En wat 'n overschatting van je beperkt verstand!
Je beslist maar wat er is en niet is, wat er kan zijn en wat niet kan zijn! Hoe dikwels
hebben we dat nu al behandeld! Soms ben ik bang dat de twijfel zó dicht is gezaaid
in je ziel, dat het geloof er door wordt verstikt....’
‘Wanneer ik niet geloof op gezag, dan heb ik dat aan vader te danken’.
‘Buiten Kristus geen zaligheid, Gerda. Of danken hier dus het juiste woord wel
is....’
‘Stellig. En dat zou je óók begrijpen, als je in je dogma's niet gevangen zat!’
'k Verwachtte een scherp antwoord. Neen. Hij haalde diep adem, zag me even
aan en zei alleen: ‘Het grieft me dat je zo oordeelt.’
'k Had eigenlik nog veel méér willen zeggen, maar ik zweeg ook. Drift drong ons
maar verder uiteen.
'k Geloof dat Wouter nu voor het eerst aan mijn bekering ging wanhopen. Op de
dagen die volgden merkte ik duidelik dat hij leed. Hij was stil en gedrukt. Toen leek
het dat hij zich inspande om te berusten. Want wat hij 'n paar maal zei tegen mij,
was zeker nog meer voor hem zèlf bestemd: ‘Hoe het ook lopen mag, niets gebeurt
buiten Gods wil. Zoals hij 't beschikt heeft, hebben wij 't te aanvaarden. 't Goede,
waar het kwade toe leidt, kunnen we eerst later zien.’
En 't gelukte hem werkelik in zijn groot vertrouwen op God, met enige kalmte op
het komende te wachten. Mij was dat onmogelik. 'k Vond het afschuwelik dat meer
en meer de echte vertrouwelikheid en innigheid ontbraken.
Gelukkig dat ik Hannie had. Die zaligheid, als 't kleine kopje tegen mijn borst lag en
'k met mijn hand zacht langs zijn velletje of over zijn haartjes streek! Bij Hannie vond
ik altijd troost. 'k Verweet mij wel eens dat die goeie Wim er bij te kort schoot. 't Kòn
onmogelik anders. Als Hannie sliep, was Wim meest naar
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school en 'k moest me dus tussen de schooltijden veel met het kleintje bemoeien.
Maar bij Willem geen zweem van jaloezie. Hij wou niets liever dan bij ons staan
als 'k met Hannie bezig was. En ik zelf vond het zorgen voor de kinderen en 't spelen
met hun zo heerlik, dat ik door de voldoening die de jongens mij gaven, uren had
waarin ik niet zag en nauweliks geloven kon dat de band tussen Wouter en mij
losraakte. Ik vroeg mij soms af: Is het dan werkelik zó veranderd? En 'k stelde mij
gerust met de gedachte dat alles nog wel terechtkomen zou.
Maar op andere tijden drukte de zorg des te zwaarder. En dan ergerde 't mij dat
mijn man, alleen door zijn steile begrippen, de oorzaak was van onze verwijdering.
Had hij mijn mening over geloof niet van den beginne af minderwaardig geacht?
Er was nóg iets dat ons verdeelde. 't Valt mij moeilik daarover te schrijven. Maar
zal mijn verhaal de gehele waarheid bevatten, dan mag ik 't niet onvermeld laten.
Gedeeltelik door de lusten en lasten die het kleintje mij gaf en voor een ander
deel door ons minder één-zijn, vermocht ik Wouter herhaalde teleurstelling niet te
besparen. 't Was mij niet moeelik toe te geven aan zijn verlangen, wanneer ik
verwachtte dat het kind elk ogenblik wakker worden kon. Ook vond ik, nu we beiden
wel voelden dat onze liefde de innigheid miste van eerst, iets stuitends in zijn
hartstochtelikheid. Ik moet erkennen: hij kon zich beheersen, hoeveel het hem kostte,
hoe moeilik 't hem viel. In deze dagen was gewoonlik 'n wenk, 'n enkel woord al
voldoende om hem van intimiteit te doen afzien. Maar dat mijn weigeren hem griefde,
kon of wilde hij niet verbergen. Hij toonde zich stug soms heel de volgende dag.
Bij die onaangenaamheden die regelmatig terugkeerden, voegden zich onverwachts
soms nieuwe.
Eens kreeg kleine Willem een bui, dat hij niet naar de Zondagschool wou. 't Was
er vervelend, vond hij. Wouter zei kalm: ‘Heb maar geen praatjes Wim, je moet toch
gaan.’ 't Kind dreinde, wat hem natuurlik niet hielp. Toen huilde hij. ‘Ma gaat ook
bijna nooit naar de kerk.’
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Mijn man keek me aan of hij zeggen wou: ‘Je ziet de gevolgen van 't slechte
voorbeeld.’ Ik ergerde me aan zijn stroef gezicht, en toen Willem weg was, maakte
ik de opmerking dat ik niet om de schijn naar een preek wou luisteren waar 'k geen
behoefte aan had. Dat had ik misschien al te veel gedaan.
Wouter antwoordde dat hij 't betreurde dat ik mij in de laatste tijd meer en meer
afwendde van ‘'t goede.’ Op dat onverdraaglike ‘goede’, dat betekende 't orthodox
Calvinisties geloof, vatte ik vuur. Ik zei iets onvriendeliks en we kibbelden weer.
Wouter liet zich ontvallen dat hij mijn invloed op Wim niet in elk opzicht gunstig vond.
Ik liet dat niet op mij zitten, maakte aanmerking op de Kristelike opvoeding: Wim
had zich aangewend, spreuken die hij op school, of thuis van zijn vader leerde,
overal waar hij maar kon, te pas te brengen. Eerst had ik het enkel dwaas gevonden
als ik 't ventje van zeven jaar hoorde verkondigen: ‘Hebt uwe vijanden lief, en zegent
ze die u vloeken,’ of: ‘Heb uw naaste lief als u zelf,’ of: Wie de armen geeft, leent
den Heer.’ Later had ik me afgevraagd: Is het wel zo onschuldig? Het kind zegt die
dingen als iets van-zelf-sprekends. Maar in 't leven handelt men er niet naar. Geen
sterveling heeft zijn naasten lief als zich zelf. Z'n vijanden zegent men niet. Merkt
Wim hoe meester Berkes zich uitlaat over de liberalisten, dan hoort ie andere taal!
Dàt zei ik aan Wouter en 'k voegde er aan toe, dat ik niet zozeer bang was voor
huichelarij (die kon zich bij 't kind niet ontwikkelen voor hem de tegenstelling bewust
werd tussen zeggen en doen) als voor sleurig en ondoordacht napraten, dat aan
zelfstandig inzicht steeds in de weg zitten zou.
Wouter vond mijn bezwaren belachelik. Hoe zou het woord Gods tot iets slechts
kunnen leiden?
Ik haalde mijn schouders op en dacht: wat hoeven we ook eigenlik over die dingen
te praten? Natuurlik zijn we 't niet eens!
Dat dominee Alers stelling genomen had tegen mij, heb ik hiervoor al verteld. Hij
dacht misschien dat Wouter, wanneer we tee dronken bij elkaar, de wijze woorden
die op mij doelden, niet genoegzaam ter harte nam; ten minste, 't kwam mij voor
dat hij nu en dan de strijd voortzette in zijn preken. Eigenlik was ik van plan geweest
de kerk niet meer te bezoeken. Maar een enkele maal, wanneer 't scheen dat mijn
man en ik weer iets minder ver van elkander stonden, en hij me vroeg (want nu en
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dan botte er toch weer 'n zwakke hoop bij hem uit): doe me 'n genoegen en ga nu
mee - dan zei ik tegen me zelf: wat kan 't ook eigenlik schelen? Win ik er niets bij,
het is ook geen verlies. En dan deed ik het maar. Een van die keren had Alers tot
tekst gekozen HEBREËN X: 31: ‘Vreselik is het te vallen in de handen des levenden
Gods.’ Tekst en preek wekten meer verbazing dan ergernis bij me op. Ik vroeg me
af, is die God in wiens handen te vallen zo allerverschrikkelikst is, dan niet de God
der Liefde? En hoe kan iemand zich opdringen dat hij die toornige, wraakzuchtige
God lief heeft boven àlles? Zouden de Kristenen bang-zijn bedoelen wanneer ze
van liefhebben spreken?
Wouter had genoten van de preek, en scheen te verwachten dat ik getroffen zou
zijn. Herhaaldelik zag hij me ernstig vragend aan op die Zondag. Maar ik zei niets.
Een week of wat later - ik was niet mee geweest - kwam hij nog dieper onder de
indruk uit de kerk. Tekst: ‘Met vlammend vuur wraak doende over degenen die God
niet kennen, en over degenen die het evangelie van Jezus Kristus niet gehoorzaam
zijn’.
Weer kwam 't vermoeden in mij op, dat Alers op mij had gedoeld, en Wouter mijn
afwezigheid had betreurd in de verwachting dat ik wellicht tot inkeer zou zijn gekomen
als ik de dreigende woorden vernomen had.
En daarom vroeg ik hem: ‘Rangschikt je vriend mij onder degeen die God niet
kennen of onder de ongehoorzamen?’
‘Hoe kom je daarbij? Hij zal aan jou niet hebben gedacht’.
‘Geloof je dat wezenlik?’
Hij wachtte even en antwoordde toen:
‘Of misschien ook wel.... Ja, 't moet hem natuurlik grieven dat je niet nader tot de
waarheid komt’.
‘Wanneer hij eens preekt over LUKAS VI, 35, dàn zal ik komen’.
Hij zag me, niet begrijpend, aan. Hij wilde niet vragen wat daar stond; maar ik
was overtuigd dat hij de tekst opzoeken zou. zodra hij alleen was. En 'k had wel
willen weten wat hij dan dacht bij de woorden: ‘Hij is goedertieren over de
ondankbaren en bozen’.
't Verbaasde mij soms, zo weinig mensen als Alers en Berkes (en Wouter ook,
ofschoon niet in die mate) beseffen wat er omgaat
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in het hart van wie ze ongelovigen noemen. Ze denken aan trots, aan
onverschilligheid, spotlust, ziekelike zucht tot tegenspraak, zelfs aan slechtheid. Dat
ook de niet-gelovige zelfstrijd kent, met vallen en opstaan naar het hogere streeft,
de mogelikheid daarvan komt nauweliks in hun op. Ze verbinden nu eenmaal het
edele en goede zo vast aan het geloof, aan hùn geloof, dat ze 't zonder dat
onbestaanbaar achten. ‘Het goede is zonder geloof niet wezenlik goed’, hoorde ik
Alers eens zeggen. En Berken vroeg: ‘Waarom zou iemand het goede doen, als
God het niet had bevolen?’
Al lang was er geen zweem van hoop bij me over, dat Wouter en ik op godsdienstig
gebied tot overeenstemming zouden komen. Van eensgezindheid in de hoogste
betekenis dus geen sprake. Met wat er restte, trachtte ik tevreden te zijn.
Aan onze kennissen in Nunspeet had ik niet veel. 'k Sprak deze en gene wel eens
een ogenblik in het dorp, maar daar bleef het bij. De meisjes Van Beek lieten mij
lopen om mijn man die hun te fijn was; bekenden van Wouter zochten mijn omgang
niet. De enigen die wij geregeld zagen waren meester en dominee. En daar het nu
weldra tusschen Berkes en mij tot een uitbarsting kwam, verschenen de Alersen
voortaan nog maar alleen.
Berkes had me in de laatste tijd met een soort minachting aangezien. Zolang ik
de vrouw was die door haar man tot het ware geloof zou bekeerd worden, had hij
belangstelling voor mij gevoeld, zelfs iets als genegenheid. Nu ik ‘afkerig’ bleef,
sneed hij mij af. Geen spoor van zoetigheid meer in zijn stem als hij met me sprak.
Ik lochende de waarheid; dat was genoeg. Vermoedelik werd ook in mijn nadeel
uitgelegd, dat Snoet hem verafschuwde, tegen hem bromde, aanvallen op zijn benen
deed.
Eens op 'n avond had de meester dingen verkondigd waarvan hij, naar het mij
voorkwam, helemaal niet op de hoogte was. 't Betrof de rechtspraak. Ik had, als
gewoonlik, kunnen zwijgen, maar 'k dacht aan vader, en maakte een opmerking.
Berkes vatte vuur. ‘'t Schijnt dat u mij onbevoegd acht om over juridiese zaken te
oordelen!’
‘Om u de waarheid te zeggen, wel enigszins.’
‘Dan zal ik antwoorden, mevrouw’, zei hij op stroeve toon, ‘met een spreuk van
Salomo: De kwade lieden verstaan het recht niet; maar die de Here zoeken verstaan
alles.’
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Ik glimlachte.
‘Lacht u daarom?’ En eer ik antwoorden kon, sprong hij op en schreeuwde trillend
van felle woede: ‘Daar heeft u het rècht niet toe! Men lacht niet om bijbelwoorden!
'k Verbied u te lachen! 'k Verbied het!’
Mijn hart bonsde van angst. Maar ik dwong mij tot kalm zijn en zag hem recht in
de ogen.
Zonder een woord te spreken, kwam Wouter tussen ons staan. Alers trok de
meester achteruit aan zijn jas.
Toen 'k zag dat hij bedaarde en verlegen werd, ging ik zonder spreken de kamer
uit.
'n Minuut of wat later kwam Wouter me zoeken (ik zat op de slaapkamer). ‘Dat is
'n allerpijnlikst toneel geweest, Gerda.... Ik wou niet graag dat zo iets zich herhaalde.’
‘Dat is ook onnodig, wanneer je Berkes maar niet meer ontvangt.’
‘Hij heeft begrepen dat zijn drift ongepast was. Maar.... 't spijt me toch ook aan
de andere kant dat je wel enige aanleiding hebt gegeven.’
‘Vind je dat ìk ongelijk had, ontvang hem dan zoveel je verkiest, maar ik kom er
niet bij.’
Berkes bleef weg. Ik geloof uit zich zelf. We waren intussen niet van hem af. De
kleinzielige man ging zich wreken door allerlei vitterijen op Wim. Het kind was lastig,
heette het nu; hij lette minder goed op dan vroeger, en bracht een geest van verzet
op de school. 't Bedroefde Wouter. Hij knorde op de jongen, verzocht mijn steun bij
het tegengaan van zijn slechtheid.... De slechtheid van kleine Wim!
‘Die Berkes kletst,’ viel ik ruw uit. Wouter schudde 't hoofd. ‘'t Kan zijn dat hij
overdrijft. Maar dat er grond voor zijn klachten bestaat, dat zie ik nu en dan zelf.’
Ik zag het niet. Natuurlik, als ieder kind had Willem zijn foutjes, maar daar was geen
enkel bij dat reden gaf tot bezorgdheid.
Ik zocht en vond dan ook nog steeds mijn grootste geluk bij mijn jongens. Willem
was nergens zo graag als bij mij, liever dan bij zijn vader. Ik trachtte zoveel mogelik
te vermijden dat hij die voorkeur toonde in mijn mans tegenwoordigheid. Maar de
liefde van 't kind sprak te duidelik. Voor mij was 't een genot mij met
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hem bezig te houden. Als Hannie wakker was, maakten we pret met ons drieën.
't Kleintje groeide heerlik op. Met elf maanden liep hij. Spreken deed hij nog niet.
Z'n eerste woordje hoorden we kort na zijn verjaardag. 'k Bewonderde het geduld
waarmee broer hem voorsprak: ‘Wim.... Wim.... Wim....’
Ik was volkomen onvoorbereid, toen Wouter me meedeelde, kort en beslist, dat hij
besloten had Willem te Wijk bij Duurstede op een Kristelik instituut te doen. Hij had
er geen woord vooraf met me over gesproken, laat staan me geraadpleegd. Dat
had hij overbodig gevonden, zei hij, omdat hij heel goed wist hoe ik er over dacht,
en voorkomen wou dat ik invloed oefende op het nemen van zijn besluit.
‘Maar.... waarom doe je dat?’ stamelde ik.
Hij was meer en meer tot de overtuiging gekomen, dat het voor Willem beter zou
zijn.
‘Beter? In hoeverre beter?!’
Zoals het nu ging, voelde hij zich bezwaard. Hij mocht het eeuwig heil van zijn
kind niet in de waagschaal stellen.
‘Denk je dat ik hem bederf?’
‘Het woord bederven heb ik niet gebruikt. Maar ik betwijfel of je het kind een
Kristelike opvoeding geeft. En tot mijn spijt wordt de invloed die ik op hem heb, niet
groter.’
‘Dàt is het! Je bent jaloers! Je gunt me zijn liefde niet!’
‘Op zo'n dwaze beschuldiging heb ik geen antwoord.’
‘En dan beweer je dat je 'm wegnemen moet om zijn eeuwig heil! 't Is immers
onzin? Geloof je dan niet dat al lang is beslist of Willem zalig wordt?’
‘'t Ontheft me niet van de verplichting om over 't kind te waken. Ik hoop natuurlik
en ik vertrouw dat hij uitverkoren zal wezen. Maar ik kan niet nagaan in hoever dat
in verband staat met het besluit dat ik nu nemen moet.’
‘Als je toch maar eens één keer logies doorredeneerde! Je twijfelt niet aan Gods
alwetendheid. God wéét dus of hij zalig wordt! Wat kan zijn opvoeding hier of elders
er dan toe doen?’
‘'k Zou liever zeggen dat er dan niets meer op aankomt! En dan kan je alle
slechtheid en zonde wel wegredeneren....’
‘Wie weet....!’
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‘Je meent het niet. Het is weer zo iets dat logies schijnt, maar waar we van voelen
dat het toch anders is. Wat Wim betreft, ik zal handelen zoals ik weet dat ik moet.
Je kunt het me nu wel moeilik maken, maar het is goed dat je 't dadelik hoort: het
brengt geen verandering in mijn besluit.’
We scheidden in vijandige stemming. Ik huilde van drift en verdriet. En ik wist: ik
stond machteloos. Hij had het voor 't zeggen. Hij was de vader, ik de stiefmoeder
maar....
's Avonds kwam hij met zachte woorden maar onverzettelik op de zaak terug. Hij
voelde wel dat het mij grieven moest dat hij niet met me had overlegd. Maar hem
zelf was de beslissing zo moeilik gevallen, dat hij een ogenblik bang was geweest
zijn plicht niet te kunnen doen, wanneer ik hartstochtelik pleitte voor hetgeen hij zelf
zo heel graag had.
Na een zware strijd had hij zijn neiging overwonnen. Maar toen 't bij hem vaststond
dat Willem uit huis zou gaan, wou hij 't niet laten voorkomen tegen mij, alsof de
beslissing nog vallen moest en hij mijn raad inwon.
Ik dwong me tot kalmte en zei: ‘Ik heb altijd getracht voor Willem een goeie moeder
te zijn. En daarom had ik gehoopt dat je zou voelen hoe grievend het voor mij is,
dat'je 'm naar kostschool stuurt. Maar is daar niet aan te veranderen, praat er dan
niet meer over. Alleen wil ik je zeggen: Wat je nù doet, is duizendmaal erger, en
verdeelt ons veel meer, dan wat we tot nu samen hebben gehad.’
Ik zorgde voor Willems goed, ik pakte zijn koffer. Ik deed mijn best zijn kinderlike
vreugd dat hij nu naar een ‘stad’ ging en wonen zou in een huis met vijftien andere
jongens, niet te bederven. Maar toen we afscheid hadden genomen, voelde ik me
zo verbitterd, dat ik mijn man bijna haatte. Wouter en ik vervreemdden in weinig
dagen meer van elkaar dan daarvoor in maanden. Ik ging hem uit de weg waar ik
kon. En toen hij dat merkte, ontweek hij me ook.
Hij stond vroeger op dan ik. Opzettelik treuzelde ik op de slaapkamer, zodat ik
hem als ik ontbijten ging, niet meer vond. Wij zagen mekaar aan de koffie, en ook
bij 't middageten. Praten deden we bijna niet. Hij zat 's avonds boven, op z'n kamer,
en 'k liet hem tee brengen door de meid.
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We waren gewoon om halfelf naar bed te gaan. 'k Had altijd veel behoefde gehad
aan slaap. Maar nu bleef ik lezen of naaien tot over elven, dan was ik zeker dat hij
er inlag.
Dat duurde zo drie, vier weken. Toen liet hij duidelik merken dat hij verlangde
naar toenadering. Ik had me opgedrongen intussen dat hij van zijn standpunt
misschien wel reden had om te handelen als hij deed. Ook lag het niet in mijn aard
om te blijven mokken. En dan, ik voelde me zo hopeloos eenzaam....
Het einde was, we kwamen toch weer iets nader tot elkaar. Maar in 't gevolg van
die verzoening-in-schijn verscheen weer dat àndere geharrewar. Soms zag ik het
aankomen en bleef ik laat op om het te ontgaan. Gewoonlik was ik er niet op verdacht
en merkte ik op de slaapkamer eerst de hartstochtelikheid van mijn man. Ik wist hoe
hij smachtte naar liefdebetoon, wanneer hij door een paar woorden of door een
liefkozing van zijn verlangen deed blijken. En schoon ik dan ook wel een neiging
tot toegeven in mij bespeurde, ik kón niet altijd. Als ik duidelik voelde dat aan dit
begeren de liefde vreemd was, scheen mij zijn zinnelikheid weerzinwekkend en ik
zei kortaf neen.
Maar helemaal vrede had ik daarbij toch niet.
Minder nog was ik met mij zelf voldaan als ik geen kracht tot weigeren had gehad.
Dan schrijnde mij al gauw die herinnering aan onze tederheid en kozende woorden....
Wanneer ik opstond, maakte de nuchtere werkelikheid mij nog stugger en 'k
schaamde mij - wat ik vroeger niet deed na een liefdenacht. Ik zag duidelik hoe mijn
man en ik ons geestelik meer en meer verwijderden van elkander; hoe innige liefde
ontbrak. Misschien was de echte liefde er nooit geweest, en hadden we ons zelfs
bedrogen in 't eerst van ons huwelik. Maar nu, nu we inzagen allebei, hoe de
verhouding wàs, nu we niet langer dwaalden te goeder trouw - nu werden we telkens
toch door een lichamelik verlangen de een naar de ander getrokken. Dàt vond ik
vernederend....
Maar na 'n paar dagen sleet de scherpte van dat gevoel. Er kwam dan eerst een
korte tijd van betrekkelike rust, en daarna begon weer hetzelfde: Wouter drong aan,
ik weigerde. Tot ik eindelik toegaf.... meest zonder recht te beseffen waaròm: in een
opwelling waar het in scheen dat het zo wezen moest.... En zo regelmatig volgde
het een op het ander, dat ik erbij na aan wende. Altans ik heb de indruk niet dat die
dagen ondraaglik waren.
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Misschien ook is de herinnering aan dat leed vergaan door 't zo oneindig zwaardere
dat mij te wachten stond.
In 't laatst van November werd kleine Hannie ziek. 'n Paar dagen al was hij niet tierig
geweest. Hij had kou gevat, sliep onrustig, kreunde voortdurend en had 'n blaffende,
droge hoest.
Ik stuurde om de dokter. Die zag het al dadelik ernstig in. 's Avonds kwam hij
terug. Het kind had een hoge koorts: Jannink vreesde voor longontsteking.
Er werd van alles gedaan; een kompres op het borstje gelegd, vuur aangemaakt
op de slaapkamer, gestoomd.... Het kwam ons aanvankelik voor dat het hielp, mijn
angst begon iets te verminderen. Maar op Zondagavond - het was de 3e December
- werd het ineens veel erger, hij deed zo vreemd en had het zo vreeslik benauwd.
Ik riep: ‘Haal de dokter! gauw! De dokter!’ en nam het kind uit zijn wieg. Wouter
sprong op, vloog de deur uit.
Nauweliks was hij weg, of Hannie keek me aan, trok met de open en bewoog zich
niet meer. 'k Verbeeldde mij ook dat hij kouder werd. Ik deed een dekentje om hem
heen, drukte hens tegen mijn borst, ging zitten en durfde mij niet bewegen. Maar ik
had nog hoop.... Als Jannink maar kwam!
Het duurde een eeuwigheid. Eindelik, eindelik was Wouter terug. De dokter zou
volgen.... Mijn man zag naar 't kind, zag naar mij, streek Hannie over de wangen,
en knielde toen zacht snikkende bij het lege wiegje neer. Ik zag hem bidden, ik keek
ernaar, half suf, het trof mij niet; 't was me aldoor of hij er eigenlik buiten stond....
Ik wachtte op de dokter die maar niet kwam. Ik drong me op, dat het kindje maar
schijndood was. Hij leeft nog, zei 'k in me zelf, hij is niet gestorven, het lijkt maar
zo....
Dáár was Jannink. Hij kwam haastig binnen; zonder te spreken nam hij het kind
van me af, om even daarna te bevestigen wat ik eigenlik wel wist maar mij niet
durfde bekennen.... Ja Hannie, mijn schat, was dood.
Ik mocht het lijkje niet meer in mijn armen hebben. Ik moest verstandig zijn, zeiden
ze, zorgen voor me zelf. Ik liet met me doen, het drong niet tot me door. Maar naar
bed gaan wilde ik niet, ik bleef waken bij Hannie. Ik zou niet kunnen zeggen waarom,
ik had geen bedoeling, ik kòn niet anders. Wouter bleef ook
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op. Lang zat hij naast me, zonder te spreken. Eindelik zei hij: ‘Gerda, ik wou toch
zo graag dat ik je iets meedelen kon van de troost die ik voel.... Die zekerheid dat
God alles leidt en beschikt, niets doet wat niet strekt tot ons heil. O het geeft mij
zo'n rust. Hannie is nu gelukkiger dan hij het ooit op aarde kon worden’....
Ja, als ik 't ook maar had kunnen geloven! Ik zei dat ik dankbaar was voor hèm,
dat hij niet hoefde door te maken wat ik leed.... Mij gaven zijn woorden geen troost.
De volgende dag was ik ziek. Ik had de dwaze hoop dat ik óók longontsteking zou
krijgen en sterven. Ik huilde niet meer, maar was ook te moe en te lusteloos om te
spreken. Jannink gaf me, naar 'k later hoorde een slaapdrank in. Ik sliep een nacht
en een halve dag aan een stuk door. Toen ik weer wakker was, kleedde ik me aan
en ging naar beneden. Dáár, in de voorkamer, stond het lijkje; 't was al gekist, ik
mocht het niet meer zien.
Zó woest stormde wilde smart op mij in, dat niet-te-leven mij van alles verreweg
het begeerlikste scheen.
Hein en ook Lies (zwak als ze was) waren overgekomen. En een van de onderwijzers
uit Wijk had Willem gebracht, op mijn mans verzoek.
Toen ik na 'n hevige smartuitbarsting wat was bedaard, kon ik de omvang van
mijn verdriet niet duidelik meer overzien. Ik voelde een vreemde, matte kalmte, met
(weinig merkbaar) iets van vage angst. Ik wist heel goed: het grote leed stond voor
mij als een reusachtige berg waar ik nooit overheen komen zou. Maar duidelik
waarnemen deed ik het niet. Het dook grotendeels in grijze nevel weg en leek
daardoor minder dreigend.
Wouter en ik, we kwamen er nauweliks toe, met elkander te spreken, die eerste
dagen na het sterven van ons kind. Wat ons nù uit elkander hield, was ergernis
noch verbittering, maar de schroom om een gesprek te beginnen waarin geen van
beiden die woorden zou horen waarnaar hij zo innig verlangde. Zijn troost kon de
mijne niet zijn. En ik hàd geen troost.
Toen hij eindelik het zwijgen verbrak en zei: ‘Ons kind is nu
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bij God, wij mogen hem zijn geluk niet benijden’, verlevendigde dat mijn pijn. Hannie
gelukkig?
'k Vermocht de vrees dat zijn ikje-in-de-knop voorgoed was vernietigd, niet van
me af te zetten. 't Enige wat nu een troost wezen kon, was de gedachte dat hij
beschut was, voorgoed, tegen alle leed. Maar hoe beredeneerd en kil was zo'n
troost....
Woensdagochtend werd hij begraven O die verschrikkelike dag! De dominee
kwam met zijn vrouw, en de meester, en enkele halve kennissen, nagenoeg
vreemden voor mij. En altijd opnieuw te moeten horen: Het is Gods wil - berusten
- berusten - het kind is nu in den hemel bij God - door lijden tot zaligheid..... O, het
ontzenuwde mij.
Na de begrafenis zat ik tussen Lies en Hein, die met me fluisterden om me af te
leiden, en te voorkomen dat ik me ergeren zou aan het strakke gedoe van de mensen
die kwamen en gingen, koelmeewarig, rustig in hun verzekerdheid van uitverkoren
te zijn.
Hein hield het niet uit. ‘Ik ga wat lopen’, zei hij en verdween. Liefst was ik
meegegaan.
De volgende dag vertrokken mijn broer en zijn vrouw, en op Vrijdag bracht Wouter
Willem terug naar het instituut. Arm kereltje, wat was hij bedroefd! Nu eerst viel het
me in, dat ik me meer met hem had moeten bemoeien.... 'k Had bijna uitsluitend
aan Hannie gedacht.
Langzamerhand hernam het leven zijn stille, geregelde gang. En het leek mij zo
onduldbaar en niet te geloven leeg, dat ik mij telkens op 't denkbeeld betrapte: Er
moet iets gebeuren, iets onverwachts, iets ergs misschien.... Maar zo kan het niet.
Het was een dreinige, wakke winter. Dagen aaneen joeg de sneeuw langs de
huizen, of tikkelde regen tegen de ruiten aan. Ik ging weinig uit. 'k Verbeuzelde mijn
tijd, dwaalde door de donkere kamers, zoekende naar toevallige bezigheid.... Ik
vond niets dat mij bevredigde.
Verlangend zag ik naar de Kerstvakantie uit. Dan zou Willem komen.
Maar toen hij er was, zag 'k hem minder dikwels alleen, dan ik had gehoopt.
Wouter had ook naar zijn kind verlangd, hij hield hem veel bij zich en nam hem ook
als hij uitging, mee.
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Kwam daar wantrouwen bij tegen mij? Ik wist het niet, en trachtte dat denkbeeld
van me af te zetten zoveel ik kon.
In de uurtjes dat ik Willem bij mij had, spraken we veel over kleine broer. We
diepten allerlei herinneringen op, en toen 'k eenmaal heen was over de pijn die 't
noemen van Hannies naam me eerst gaf, vond ik in Wims gebabbel grote troost.
De vierde Januarie bracht zijn vader hem naar Wijk terug.
Wouter en ik, we leefden meer naast dan met elkaar. Een enkele maal, als hem de
gelegenheid gunstig scheen, begon hij een vertrouwelik gesprek dat altijd al gauw
over geloof en bekering ging lopen. Ik vond het zo dubbel pijnlik, omdat ik begreep
dat hij de dood van ons kindje als een wenk beschouwde, een ingrijpen van God,
waardoor ik vatbaar worden moest voor de ‘waarheid.’
Eens haalde hij uit de Katechismus aan: ‘Ik geloof dat de Zone Gods uit het ganse
menselik geslacht zich een gemeente ten eeuwigen leven heeft uitverkoren en dat
ik daartoe behoor ‘. Daar zou ik Hannie terug kunnen vinden.... Hij wees op de
verwachting dat Kristus mij - wanneer ik geloofde - tot zich in de hemelse blijdschap
en heerlikheid zou nemen....
Maar toen hij die woorden sprak, schoot me in de gedachte wat aan de plaats
voorafging: dat diezelfde Kristus zijn en mijn vijanden werpen zou in de
verdoemenis....
Onnodig te zeggen dat zulk een onderhoud niet voeren kon tot het door Wouter
gewenst resultaat. 't Eind was gewoonlik dat ik beweerde: ‘We denken nu eenmaal
verschillend en hebben op onze mening evenveel recht’.
‘Mijn overtuiging komt van hoger, Gerda!’
‘Dat denk je, ja’.
‘Dat wèèt ik’.
O, die kille, sombere dagen! Doods lag onder strakgrauwe lucht de sneeuw op de
wijde, vervlakte hei. Hoe vaak had ik in zomer en herfst op Wouters kamer van 't
heerlike uitzicht genoten! Nu vermeed ik naar buiten te zien, daar de eentonigheid
mij benauwde. Door lezen, lezen, lezen trachtte ik de werkelikheid op een afstand
te houden. Ik zat in de huiskamer met de rug naar het raam. Snoet lag aan mijn
voeten, uren lang onbeweeglik.
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Wouter was in de winter veel thuis. Maar dat bracht geen gezelligheid. Hij zat stil
op zijn kamer te werken, maakte aantekeningen uit boeken en tijdschriften, verdiepte
zich in berekeningen. Hij rookte de ene pijp na de andere. In de kamer bleef de
benauwde tabakslucht hangen. Soms, als ik binnenkwam om iets te brengen, wolkte
de blauwgrijze rook om mij heen.
Het kon mijn man niet ontgaan, hoe hopeloos onbevredigd ik mij haast voortdurend
voelde. Op een goeie dag kwam hij bij me, beneden, drentelde 'n ogenblik doelloos
rond en vroeg toen: ‘Gerda, zullen we nog eens spreken?’
‘Neen, 't geeft immers niets.’
Ik wilde niet meer. Zou er vrede tussen ons komen, of ook maar schijn van vrede,
dan moest ik mij overwonnen verklaren, buigen, zwijgen en mijn verstand geweld
aandoen. Mijn overtuiging telde bij Wouter nu eenmaal niet mee. Maar daartoe
besluiten kon ik niet.
Helaas, bij al die narigheid kwam dat mijn eigen geloof mij maar matig voldoening
gaf. Mij was het niet, als Wouter, een vaste steun, ik vermocht op zijn best te berusten
(wat moest ik anders?). Maar wezenlik pijnigend bleef de gedachte aan onze
hopelooze onbeduidendheid. Hoe juist scheen mij de vergelijking van het mensdom
met het gras. 't Ontspruit, het groeit op, verwelkt en sterft, het nieuwe neemt de
plaats in van het oude. Zo gaat het door. Nu ja, wij mensen mogen langer leven,
meer denken, meer voelen (tot ons geluk?) - maar voor 't overige.... In ieder geval
na de dood vervalt ook het geringste verschil....
Telkens voelde ik mij door dit sombere denkbeeld getroffen. Ik hield het voor
onomstootelik waar. En tòch - vreemd - tegelijkertijd welde er een vage, niet onder
woorden te brengen twijfel in me op. En 't scheen dat, mij zelf onbewust, die twijfel
verdichtte, - want plotseling kristallizeerde hij, en wàs er, tot mijn verbazing. De
mens gelijk aan het gras? 't Mocht waar zijn voor het stoffelike. Maar denkkracht,
bewustzijn - wàs 't wel zo zeker dat die bij het sterven verdwijnen?
Waar kwamen ze vandaan?
Het leek me beslist onmogelik, dat denken ontstaan zou door inwerking van de
ene stof op de andere. Dan was 't nog aannemeliker dat in iedere cel gedachte en
stof onafscheidelik verbonden waren. Maar ook dáárdoor werd allerminst verklaard
hoe het individu,
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hoe de mens zich boven de dolle verwarring van een oneindig getal flauw en
verschillend denkende celletjes kon verheffen tot een zichzelf bewuste geestelike
éénheid. En dat deed hij! Zijn weten was bovendien meer dan schijnkennis, meer
dan het spel van droom en verbeelding. Niet zelden kon hij zijn redeneren toetsen
aan werkelikheid: loopbanen van kometen werden berekend, zonsverduisteringen
voorspeld, met nooit falende zekerheid. Maar dan kon 't niet wel anders of de
menselike geest was méér dan de eindsom van het door een groot aantal tijdelik
en toevalig verbonden cellen gedachte!
Zeker was 't wel het gemakkelikst, met het woord God hier alle onbegrijpeliks te
verklaren; te zeggen: alles is ingericht zo als het is, door God. Hij heeft de mensen
zoveel licht gegeven als Hij voor wenselik hield. Wij kunnen met ons verstand veel
beseffen: gave van God. Veel gaat ons te hoog en blijft ondoorgrondelik: zo is de
wil van God. Het goede op aarde: een geschenk van Hem. Het leed: gerechte straf.
Enzovoorts.
Neen, een volmaakt God, die het volmaakte niet schept, of toelaat dat zijn
schepping bedorven wordt, was iets onzinnigs. Had de duivel schuld? Maar een
almachtig en volmaakt God duldt geen duivel.
Iets anders leek me begrijpeliker. Het zieleleven, àlle leven afkomstig uit één
zelfde grote bron, waar alle bestaan en denken en voelen uit opwelde. Of neen,
geen bron, een geestesoceaan. En de individuele bewustzijntjes, druppels daaruit
gespat. Druppels, die eenmaal terugkeren zouden tot het geheel, waardoor elke
ziel weer een deel van de Alziel werd. Dan volgde op de dood geen vernietiging,
maar mede-God-zijn! In die zin was het waar, dat wie zich zelf verloor, het
allerhoogste vond.
'k Herinnerde mij dat ik vroeger - veel vager - al wel eens iets dergelijks had
gemeend. Na gesprekken met vader misschien. Maar nu voor het eerst scheen het
denkbeeld mij werkelik van belang.
Véél troost schonk het mij intussen nog niet. Altans niet genoeg om mij met de
ellenden - grote en kleine - van 't daagliks bestaan te verzoenen. Wanneer ik dacht
aan het warm en kleurig geluk van twee jaar geleden, was de tegenstelling met nù
ook wel groot.
Vooral als 'k alleen was, vroeg ik mij dikwels af: Zou het niet beter kunnen worden?
En dan was het mij of er van 't oude
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warme toch nog iets in mij gloeide. Dan vond ik de verhouding tussen Wouter en
mij onmogelik kinderachtig.... 'k Droomde en fantazeerde van nieuw opbloeiend
geluk....
Maar als hij binnenkwam en ik hoorde koele voorzichtigheid in zijn stem, ik zag
zijn onderzoekende blik en merkte zijn stroefheid op, dan wist ik ook dadelik weer
met volkomen zekerheid: de ware, echte innigheid keerde bij hem niet terug, vóór
ik geloven zou wat ik nooit geloven kon. Mijn luchtkastelen nevelden weg.
Onder dit alles leed ik nog meer, dan aanvankelik tot mij doordrong.
Langzamerhand werd ik energieloos en slap. Soms beving mij de angst dat op den
duur mijn overtuiging en wil verloren konden gaan, dat ik zou zeggen: nu goed dan,
ik zal het wel aannemen....
Op de dagen dat ik daarover tobde en bang was voor eigen zwakheid, werd het
verlangen naar Willem wanhopig sterk. Hij zou me afleiding kunnen geven! O, als
ik die goeie, lieve jongen bij me had!
Hoe vaak had ik mijn man al willen vragen, of het kind weer in huis komen mocht!
'k Zou willen beloven dat ik mijn best zou doen, geen invloed te oefenen op zijn
geloof....
Telkens nog had ik mij bedwongen, gezwegen, vrezend dat Wouter zou weigeren.
Nu hield ik het niet langer uit. Ik praatte mij voor: misschien zegt hij dadelik ja. En
dan is 't door mijn domme schuld, door mijn lafheid, als Willem nog langer in Wijk
bij Duurstede zit....
Helaas, het liep zoals ik had kunnen voorzien. Wouter zei neen. Hij begreep dat ik
me heel eenzaam voelde. Ging het hem niet eveneens? Het viel hem zwaar genoeg,
zijn enige kind te missen.... Maar het was beter voor Willem dat hij voorlopig bleef
waar hij was, en dus moest het.
Ik vroeg: ‘Moet het om mij?’
Hij zweeg. Dat hij antwoordde was ook niet nodig, ik wist het immers wel....
En toen kwam plotseling een vraag in mij op, die ik uitsprak vóór ik hem smoren
kon. ‘Als Willem mijn kind was, òns kind.... of als Hannie was blijven leven.... zou
je ook.... had je hèm ook het huis uitgedaan?’
Ik zag zijn gezicht verstrakken. ‘Laten we ons liever niet verdiepen in
onderstellingen’, zei hij.
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‘Wouter, praat er niet om heen! Ik zou het beslist willen weten!’
‘Dat ik Willem naar kostschool gestuurd heb, was uitsluitend in zijn belang. Ik heb
je dat meer dan eens uitgelegd. Ik moest zo handelen. Tegenover een kind van ons
beiden zou ik niet minder verplichtingen hebben gehad.’
‘Dus - dan óók?’
‘Die vraag kan je zelf beantwoorden.’
Toen dacht ik de verschrikkelike gedachte: Dan is het maar goed dat mijn kindje
gestorven is.
Ik keerde mij bijna huilend van smart en verontwaardiging om; ik liep naar boven,
naar de slaapkamer, vrezend dat ik in snikken uitbarsten zou. Ik zat op mijn bed,
de ogen dicht, en allerlei wilde en droeve denkbeelden warrelden door mijn hoofd.
Tranen kwamen er niet. Eindelik werd ik kalmer en voelde ik me weer mij-zelf. Ik
was niet langer wanhopig. Het kwam mij voor dat ik door de schok iets van mijn
veerkracht herkregen had. En over wat mij te doen stond, tobde ik allerminst! 't
Mocht gaan zoals het wou, één ding stond nu onherroepelik vast: Nooit zou ik van
Wouter meer een kind hebben. Nooit!
Hoe weinig eensgezind wij de laatste maanden naast elkaar hadden voortgeleefd,
nu en dan had nog wel eens toenadering plaats gevonden. Kortstondige intimiteit
en liefdewaan, die ik beschamend vond vooral als ik er zelf naar had verlangd. En
toch was ik onzeker wat mij m'n plicht, daar ik eenmaal getrouwd was, voorschreef....
Maar ik wist nu dat het uit zou zijn.
Aan zelfbeheersing had het mijn man nooit ontbroken. Gewoonlik, als ik blijken
liet dat ik niet weten wilde van intimiteit, schikte hij zich, zonder 'n woord.
Nu ik weigerde en weigeren blééf, steeds weer, werd zijn houding anders. Hij
uitte zijn ergernis niet alleen, maar toonde zich niet van zins, te berusten. Ik had het
recht niet, beweerde hij, zo te doen zonder geldige reden.
Een geldige reden had ik, antwoordde ik. 'k Wou geen gevaar lopen moeder te
worden van een kind dat hij mij afnemen zou om 't op te laten voeden in de leer dat
ik verdoemd zou zijn! Wouter werd driftig. Ook ik wond me op en er vielen scherpe
verwijten.
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Het duurde 'n paar dagen, toen kwam hij terug op 't netelige onderwerp. Hij noemde
mijn besluit onzedelik, onmogelik, onnatuurlik. Ik mocht niet vergeten dat de vrouw
de man onderdanig moest zijn. Zij was om hem geschapen, niet omgekeerd. Hij
deed mij verstaan dat hij desnoods zijn rechten zou laten gelden....
En op alles antwoordde ik met een kort, beslist neen.
Zijn beden en vermaningen keerden telkens terug. Al sterker drong hij aan. Er
volgden onverkwikkelike tonelen.
Ik weet niet wat m j méér aangreep, het doodse leven op stille dagen, dat niets,
maar ook helemaal niets gebeurde, of die avonden - en de angst er voor - dat Wouter
niet wilde begrijpen, en na 'n onhandige wenk zijn hartstocht niet langer verborg.
Alleen door me elke dag weer in te prenten dat leven onbestaanbaar is zonder
strijd, kon ik me heenslaan door de moeilikheden en zorgen die ik aldoor om mij
heen zag staan. Maar hoe angstig maakte ik mij soms op eenzame lege dagen,
door het denken aan de onenigheid die ik 's avonds verwachten kon!
In Maart kwam 't tot een uitbarsting. 's Morgens en 's middags had hij buiten
gewerkt, 's avonds boven gezeten. Toen ik om elf uur naar bed ging, dacht ik dat
hij zou slapen. Maar neen hij zat blijkbaar nog op. Het duurde niet lang of hij kwam
en vroeg, wat ik al wel verwachtte.... Op mijn weigering greep hij me bij de polsen
en beet me toe dat hij zich niet storen zou aan mijn neen. Eén ogenblik was ik zo
ontsteld dat ik mij nauweliks verzetten kon. Maar dadelik kwam mijn kracht terug
en woedend riep ik: ‘Schaam je! Schaam je!’
Hij kwam tot bezinning, aarzelde even en duwde mij toen van zich af. Hij sprak
niet, maar staarde me hijgend aan, doodsbleek met een vertrokken gezicht. Ik kroop
in bed en 't was of in de. drukkende stilte zijn woesthete drift mij beademde. Ik durfde
mij niet verroeren. Bang, doodongelukkig lag ik wakker de halve nacht. Ik was
overtuigd dat ik meer leed dan hij.... Haast voelde ik berouw, niet toegegeven te
hebben....
Twee dagen duurde 't, vóór we het woord tot elkander richtten. Ik dronk tee in de
huiskamer. Hij kwam van boven, ging bij me staan en zei kalm en koud: ‘Het spijt
me.... wat eergisterenavond is gebeurd. Of 't meer mijn schuld was of meer de

Groot Nederland. Jaargang 9

603
jouwe, dat wil ik daarlaten. Ik wou je alleen maar vertellen dat je niet bang hoeft te
zijn voor herhaling.... Ik heb je volkomen begrepen, en het is uit.’
Ik voelde me te beklemd om te antwoorden. Gelukkig liet hij me, zonder iets meer
te zeggen, alleen.
We deden vreemd-stroef, de volgende dagen. We praatten over onverschillige
zaken, op onverschillige toon. Hij, altijd iets uit de hoogte en of hij me op een afstand
houden wou. Ik koel, of zijn spreken en zwijgen mij in de grond niet kon schelen.
Van weerskanten was in die omgang iets onoprechts, iets onwaars dat ik hinderlik
vond, maar niet op zij zetten kon. De neiging om wat vriendeliker te zijn werd door
de vrees dat verzoening zou leiden tot intimiteit, bedwongen.
Langzamerhand werd alles weer tot zekere hoogte gewoon. In Wouters blik las
ik soms met onmiskenbare zekerheid, dat hij leed en naar mij verlangde. Maar de
lippen neep hij zo vast op elkaar, dat ik niet twijfelen kon of hij zou de door hem
gekozen weg blijven volgen: wilde ik toegeven, goed; hij zou, wat het hem kosten
mocht, geen stap in mijn richting doen.
Ik voelde mij zo hopeloos ongelukkig, dat nu en dan de (spoedig bedwongen!)
lust in mij opwelde om mijn armen, zonder een woord, om zijn hals te slaan. 't Geluk
zoals ik het had gekend op mijn huweliksreis en daarna, wou niet uit mijn gedachten.
Of ik sterk zou gebleven zijn, wanneer hij een innig woord had gefluisterd, en me
aan zijn borst had getrokken?
Ik weet het niet zeker. En toch - ik geloof van wèl.... Want hoe duldeloos ik onze
verhouding vond, mijn besluit stond vast....
In ieder geval zijn houding hielp mij eigen verlangen bedwingen. En als ik in kalme
uren nadacht over alles, zag ik steeds duideliker in, dat ik mij zelf minachten moest,
wanneer ik te zwak was om standvastig te blijven.
Zo leefden we vele dagen in een koude, haast giftige atmosfeer.
Als bij Wouter de ergernis en de verbittering weer op het hoogst waren geweest,
zag ik ze langzaam luwen. Onverschilligheid volgde. Dan laaide de drift weer op. Ik
zag 't aan de uitdrukking van z'n ogen, hoorde het aan zijn ademhaling. Ook
verbeeldde ik mij soms dat hij me lokte met de sonore klank van zijn stem....
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Bang voor mij zelf zette ik er 't stugste niet-willen-begrijpen tegen in. Die vreemde
stille worsteling duurde een of twee dagen.... Dan was het plotseling gedaan. Hij
had zijn hartstocht bedwongen; hij voelde zich krachtiger, vrijer. Trotser en koeler
klonk zijn toon. En daarna kwam de overschilligheid weer.
Hoe dikwels leek het leven mij onduldbaar in die tijd.... 'k Was prikkelbaar geworden,
overgevoelig, en allerlei kleinigheden die mij vroeger niet deerden, kwetsten en
wondden mij nu. 'n Brutaliteitje van Bertha, bedrog van een leverancier, 'n klacht
van Wim (in een brief) over hoofdpijn en hoesten - 't hield mij soms uren lang uit de
slaap. 'k Moest me inspannen, te werk gaan met beleid, mij tegen elke
wilsverslapping verzetten, wilde ik die dagelikse zorgen overwinnen, de strijd niet
moedeloos opgeven. Ik hield mij voor hoe de meeste onaangenaamheden niet te
gelijk, verbonden met elkaar, op me aandrongen, maar de een na de ander, en elk
op zich zelf waren ze niet oversterk. Zolang ik dat inzag voelde ik mijn kracht. Maar
daardoor juist werd ik zorgelozer. Ik dacht: Kom, 't is toch eigenlik niet zó erg.... En
't scheen of de daaglikse pijnen dáár maar op hadden gewacht. Verbonden tot één
donker dreigende massa stonden ze plotseling voor me.... Dat sloeg me met lamheid,
wanhoop bekroop me....
Tot ik dan langzamerhand mijn kracht terugkeren voelde, 't komplex in een aantal
kleine lasten ontleedde, en zag dat ik die één voor één vrij gemakkelik dragen kon.
Dan groeide mijn wilskracht weer en mijn moed - en alles begon van voren af aan.
Achteraf beschouwd, geloof ik dat ik mijn lot desnoods had kunnen dragen,
wanneer ik maar niets had bespeurd van Wouters telkens weer opduikend
liefdesverlangen en 't smoren daarvan in tegenzin en wrok. Dàt ontzenuwde mij het
meest. Het waarde om mij heen als een spook dat ik vreesde, en meende te zien,
ook waar het niet was. 'k Vermoedde het overal, het benauwde mij.
Telkens hoorde ik een stem in me: Zó kan 't niet blijven. Zo ga ik onder. - Er moest
verandering komen. Maar hoe?
Ik peinsde, en zocht, tot het denkbeeld insloeg, dat al wel eer door mij heen was
geflitst als een vage mogelikheid: we moesten scheiden. Zoals het nu ging, bedierven
we elkanders leven. Voor mij niet alleen, voor Wouter ook zou scheiding het beste
zijn. Hij kon dan een vrouw nemen van zijn geloof, die zijn kinderen
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opvoeden mocht. En betekende 't voor mij niet verlossing? Hoe noodzakelik het mij
leek, mij in ieder opzicht vrij te maken van Wouter, ik schrikte er toch eerst voor
terug.
Een eigen thuis zou ik nooit meer hebben; en werd mijn onafhankelikheid aan de
ene kant vergroot, aan de andere werd ik beperkt daar ik de middelen niet bezat
om zonder betrekking te leven. En had ik ondanks alles nog soms een vage hoop
op hereniging en verzoening, dààrvan zou, als ik doorzette, nooit meer sprake
kunnen zijn....
Maar was er nu dan sprake van? 't Ontbrak die hoop aan alle vaste grond; 't was
een luchtkasteel, 't was fantazie die geen werkelikheid kòn worden.
Neen. Ik moest kalm en beraden wikken en wegen wat mij te doen stond. En als
ik dat wist, mij noch door lafheid noch sentimentaliteit van mijn voornemen af laten
lokken.
Toen ik na weinige dagen inzag, dat ik móést scheiden - met Wouters meewerking
als het kon, anders zonder, sprak ik er met hem over.
Hij stond verbaasd. Blijkbaar was 't denkbeeld nooit in hem opgekomen. Scheiden?
Hoe zou dat kunnen? We waren verbonden voor God!
‘Noch jou noch mij brengt dit huwelik geluk.’
‘Aan wie ligt de schuld? Ik geef je reden tot klagen misschien, maar jij mij nog
meer. In ieder geval, dat noodzaakt ons niet, van elkander te gaan.’
‘Volgens mij wel.’
‘Dat zou je niet zeggen Gerda, wanneer je vroeg naar de wil van God. Maar met
je eigengerechtigheid en je trots....’
‘Neem je 't me kwalik dat ik me zèlf wil zijn?’
‘Het ontbreekt je aan demoed.’
‘Heb je die zelf? De echte demoed is zeldzaam bij Kristenen.’
Even zag hij mij aan. Toen zei hij, verwijtend: ‘Dat lijkt haast een uiting van
Kristenhaat.’
‘Neen Wouter. Wat ik haat, is dweperij en dwang. Als jij maar kon inzien dat naast
je eigen godsdienstig gevoel er nog ander bestaat!’
Hij schudde het hoofd of hij zeggen wou: altijd dezelfde dwaling, en toen: ‘Mijn
vast geloof en de vermoedens van jou zijn volkomen ongelijksoortig.’
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‘'t Kan zijn. Dàt pleit nog niet tegen mijn mening. In ieder geval ons huwelik is een
misgreep geweest, en daarom wil ik scheiding.’
‘Het spijt me voor je, maar je begrijpt dat er niet van komt.’
Wij spraken er niet over door; maar geen ogenblik was mij m'n voornemen uit de
gedachten. En ik twijfelde er nauweliks aan, of ik zou mijn doel ook bereiken!
Wettelike scheiding kon hij natuurlik beletten, feitelike scheiding niet. Ik kon weggaan;
en, bleek hij niet vatbaar voor reden, halsstarrig weigeren met hem samen te wonen.
Dat hij beproeven kon er mij toe te dwingen, wist ik. Maar deed hij 't, dan wachtte
ik de eerste de beste gelegenheid af om ons huis te ontvluchten. Telkens weer. Zo
bereikte ik in ieder geval 't voornaamste van wat ik wou.
Maar dan was de grote vraag: Waarvan moest ik leven? Ik dacht, ik vind in ieder
geval wel iets: Misschien kan ik bij het onderwijs komen, of ziekeverpleegster worden
of huishoudster. Hein en Lenie zullen wel helpen. En de eerste moeilikste tijd ga 'k
logeren in Amsterdam. Bovendien zal mijn man zo onbillik niet zijn, om mij de
beschikking over mijn geld te onthouden.
Na lang en breed overleg, schreef ik aan Hein en Helene. En eerst toen 'k die
brieven zelf had gepost, kwam ik terug op de zaak. De opvatting van Wouter was
ongewijzigd gebleven. Hij zei: ‘Tegen scheiding heb ik overwegend bezwaar. Er
dient een andere oplossing gezocht. En als je daar je gedachten over laat gaan,
dan wou ik wel graag dat je er rekening mee hield, dat je mij door je vreemd gedrag
ongelukkig maakt. Begrijp ik het goed, dan is het een wraakoefening, omdat ik
Willem naar kostschool heb gestuurd. 'k Betuig je nòg eens dat ik het niet heb
gedaan om jou te kwetsen, maar enkel uit plicht.’
Ik antwoordde kalm: ‘Je vergist je, je handelt zoals je geweten 't je voorschrijft;
dat zie ik heel goed in. Je kunt en moogt waarschijnlik niet anders doen. Maar
dáárom juist wil ik scheiden. Dáárom wil ik nooit meer 'n kind van je hebben, Wouter.
We staan tè ver van elkaar!’
‘Heb je ooit bedacht’, vroeg hij ‘tot hoeveel geluk het kon leiden, als we ons
verzoenden en ons verlies werd vergoed....?’
‘'k Geloof niet dàt het zou leiden tot geluk. Jij zou dezelfde wezen als nu; en ik
zou de keus hebben om mij zelf niet te zijn, of mijn kind te verliezen. Nee, het is
beter dat er een eind aan
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komt. Ik deel je mee dat ik weg denk te gaan. Ik overleg dat niet meer met je, ik ga.
Nu weet je 't.’
Na 'n ogenblik vroeg hij, verbaasd, ongelovig:
‘Zo ....? En waarheen?’
‘Dat doet er niet toe’.
‘Mijn toestemming geef ik niet’.
‘Dan zal ik het zonder doen’.
‘Dat verbied ik je! Gerda, je bent overspannen, je weet niet wat je begint.
Bovendien, ik heb het recht je terug te houden! 't Recht en de macht’.
‘'t Recht, ja. De macht? Misschien’. Hij zag me aan met een blik van niet begrijpen;
zijn lippen bewogen of hij in stilte iets zei, maar ik hoorde geen geluid.
Twee dagen later ontving ik antwoord van Lenie. Ze schreef dat ze al lang had
vermoed dat de verhouding tussen Van Gorsel en mij te wensen overliet. Maar ze
wist niet genoeg om me raad te geven. Trouwens, ik moest ook niet handelen naar
het inzicht van iemand anders, maar volgens eigen weloverwogen mening. Mocht
het nodig zijn, dan kon 'k op haar rekenen. Juist was ze van plan geweest mij
uitvoerig te schrijven over een instituut dat ze in Rijswijk oprichten ging, maar die
brief hield ze nu voorlopig maar in de pen.
Van Hein een briefkaart met de woorden: ‘Natuurlik zal je ons welkom zijn’.
Ik vond die kaart aan de ontbijttafel bij mijn bord. Hoogstwaarschijnlik was ie door
Wouter gelezen.
Diezelfde ochtend - 't was 'n zonnige Juniedag - zocht ik bijeen wat ik meenemen
wou: kleren, boeken, brieven, enkele kostbaarheden, enzovoorts. Door Bertha liet
ik mijn grote koffer in de slaapkamer brengen.
‘Gaat mevrouw uit?’ vroeg ze nieuwsgierig.
‘Ja’.
‘Toch niet voor lang?’
‘Waarschijnlik wel’.
Ik stuurde haar uit om tegen tweeën een man te bestellen voor mijn bagage. Toen
pakte ik in.
Aan de koffie deed Wouter of hij niets van m'n voorgenomen
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vertrek vermoedde; en ik was in tweestrijd of 'k stil zou gaan of hem waarschuwen.
Ik besloot tot het laatste. Wel vreesde ik dat er een heftig toneel volgen zou en zelfs
voorzag ik de mogelikheid dat hij mij dwong mijn plan te verdagen, maar nog
ondraagliker scheen het mij, gevaar te lopen om aan 't station te worden betrapt als
een ondeugend kind. Ik zei daarom, mijn stem tot vastheid dwingend: ‘Wouter, ik
ben besloten van middag weg te gaan.’
Hij stoof niet op, en toonde zich niet verbaasd. Wel was hij bleek, toen hij
antwoordde, langzaam, beslist: ‘Daartoe geef ik mijn toestemming niet, dat weet
je.’
Ik haalde mijn schouders op.
Hij vroeg: ‘En als ik 't belet?’
‘ Dan wacht ik op 'n gunstiger gelegenheid.’
‘Vergeet je dat we getrouwd zijn, Gerda? We hebben voor God beloofd, elkaar
niet te verlaten....!’
‘Ter wille van jou heb ik me in de kerk laten trouwen. Voor mij is dat een vorm
geweest. Dat heb je altijd geweten.’
‘'k Wist niet dat je zó weinig aan een huwelik hechtte.’
‘Aan een huwelik als 't onze,’ zei ik kortaf. Zwijgend aten we door. Toen stond hij
op, groette onverschillig-vluchtig ‘tot ziens’ en ging.
De trein vertrok over anderhalf uur. 'k Had allerlei nog te regelen. 'k Besprak het
een en ander met de meid, borg op wat niet hoefde te blijven liggen, en lei mijn
sleutels op Wouters studeertafel, waar hij ze bij z'n thuiskomst dadelik vinden moest.
Om twee uur presies werd de koffer gehaald.
Ik voelde mij veel meer ontroerd dan 's morgens. Een sentimenteel verlangen
bekroop me om 't hele huis nog eens door te gaan. Ik dacht aan Hannie, aan mijn
verloren geluk.... Maar ik vreesde dat ik niet sterk blijven zou en dàt moest. Het kon
immers zijn dat Wouter mij wachtte aan 't station.
Opzettelik keek ik nergens meer naar om, zette mijn hoed op, stak met trillende
handen de pennen er door, deed mijn manteltje om en nam kort afscheid van Bertha.
Toen verliet ik den Heuvel-Buiten lag Snoet aan zijn ketting voor 't hok. Hij jankte
en rukte om los te komen. Ik kon hem niet meenemen. Ik streelde hem over zijn
kop, en zei: ‘Stil maar. Geduld. Hij komt later weer bij de vrouw.’
Ik had ruim tijd en dwong me langzaam te lopen. Bij het
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station lette ik op of ik Wouter ook zag. Mijn hart hoorde ik bonzen.... Neen. Toen
dacht ik: dominee Alers misschien....? Evenmin. Alles leek zo gewoon en rustig, dat
ik ineens het verkwikkende van een grote verlichting voelde.
Ik nam een kaartje naar Amsterdam en liet mijn bagage inschrijven. Tien lange
minuten moest ik nog wachten. Dáár kwam de trein. Ik vond plaats in een halfvolle
dameskoepee. Een meisje van 'n jaar of twintig babbelde druk met haar grootmama
en leidde mijn gedachten wat af. Ik deed trouwens mijn best om niet te gaan peinzen
over mijn toekomst en de gevolgen van mijn stap. Toch had ik al luisterend het meer
zwaar dan pijnlik, halfbewust gevoel van op een keerpunt in mijn leven te staan....
In Amsterdam keek ik onwillekeurig uit naar Hein of Dirk. Natuurlik was er niemand,
ze konden niet weten dat ik kwam. Onzeker of Wouter beproeven zou mijn vertrek
te verhinderen, had ik niet nader geschreven.
Ik gaf mijn bagagebiljet aan een kruier en tremde naar 't huis van Lize en Hein.
De meid keek me vreemd aan toen ze opendeed. Mevrouw lag te bed, vertelde
ze, meneer was uit, Dirk en Jan naar school. 'k Verzocht, mijn schoonzuster niet te
wekken en ging naar de huiskamer. Lietje die vermoedelik in de keuken haar troost
had gezocht, kwam bij me en ik speelde met haar. Het duurde niet lang of ik hoorde
in de gang de stemmen van de jongens. Toen ze me zagen vlogen ze woestblij op
me af; daarop holden ze naar boven, roepend: ‘Moeder, tante Gerda! Tante Gerda
is er!’ Ze kwamen dadelik terug, en ik hoorde dat hun moeder niet erger ziek was,
maar haar dageliks dutje deed.
Kort na elkaar verschenen Lies en Hein. Zij schenen beide enigszins ontsteld,
me zo onverwacht te zien, maar over de reden van mijn komst werd in het bijzijn
van de kinderen niet gerept. Eerst 's avonds toen Lize Lili naar bed had gebracht
en Dirk en Jan op hun slaapkamer waren, zei m'n broer: ‘En nu vooruit. 't Wordt tijd
om es ernstig te praten.’
Lies begon met een zucht. Ze vond het verschrikkelik jammer dat het zó ver was
gekomen. Natuurlik, als het beslist niet ging.. Maar we hadden ons dadelik bij het
geloofsverschil neer moeten leggen.... niet er aan tornen....
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‘Ja’, zei ik, ‘als het aan mij gelegen had....’
Hein gaf lucht aan zijn ergernis over mijn mans kleingeestigheid.
Hij had voor anderhalf jaar al gedacht, dat wordt hommeles met die Van Gorsel.
‘Er viel over godsdienst niet te spreken met iemand die 't wist, die het ware had!
Wat 'n ander z'n overtuiging was, nou ja dat kon niet bommen!’
Hoewel ik 't in de grond niet oneens was met mijn broer, deed zijn ruwheid mij
pijnlik aan. Ik denk dat hij het merkte. Want hij vervolgde op andere toon: ‘Enfin, 't
Is eenmaal zo, en de man kan zich zelf niet veranderen. Ja, de knoop moet nu
doorgehakt. Wist hij dat je plan was bij ons te komen?’
Ik vertelde wat er was voorgevallen.
‘Nu dient toch allereerst overwogen,’ zei Lies, ‘of de zaak niet in vrede kan worden
geschikt. Een scheiding heeft zo erg veel bezwaren, is 't niet? Vooral voor een
vrouw. En je bent nog zo jong.... Als jullie nu eens wat toegaf, allebei....?’
Ik legde haar uit dat ik had beproefd wat ik kon, en dat er van toegeven bij Van
Gorsel geen sprake kon zijn. Er bleef mij geen keus, wanneer ik mij niet wou laten
knoeien en breken.
‘Dat denk je nu wel op dit ogenblik,’ suste zij, ‘maar na een verzoening zie je het
anders in.’
Toen deelde ik mee dat Wim naar het instituut was gestuurd om te worden
onttrokken aan mijn ongodsdienstige invloed.
‘Wel allemachtig!’ riep Hein; 't bloed steeg hem naar 't hoofd.
‘Wanneer 't je eigen jongen was geweest,’ zei mijn schoonzuster zacht, ‘dan zou
hij het stellig niet hebben gedaan’.
‘Dat zou hij wèl! Ik heb 't hem een poos geleden gevraagd! Aan zijn verplichting
tegenover het kind veranderde het niets. Nou, en toen stond dan ook bij mij vast
dat er nooit sprake van wezen zou, niet zou kùnnen zijn, dat ik....’
‘Dus....? Sedert díe tijd....? vorste Lies men een vragende blik.
‘Nee. Je begrijpt, er is heel wat voorgevallen. Maar de verhouding is dan ook
zó....’
Lies zweeg en keek bedrukt voor zich uit.
‘En wat nu verder?’ vroeg Hein. ‘Je logeert bij ons zolang je verkiest. Dat spreekt
van zelf. Ten minste.... als hij geen kaptie maakt....’
‘Ja, hij kan me terughalen. Maar hij weet dat het toch niet helpt’.
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‘Gesteld eens dat hij je vrijlaat tot zekere hoogte. Hoe stel je je dan voor....?’
'k Vertelde van Helenes brief.
‘Desnoods kon ik je een plaats bezorgen op een kantoor. Je verdient dan een
schijntje in het eerst.... 't Wordt later beter....’
Maar voor we iets naders konden besluiten moesten we weten wat Van Gorsel
dacht te beginnen. Want als hij wilde kon hij mijn plan geruime tijd tegenhouden.
‘Meewerken zal hij niet hard’, meende Hein bezorgd. Ik vreesde hetzelfde.
Twee dagen later ontving ik uit Nunspeet een brief Een schrijven voor Hein lag er
bij.
Wouter hoopte dat ik tot inkeer was gekomen. Daar hij begreep waar ik heen zou
gaan had hij zich tegen mijn vertrek niet verzet. 't Speet hem zéér dat ik 't zover had
gedreven, maar 't leidde misschien tot iets goeds. Er bestond bij hem dan ook geen
bezwaar tegen, dat ik een dag of wat bleef logeren in Amsterdam, maar daarna
wachtte hij me thuis, in òns huis, waar ik hoorde.
In zijn brief aan Hein riep Van Gorsel zijn meewerking in om alles tot een
bevredigend einde te brengen. Had ik het denkbeeld om te scheiden nog niet uit
mijn hoofd gesteld, dan deelde hij mee dat hij weigeren moest, mee te werken tot
een daad die hij afkeurde.
's Avonds werd er weer krijgsraad belegd. Ik voelde me Bedrukter dan de vorige
dag en zat er haast zwijgend bij.
Hein en Lies werden 't eindelik eens, dat ik zelf niet moest antwoorden. Mijn broer
zou schrijven, beleefd maar beslist, dat zoals de zaken stonden, scheiding beter
was dan gedwongen samenleving. Was Van Gorsel het daar niet mee eens en wou
hij mij dwingen, dan zou ik genoodzaakt zijn mij aan zijn gezag te onttrekken,
desnoods in het buitenland. Van Gorsel bereikte daar niets mee; voor mij werd alles
onnodig moeiliker. Was 't niet het best dat hij eens overkwam om vriendschappelik
te praten?
Vijf lange dagen gingen voorbij eer het antwoord er was. Een zware tijd. ik had
voortdurend het onrustig makend gevoel, dat er iets onverwachts kon gebeuren
waardoor nog alles veel beter terecht komen zou dan 'k verwachtte. Toch wist ik
dat het on mogelik was: onmogelik dat Wouter berustte in wat hij mijn
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ongeloof noemde, en evenzeer dat ik huichelde of afstand deed van mijn
persoonlikheid, van mijn diepst eigen ik. En toch - 'k vermocht de vleiende zoete
gedachte aan vroeger geluk, niet weg te duwen uit mijn herinnering.... En dan het
denkbeeld dat ik mij zelf had verbannen uit Nunspeet, en misschien nooit de graven
van Hannie en vader terug zou zien....
Ook beangstigde mij dat bezorgde gezicht van Lies, die me aldoor aanzag of ze
overwoog: moet ik niet nog eens waarschuwen....?
Ik ging niet betwijfelen of ik goed had gedaan. Mijn besluit stond nog even vast.
Maar dat ik het had móéten nemen, schrijnde mij meer en meer....
Eindelik was er dan toch bericht. Een briefkaart. Wouter zou op verzoek van Hein
de volgende middag komen.
Wij hadden in het salon, waar altijd de witte vitrages stijf voor de ramen hingen, ons
laatste onderhoud zonder getuigen.
Hein had zich vrijgemaakt van dienst en wachtte in de huiskamer. Mocht ik zijn
raad of hulp nodig hebben, dan kon 'k hem roepen. - Het bleek onnodig.
Dat eerste ogenblik, dat Wouter en ik tegenover elkander stonden, was
allerpijnlikst. Hij zag er slecht uit. Bleek en met scherpe trekken. 'k Had medelijden
en 'k wist toch dat een gesprek tussen ons hem in geen opzicht troosten zou.
Hij begon op een gedempte, stroeve toon. Maar langzamerhand bedwong hij zich
minder en gaf hij uiting aan verdriet en gekrenktheid. Onverantwoordelik noemde
hij mijn gedrag. En hij barstte uit: ‘Waarom moest ik je ooit ontmoeten? Mijn leven
is verwoest!’
Maar dadelik beheerste hij zich weer. God wist het best wat hem nodig was. Hij
had daar nooit aan getwijfeld, en zou het ook nu niet doen, al viel het zwaar, dit leed
geduldig te dragen. Hoe had hij gehoopt, gebeden, gesmeekt, dat hij het werktuig
wezen mocht in 's Heren hand om mij tot bekering te brengen! Het had zo niet mogen
zijn. Och, al voor lang was de twijfel gerezen of het wel ooit dáártoe komen zou....
Misschien had hij altijd te veel zich zelve gezocht; te weinig zijn begeerte bedwongen;
en moest hij worden gewekt tot groter lijdzaamheid....
Hij zweeg en staarde voor zich uit. Er scheen geen einde aan de stilte te komen.
Een paar maal wilde ik iets zeggen; ik kon niet.
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Eindelik ging hij voort: ‘Als ik nu aandring op je terugkomst Gerda, is het niet in de
eerste plaats om mij zelf. Wil je ons samenleven verlagen tot een huwelik-in-schijn
dan zal ik hoe moeilik 't me valt, me daarin schikken. Maar het is mijn plicht de hoop
niet verloren te geven dat je, door je omgang met mij, eindelik in gaat zien dat je
dwaalt.’
Ik deed oprecht mijn best om mijn weigering niet onvriendelik te doen klinken. Ik
zei: ‘Geloof me Wouter, wanneer er de minste kans bestond, dat je mij kon bekeren,
'k zou zeggen: Goed, 'k ga mee terug. - Maar hier ben ik volkomen zeker van: 't Is
me even onmogelik om jouw mening te delen, als jou om 't de mijne te doen. Ik kan
het nu niet, ik kan het nooit. 'k Heb er meer moeite voor gedaan dan je vermoedt!
Maar 't is onmogelik.’
Hij schudde droevig het hoofd. ‘Al zou je gelijk hebben, ik geef niet toe dat er geen
andere weg is dan scheiden. Echtscheiding in een geval als het onze, acht ik
verboden. De man zal zijn vrouw geen scheidbrief geven, zegt Jezus.’
'k Was op die tegenwerping voorbereid. ‘Ja, hij verbiedt het om de vrouw. Maar
hier ben ik het, die scheiding verlang! En je kent Paulus' woord? Wie een ongelovige
vrouw heeft, en ze is tevreden bij hem te wonen, dat hij haar niet verlate. - Wás ik
tevreden, dan had je reden je gebonden te achten. Nu niet!’
Misschien was 't verbeelding; maar 't kwam mij voor dat die tekst hem deed
ophoren.
Na enkele ogenblikken zei hij zacht: ‘Ik moet je iets vragen. Ik reken er op dat je
volkomen eerlik antwoorden zult.... Heb je na 't overlijden van ons kind, nooit
gevoeld.... of menen te voelen.... dat je ondanks je zelf toch naderkwam tot het
geloof....?’
‘Tot jouw geloof, Wouter? Neen. Ik zeg je dat in alle kalmte, zonder enige
bijgedachte. De zuivere waarheid is: neen.’
Weer zweeg hij. Toen klonk het aarzelend: ‘'t Zal wel het best zijn nu geen besluit
te nemen. Eerst wil ik nog eens rijpelik overleggen.’
Hij stond op. ‘Ja.... Een gesprek met je broer heeft voorlopig geen nut. Liefst zou
ik het uitstellen.... tot het nodig mocht blijken.’
‘Zoals je wilt’, zei ik, en ik ging hem voor naar de huiskamer om Hein en Lies even
in te lichten.
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‘Eigenlik jammer,’ bromde mijn broer. ‘'t Kon nu in één moeite uitgevochten.’
Van Gorsel gaf Lize en hem 'n hand en bleef een ogenblik praten over
onverschillige dingen. Toen volgde 'n kort afscheid en hij vertrok.
Weer kwam er een tijd van geduldig wachten. Maar 'k voelde me niet zo
neerslachtig meer als vóór het bezoek.
Tien dagen duurde 't. Ik maakte me al bang dat een brief verloren kon zijn
geraakt....
Eindelik, daar was het verlossende schrijven. Van Gorsel berichtte kort en zakelik:
Hij had iemand op wiens oordeel in deze hij prijs stelde (dominee Alers natuurlik)
geraadpleegd, en die bleek van mening dat in een uitzonderinsgeval als dit, desnoods
van scheiding sprake mocht zijn. Van Gorsel had zich daarbij neergelegd. Hij zou
zich derhalve niet langer verzetten tegen mijn duidelik geuite wens, en hij verzocht
mijn broer, met het oog op de nodige maatregelen, zich met notaris De jong in
verbinding te willen stellen.
***
Ik zou hier kunnen eindigen.
Want dat de officiële pogingen tot verzoening, door de rechter te Zwolle gedaan,
zonder gevolg bleven; dat de scheiding van tafel en bed na 'n jaar werd uitgesproken
en na vijf jaar het huwelik tussen Van Gorsel en mij ontbonden werd - het hoeft niet
meer vermeld.
Drie maanden bleef ik in het geheel in Amsterdam. Toen verhuisde ik naar Rijswijk
en werd aan Lenie's instituut inwonend onderwijzeres. Ik zag er erg tegen op voor
'n klasse te moeten staan; maar het viel mee.
Lenie had alles ingericht op eigen manier. Er waren dageliks vier gewone lessen,
maar er werd veel gespeeld, gewandeld, gegymnastiseerd en getekend. Ook veel
gepraat; door òns met de kinderen. We trachtten ze aan vrijuit-spreken te wennen,
en kregen zo invloed op ze.
Ik had, misschien door mijn ervaring te Nunspeet, half en half
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klachten verwacht van ouders, over 't onkristelike van de school. Maar die bleven
uit. 't Was trouwens algemeen bekend dat Lenie en ik niet dogmaties-gelovig waren.
Ongelovig evenmin.
Wat mij persoonlik betreft, het denkbeeld dat alle bewustzijn en leven afstammen
moet van één zelfde Macht en waarschijnlik na het verlies van zelfstandig bestaan
daarheen terugkeert, was mij vast blijven houden. Hoe meer ik er mij in verdiepte,
hoe verklaarbaarder allerlei raadselachtigs mij werd.
Zo, 't altijd onbevredigende van egoïsme. Geeft het bevoordelen, 't verheffen van
onze persoon wel ooit de gehoopte voldoening? Blijkbaar ligt dieper dan alle
zelfzucht, de neiging tot één-zijn, tot één zich voelen met anderen. Het kwam mij
bijwijlen zelfs voor dat dit verlangen veel verder strekte dan van mens tot mens.
Vaak had ik bij het genieten van schone natuur en van kunst vergeefs gesmacht
om het essentiële van 't mooi, het diepst eigene van wat ik hoorde of zag in me op
te nemen. Daarmee in verband bekroop mij bij 't zuiverst en volst genieten, 'n vage
onvoldaanheid, voelde ik een onbestemd gemis, dat nauweliks tot mijn bewustzijn
doordrong. Zou dat de ingeboren zucht niet zijn om weer samen te smelten met het
geheel waarvan we eenmaal een deel uitmaakten?
Maar het lelike dan en het lage?
'k Vermoedde dat het kon zijn ontstaan door het uitbotten van verschillende
individu's. Alleen waar meer dan één bewustzijn is, zal zich zelfzucht en hartstocht
ontwikkelen, en afgunst en zinnelikheid. Na hereniging met het grote Al zou het
kwaad van zelve verdwijnen.
***
Twee jaren had ik in Rijswijk gewoond toen een haastig geschreven brief van Hein
mij verontrustte. Hij maakte zich bezorgd over z'n vrouw: plotseling was haar toestand
verergerd. We hadden vakantie. Ik besloot de volgende dag naar Amsterdam te
gaan. Maar ik zou Lies niet levend meer zien. 's Avonds meldde een telegram haar
overlijden.
Hein drong er op aan dat ik bij hem kwam, voorgoed. Voor de opvoeding van zijn
kinderen, en ook voor het huishouden.
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Ik ben toen zes jaar bij hem geweest, en ik kan op die tijd met voldoening terugzien;
de kinderen groeiden flink op, Dirk werd student in de rechten, Jan zou naar Delft
gaan, Lili was op de hogere burgerschool.
Toen ging mijn broer hertrouwen. Zijn engagement deed mij meer aan dan ik wou
tonen; meer ook dan redelik was. Ik voelde me gekrenkt en afgunstig; en bovenal
verdrietig over eigen kleingeestigheid.
Na 't huwelik van Hein ging ik naar Rijswijk terug. Lenie had al wel andere hulp,
maar 'k vond nog genoeg te doen. En weer begon 't schoolleven voor me.
't Kostte mij wel veel moeite aanvankelik, om mij te schikken. Soms vreesde ik
dat het knagende eenzaamheidsgevoel mij langzamerhand zou verlammen. Ik moest
met al mijn wilskracht strijden tegen het aldoor denken aan Nunspeet, aan Hannie,
en ook aan de kinderen van Hein.
Maar ik wilde niet verslappen in week getreur en 'k hèb mij opgericht.
Met Willem, die predikant worden zal, heb ik onlangs getracht de banden weer aan
te knopen.
Hij weigerde. Hij kon niet vergeten, zo schreef hij aan een gemeenschappelike
kennis, hoe bitter zijn vader, jaren lang, geleden had door mijn toedoen.
Dàt vond ik hard.
Meer heb ik hier niet aan toe te voegen. Kalm leid ik al weer geruime tijd mijn bezig
leventje.
Kleine genoegentjes komen en gaan, wisselen met kleine verdrietjes. Wie heeft
ze niet? Ik ben de mijne de volgende dag vergeten.
Het meeste hindert mij misschien, dat het Leven zo hoog en onverschillig, haast
zou ik zeggen: minachtend, langs mij heengaat.
Krenkt mij het besef van mijn onbeduidendheid? Neen, ik geloof veeleer dat
dromen, wensen, begeerten, die ik terugdring zodra ze opdoemen ònverhuld,
vermomd mijn bewustzijn trachten binnen te sluipen en mij vermoeien....
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Maar ik bestrijd ze, ik geef niet toe, en ik weet dat ik overwin.
Zo leef ik voort, voor anderen in het heden, in het verleden voor mij zelf; zonder
veel toekomstverlangen. Maar in mijn zwakke uren gesterkt en in de andere getroost
door een geloof, dat mijn gemoed bevredigt zonder mijn denken geweld aan te
doen.
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Verzen
door Ad. Herckenrath.
Toen toog de deemstring....
Toen toog de deemstring onverwacht ter reis,
met breeden stoet, langs d'avondlijke kaden,
getooid in vlammen-roode feestgewaden,
en leek een voorbode eindeloozer peis.
De stilte scheen te luistren, hoe een wijs
van duistren vogel, om gewonde gade,
verlaten neerstreek, langs de hemelpaden
en dauw voor jonge vruchten werd tot spijs.
Het was een oogst voor d'oogen, 't deemstrend westen
met zijn kleinooden loornend aan de boomen,
te zien gelijk een lichten-laaie veste.
Zoo heb 'k, met teedre zorg, het kleurenkleed,
waarin de nacht reeds purpren gaven gleed,
en 't lied van warend leven opgenomen.
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De dag ligt eenzaam....
De dag ligt eenzaam en gewond
terneer-gestrekt op koopren spond
en kan niet sterven.
De pijn uit iedren ader breekt,
wijl d'hemelwade somber leekt
van doodsche verven.
Hoe kan de tijd zoo hartloos zijn
na zulk een lenteschoon festijn
bij heire zangen!
- Nu branden kaarsen reeds bij 't bed
en 'k hoor den tred, dien nacht nu zet
door koele gangen.
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Koren
door Henri H. van Calker.
O wijde velden, kaal geschoren,
Wat zijt ge mij een droef gezicht
Nu ge als gestorven nederligt,
Beroofd van 't wiegewagend koren
Dat gister nog mijn grage ooren
Zoo innig streelde, als er ging
Een schuchtere windsiddering
Door uwe breede diepe voren!
Toen zongen uwe slanke aren
Nog mooie liedekens voor mij,
Dat ik ze diep in 't harte blij
Als iets heel innigs zal bewaren
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Nu zijn uw halmen saâmgebonden
En staan, als tenten in een kamp
Te laaien in den zonnedamp,
Die broeiend neêrhangt in het ronde.
En te vergeefs ik nu al luister,
Of er dan niet één liedje klinkt!
............
De zon steeds lager, lager zinkt
En zelfs geen koele windje ruischt er.
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Literatuur.
Jac. van Loot, De wonderlijke avonturen van Zebedeus. S.L. van Looy,
Amsterdam.
Het kan, waarde en ook gij: niet-waarde lezer, vaak een zeer aangename taak zijn
van wat in literatuur uw bewondering of afkeer wekt in het openbaar te mogen
getuigen. Ieder die waarlijk deelneemt aan het sociale, politieke of
algemeen-geestelijke wordings-proces der wereld wil gaarne iets bijdragen, nietwaar,
tot de zegepraal van datgene wat hem in diepste eerlijkheid des harten daarin het
bevorderlijke schijnt. Voor velen hoorbaar uw naar beste krachten verantwoorde en
doordachte meening uit te zeggen is een geestelijke bevrediging die tevens niet
zonder persoonlijke genoegdoening is. Vereenigde Zola, die de objectiviteit zoozeer
zegde lief te hebben, niet een aantal literaire beschouwingen onder den titel: ‘Mes
Haînes?’ En werkt - heviger of minder sterk al naar persoonlijkheid en temperament
van den kritikus - eigenlijk niet in en achter àlle kritieken die geheime drang der
‘haînes’ of ‘admirations?’ - al mag men eischen, dat zij uit het stadium van
ondoordachte en zuiver-toevals-meeningen tot de redelijkheid van te argumenteeren
oordeelen gekomen zijn. En hierin - in de bezonnen ordening van uwe aanvankelijke
en directe gevoelens van tegenzin of liefde - is toch ook een geestelijke vreugd!
Het is daarom dat ik tot nu toe, sinds ik voor deze rubriek bijdragen schrijf, mij
gewoonlijk met opgewektheid tot de lezing en bespreking van de toegezonden
boeken zette. Er treft u iets sympathieks bij het vernemen van een nieuw geluid: ge
bemerkt een vaak-voorkomende neiging in éen of meerdere werken, die u
ongewenscht, of zelfs: verderfelijk schijnt; ge leest een boek dat u in de
tijds-oordeelen over-, of onderschat lijkt - dit alles is u aangenaam, wijl het opmerken
daarvan uw eigen oordeel en persoonlijkheid bevestigt en ge de plicht en het
vermogen hebt op die indrukken naar buiten te reageeren.... Maar dat dit aangename
niet altijd even onverdeeld is, heb ik bij een wat meer
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dan oppervlakkige kennisneming en overweging van het bovengenoemde boek
pijnlijk bemerkt!
Er is gewoonlijk een reden tot zekerheid, tot stelligheid in uw oordeel, die als
vanzelf den toon doet vinden waarin ge - met lichte variëeringen - uw bespreking
neêr schrijft. Ge voelt u gedwongen nu eens met klem dìt of dát te betoogen.... Maar
hier? Hièr is een amalgama van schrijversqualiteiten en -gebreken, van kritische
gewaarwordingen die daaruit volgen, dat ik waarlijk niet weet hoe!.... Telkens als ik
mij korzelig en bits voel worden en in eenen maar eens wil uitvaren tegen wat mij
meest gehinderd heeft, nutteloos vermoeide en onbevredigd liet: tegen den
gebrekkigen opzet en compositie, tegen de onredelijkheid van het geheel en vele
onderdeelen.... valt de stevige bries van mijn boosheid en verkwijnt in een slap
koeltje, wijl ik bedenken moet, dat dìe passage en dàt détail mij toch zooveel méer
gaf dan vele stukken Nederlandsche literatuur die ik in den laatsten tijd las. En maak
ik mij op daarvan dankbaar te gaan spreken.... dan wil dit ook weer niet van hárte
gaan, waar ik niet vergeten kan, dat het voornaamste mij.... mislukt schijnt.
Wie is Zebedeus en wat wilde van Looy dat die figuur zou voorstellen? Ik lees in
het eerste boek, dat hij een eenigszins getransformeerde tweede editie van ‘Johan’
uit ‘Gekken’ is, ik merk dat hij een wonderlijken tocht door een tooverwereld begint,
waarbij zijn ziel zich van zijn lichaam afscheidt en vele ontroeringen en avonturen
doorleeft die het mij niet mogelijk was alle redelijk te verstaan; in het tweede boek
zie ik hem tot reus gegroeid, die met de voeten over de aarde gaat en met liet hoofd
door den hemel, zich lavend aan wolken; ik volg hem op een langen, langen tocht
van veel (bijna Jean Paul'sche) wijdsprakigheid, en hoor hem razen tegen het ‘Beest’,
zie hem verlieven op een dorpsmeisje en door zijn liefde weer kleiner worden, hoor
hem vertoogen houden over vele denkbaarheden en ongedachtheden wijl hij op
zoek naar de verloren liefste rondzwerft, bemerk hoe hij vervluchtigt tot wind of
regen, versteent tot een kerktoren en ten slotte het meisje in den ‘metropool’
terugvindt en met haar ‘in het óostelijke duister’ (waar een nieuwe tijd zal gloren?)
verdwijnt; waarop het scherm valt. Ik begrijp daarbij - of méen misschien zoo - in
hoofdzaken de allegorie; het detail van den jongen reus ‘die zich aan wolken laaft’
spreekt voor zich zelf; het ‘Beest’ waartegen uitgevaren wordt is de moderne
maatschappij, de moderne machine-productie, de poëzie-verstorven samenleving
van dezen ‘houdingloozen’ tijd; de Vader waarvan de reus spreekt is de Natuur. Het
is mij. duidelijk dat van Looy die toch immer een hang naar het fantastische had,
die met groote liefde de boeken der Wereldliteratuur las en - met zeer persoonlijk
accent - ervan vertaalde, beu van het kinematographisch-realistisch genre, dat hij
zelf zoo knap in
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sommige vertellingen (van ‘Feesten’ b.v.) beoefende - een boek wilde schrijven,
waarin de wereld en haar dagelijkschheden onder een hoogen blik (het hooge ‘Oog’,
zegt van Looy) omgetooverd schenen en hij zelf richtend over eigen tijd, de
algemeenheid en het eeuwige van Wezen en Verschijning openbaren zou - als
Cervantes in Don Quichote, als Dante in de Divina Commedia - een fantasmagorie,
een hoogere Werkelijkheid! En hier is de gelegenheid een mijner voornaamste
bemerkingen te zeggen: omdat het zoo fantastisch was, had het - op een hooger
standpunt - zeer reëel dienen te zijn.
Zebedeus is geen realiteit. Wij gelooven niet in hem als een buiten den schrijver
vrij-uit-levende persoonlijkheid! Het is een spel vol zinnebeeldigheden dat van Looy
- of de oude heer, die de avondlezingen houdt - ons vertoont! Wij wéten, dat zij
allegoriseeren! Zij hebben Zebedeus niet wáar gemaakt.
Ze schrijven tégen de maatschappij, tégen ‘het Beest’; maar het is niet hun toornen,
hun afkeer en haat die wij bovenal gevoelen; in hoofdzaak is het woordkunst (of de
zinledigheid van schildervisies-zondermeer) die zich aan ons opdringt, het beeld
van een proza-schrijver die zich in weidschheid en golving van perioden, in raakheid
en spel van woorden vermeidt - het direct gevoel en de Rede liggen vaak verdronken
in een mist van woorden! Wel terecht wordt over den auteur in den ‘Na-Proloog’
geschreven: ‘....dat het boek zelve voor hem spreke.’ En het zal voor hem spreken
onder onze landgenooten; het zal getuigen voor hem, die ons vaderland in het beste
wat wij hebben, onze heerlijke taal, bemind heeft met een waarachtige, groote liefde.
Ik ben nu wel verplicht om u door het aanhalen van citaten een en ander toe te
lichten; een en ander, want om op deze wijze mijn oordeel in zijn geheel waar te
maken, zou ik eigenlijk het gehéele boek dienen af te schrijven.
Ik wil dan aanvangen met het fragment, dat ‘Vertooning’ heet, en aldus begint:
‘Ogde, vromde, oepi, oepi, oerle, oerle, oerleroe.... hi-o, io, hi....’ Dit, o lezer, is het
ezelsgebalk van het lichaam, dat door de ziel verlaten is, en waarmee v. Looy volle
acht-en-twintig bladzijden in eindelooze variaties vult. Ik citeer b.v. van blz. 63:
‘Epopoi, poi, popoi, epopoi, popoi, ici, ici, vite, vite, vite, mes compagnons de l'air....
(de gedaante gelijk een vogelaar de iippen fluitend gespitst, wendt het opwaartsche
hoofd naar alle windstreken, en spalkt dan de wangen nog meer in verbazing) pi-pi....
niets.... pi-nieméndal.... pipi-pi, pi-niénte, pi-nothing, pi-nada; pi-pi-pi-nier, pi-nee;
och, de neerslachtige N. verdartelt door een luidruchtigen lach.... hoor hoe het orgelt
in 't pi-pi-Nirwana, honderden witte fluitjes pruilen in den nevel.... pi-ri-pi.... ri-en fluit
ik, nee, niet ik, n-ik, dat wil hier zeggen niks.
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Niks niet een bromvliegje, geen vierde part van een halve houtsnip onder deze
heuvelen; ai.... (wrijft zich over de maag) schaf er eens lokspijs waar de vogelaar
zelve zit op droog zaad.... Vogeltjes vlieg dus maar weer naar je Zuiden, je krijgt
hier maar de pip, vogeltjes saluut (maakt een zoenhand) met mijn eenige zegen.’
En deze passage van blz. 73: ‘Ja lieve vriendin, het zeurige liedje van dezen
verworpeling heeft me ganschelijk gebracht van mijn gezindte.... Tzoem.... Hoor je
het! Zoo, weet je wel hoe aardig het leven is?.... Hoe is je gezichtje zoo losbandig
spits?.... heb je ook weleens 'n varken hooren kelen?.... Chr. r.... chr., ik wil niet....
chr.... è.... ë.... e, je mot.... chn, chn, chn........ n........ n........ n..................................
é........... roer, G. v.d é..... é.... e.... e.... Chnù.... chn.... ch, n.... hù.... h.... u.... f.......
Maar wanneer nu de slachter nog maar zoo'n jeugdige spring-in-'t-veld is, en hij
steekt zijn mes niet precies langs de zevende halswervel....’ enz. Het spreekt voor
zich zelf, nietwaar? Is het niet onuitstaanbaar dergelijk.... gewáwel gedurende de
lezing van volle acht-en-twintig bladzijden te moeten aan hooren?
Ik wil u nog een anderen passus uit het einde van het boek geven om niet de
verdenking te wekken, dat ik eenzijdig citeer; zie hier dan een detail uit het bezoek
dat Ruigrok Zebedeus brengt (blz. 229): ‘Gij loopt, op béenen, verwonderde zich
Zebedeus, wat doet gij hier? Zaagt gij nooit een kraai gezellig zijn met zwanen?
antwoordde het, ik ben dol op torens. Het droeg een ruige jas, en had een bollen
knapzak op zijn heup. 'k Geloof dat ik u ken, zei Zebedeus, ik heb u aan een rijtuigje
zien schilderen. Hersenschimmen, zei het. Geenszins, antwoordde Zebedeus, het
is wel lang geleden; ik heb in lange niets gehoord van u; ik had u toch zoo gaarne
willen vragen.... wat weet gij?.... hoe heet gij? De ander opende zijn tasch terstond
en bood een vierkant lapje. Wat is dat? zei Zebedeus. 'n Antwoord, zei liet. Het is
weér erg donker, zei Zebedeus, de maan doet al een poos niets van zich merken.
Kattenoogen, zei het, schiet-geel, geel van strontiaan. Opgewonden naturen zijn
deerniswaard, vermaande Zebedeus. Ha, la, la, zei het, medelijden moet men duur
betalen. Wie betalen kan is rijk, zei Zebedeus. Al naar gelang, zei het. Waarom zijt
gij zoo stuursch wanneer ik minzaam ben? vroeg Zebedeus.... kunt gij lezen?
Nauwlijks, zei het. Beproef het, noodde Zebedeus. De ander gaf daartoe geen
antwoord, begon te lezen van 't papiertje, zonder dat hij las:
Wel heeft de Faam te min van mij geklikt....
Gerucht maakt arm en rijk, dood en geboren..
Te menigmaal gereld werd aan mijn ooren:
RUIGROK, helaas is in zijn rok gestikt.
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Maar, zwabbrend in mijn pij, kraag-òp tot d'ooren,
Men wijst de plaats zelfs, waar ik werd beschikt,
't Versteend palet er bij, 't penseel verpikt,
Kom ik terug. zooals ik was, naar voren.
Weet, meegaande eens met wie 't Salon bezochten
Der Ellen en Esthers die van hum-hum kochten,
Begreep ik weergaasch gauw dat 'k was gesjochten.
Brèf, niemand zag de gaten in mijn schoen;
'k Werd kloosterling en -oover-hoofdman toen,
Bang om te worden wat genoemd werd: 'n poen.

Voor jonkvrouwen ondeugdelijk, maar zeer goed voor citaten, zei Zebedeus, wat is
dat een poen? Peenen, poonen, poenen zijn producten, antwoordde Ruigrok. Er
schuilt veel leering in uw woorden, zei Zebedeus, wat hebt gij nog meer in dien zak?
Veel! zei Ruigrok. Erg veel? vroeg Zebedeus. Zwaar veel, zei Ruigrok. Hoeveel?
zei Zebedeus, ik heb van dragen wel verstand. Zooveel, zei Ruigrok, dat als ik bij
je teenen begon te stapelen, mijn laatste product hoog zou gaan als je kroon. Da's
veel, zei Zebedeus en waarom zag ik u dan hunkeren bij zoo'n klein vracht-wagentje?
Het was een kruiwagentje, antwoordde Ruigrok. Dat was het, zei Zebedeus, het
was een lief ding. Was het niet? zei Ruigrok, wie er bij zijn leven geen bekomt, moet
er zich een schilderen. Dat heb ik wel bemerkt, zei Zebedeus, er is aan
schildersproducten veel behoefte.’ Wat is hiervan nu de sleutel en.... de aardigheid?
Zijn dit alles persoonlijkheden, particulariteiten? Wie zegt mij waar hier het spoor
der algemeene redelijkheid (en van de zuivere idealiteit dus tevens) te vinden is?
Is het niet, of er de geest spookt van den Duitscker, die den schoonen naam
‘Deutobold Allegorewitsch Mysticinski’ draagt? En was het slechts hier!
***
Ik wil nu ook iets van het betere, en vaak uitmuntende, waarvan ik sprak, geven.
Enkele, niet te lange aanhalingen, daar ik - helaas! - verplicht was van het andere
veel te nemen. Hoor dan het levendigverbeeldende (vooral in het tweede gedeelte)
van een zin als deze: ‘Hoe heerlijk eene ar met hare rinkelbellen speelt door de
wegen buiten en viert het looze snoer met de gekraalde klanken schier zonder einde
uit.’ En de Danteske wijding in zulk een periode: ‘In onafzienbaar kuisch gedrang
gingen de gelukkigen op naar de bergen en in eindelooze reien van paren daalden
er terug, voorafgegaan van het innige vleugelgerucht hunner schaduwlooze vogels:’
Bewonder het fantastische en de zuiverheid
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der visie in dit tocht-fragment van den reus Zebedeus: ‘.....nochtans wordt het al
toniger onder mij in deze landen, waar het leven zoo halsstarrig op den uitkijk zit
voor een eindeloos herhaald raampje. Zie ze eens overal in dit gehucht, al deze
raampjes, betroeteld met neteldoek, alsof het geen schachten waren naar
goud-mijnen en grotten vol spinnewebben: O, ik voel het, dat eenmaal dit geheele
grijze tijdvak zal worden gezien, zooals de spits van een toren verschijnt door de
ruiten van een raampje waarachter het regent.’ Nu ik uit de vele mooie passages
citeerende ben, wil ik er tevens een kiezen, die toonen mag hoe v. Looy vaak
barok-weg een stijlgeheel verbreken kan: ‘....En gekomen zijnde onder de luwte der
bergen bij eenen wijden akker, waar,’ (de stijl van het Matthaeusevangelie,
nietwaar?).... ‘zooals asperges hunnen bedden ontspruiten....’ Een nog sprékender,
uit de bijlagen, dat ook tevens als specimen van het zeer goede dienen kan: ‘De
bel-trossen speelden en dansten door het weidsche park: dat vooral in den zomer
een zeer mooi park was. Dan wiegden er de pruiken der boomen voor het blauw
en troonden voor de blanke weelden van aangedreven kinderlijke wolken. Dan
renden er de reeën in hun blonde, gemoesde vachten en sleepten de pauwen hun
gebundelde staarten van het donker in het licht en bloeiden er heuvels
rhodondendrons en egiantieren. Dan hingen de vlier-bloemen als bloemkoolen
zwaar over de stijlen van het hek en spoten de stralen der fonteinen zoo hoog tot
zij van moeheid bogen. Dan tuilde het in alle rabatten en kweekera, was overdag
de lucht avond-zwoel van geuren, en sneeuwde het over de rollagen bolle blaârtjes,
want de zomer is de tijd van alle rozen.
Dan was het park een park en ieder vergezicht was raadselig verstopt. Dan reden
er schommel-wagens met de kleuren van atalanten en draafden er isabellen. Dan
verscheen de hertog, die 's winters in zijn kasteel bleef en eerst ten bezoek kwam,
wanneer de aardbeien-tijd haast voorbij was, die hij toch niet gebruikte, evenmin
als de gezellige babbel die ze was, de moeder van Rustaard, voor wie zij altijd
eventjes opgeweld moesten worden. Dan stond er zijn zwarte span te glimmen in
het tuig, voor de trap van het terras en de witte geraniums er prijkten met de karmijne
merken. De koetsier op den bok zat den tijd zich te korten en las uit een kroniek vol
ezelsooren zich zelven voor, terwijl naast hem de zweep in den koker trilde; dan
kwam Bombardos met zijn statie-stok tikken en boog voor het leêge rijtuig.’ Wat
mag den schrijver van deze prachtige, stemmings-volle bladzij bewogen hebben
(eenige regels verder) hierop te doen volgen: ‘Waar zou het baboetje (ik cursiveer;
v.d. W.) zijn dat verleden zomer het kindje van Rêvard te wiegen liep en haar bruine
beentjes zoo mooi wist te zetten in de strakke sarong....?’
Vanzelf ben ik hier tot de Bijlagen gekomen. De ‘neef’ van den
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‘ouden heer,’ die ze verzamelde, zegt ervan: ‘Hoe afwijkend de opgenomen Bijlagen
ook zijn, zijn dat toch, sprankjes, als het ware, uit dezelfde kosmos die de wonderlijke
Avonturen voor ons schiep, ja, het kwam mij wel eens voor, als zouden zij, in hun
verscheidenheid, de voórnaamste kanten van zijn geest in het licht ons stellen.’ Zóo
is het: de samenhang met het voorgaande is zeer los, en men vindt er van alles en
veel mooi's. En om een der stukjes in het bijzonder te noemen: ‘Op den Grooten
Weg’ is een uitmuntende schets uit de beste jaren van den Nieuwen-Gids-tijd.
Ik wil nog zeggen, dat ik zelden een boek getroffen heb, waarin ik (naar idee en
stijl) zoo verschillende invloeden vond. Ik noemde reeds evangelische en Danteske
- maar er zijn ook Aristophanische en Shakespeare-aansche; Cervantes doet zich
gelden (de schrijver gebruikt zelfs de in onzen tijd absoluut niet begrijpelijke
zinswending: ‘als aan den wand al hangen zal onze kleine pen’), en Rabelais, en
Swift; en ineen paar der beschrijvingen van de ‘zeven spektrale gedierten aangedaan
van wit’ zelfs Laforgue.
***

Hans Martin, Danseresje. W.L. & J. Brusse, Rotterdam.
‘Het kón zoo niet - tè wreed, tè onbarmhartig! - Groote God - waaròm dit alles waaròm? - Het gelaat omhoog, de handen vragend gestrekt - in extase had hij dit
gefluisterd - nauw hoorbaar. Onbewust uit zijn mystieke ziel, als van een knaap nog,
een eenzaam kind - zijn ziel die was rein en blank als een witte bloesem, die liefhad
- eindeloos waren de woorden opgerezen, in vreemde wondere extase, daar waar
de manenacht zilverde over de nevelende vlakte, de boomen hoog en
blauw-duisterend rijden. - In de stilte - in de zilveren, verre stilte.’
............................
‘God, hoe was het mogelijk, dat kleine kindje, waar hij hier mee nu zat op het
duin, bij de groote, groote zee’....
............................
Ik denk zoo, dat de heer Martin de stof, de ideeën en gevoelens voor dit werk
ontleend heeft aan herinneringen uit zijn studententijd. Want is dit niet voor zeer
velen de schoone en toch ook wel triestige leeftijd waarin men alle dingen uiterst
zwaar neemt, waarin de contrasten van ‘heel erg mooi en heilig’ en ‘heel erg leelijk
en gemeen’ door jongemenschen, die nog op iets anders prijs stellen dan het
collegedictaat en
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de sociëteits-borrel, op z'n hevigst doorleden worden en men de meestvoorkomende
midden-toestanden negeert? Waarin men lichtst-opvoerbaar blijkt tot.... Borelistische
verhevenheden, elkander ‘man’ en ‘ouwe’ en ‘kerel’ noemt en ondertusschen gaarne
spreekt van God en Passies, Dood en Leven; zooals hier b.v. in hoofdstuk V
geschiedt.
Het boek is in zekeren zin zeer eerlijk. Toen ik in het begin der lezing was, trof
mij dadelijk naast een algemeenen indruk van vlotheid een wat jongensachtige
hevigheid en sentimentaliteit; al op een der eerste bladzijden, waar verteld wordt
van een verwijdering tusschen Boy van Attern-beecke (let ook een weinigje op dien
naam, o lezer) en zijn jeugdliefde: ‘.... En een jaar later was ze verloofd met een
student, ouderejaars. Een vertwijfeling kwam over hem, zóo groot, zóo immens, dat
hij ze niet te weren wist, een vertwijfeling, die als gif was in zijn aderen, als vuur
brandde in zijn ziel, die hem de vuisten deed ballen in machteloozen opstand, het
hoofd hard deed bonzen tegen den muur - een vertwijfeling die hem opvrat,
verteerde. Was dit zijn Betsie geworden? - zijn koningskind, zijn sprookjes-prinses?
- zijn engel die zou tronen aan Gods zijde eens?’ en ik behoefde niet vele paginaas
verder te lezen om zeker te zijn dat Borelsche literatuur en reminiscenties familiaarlijk gezegd - den heer Martin niet in zijn kouwe kleêren bleven steken.
Maar laat mij nu ineens ook maar zeggen, dat ik ándere dingen in dit werk te
waardeeren wist. Ik sprak reeds van een vlotheid. Welnu, de toon en kleur van
sommige bladzijden waren mij een verademing tusschen het grauwe, strakke en
gewichtige, dat u de Nederlandsche literatuur gewoonlijk te verwerken geeft. Er
wordt in 't vierde hoofdstuk b.v. een Scala-vertooning beschreven, gezien van achter
de schermen, waarin 't wemelend-drukke en kleurige van zoo'n geval u zoo levendig
en licht gegeven wordt, dat ik moest denken, hoe aangenaam 't zou zijn, indien eens
enkele jonge literatoren onze dégelijke publicaties met wat Zuidelijk flair kwamen
afwisselen. En ik vond het heel jammer, dat een zware nagalm van
‘zusjes’-en-‘broertjes’-fraaiïgheden het wel eens prettig geluid van dezen auteur
was komen overstemmen.
De geschiedenis.... maar een scherpzinnig lezer heeft die zich al uit den titel:
‘Danseresje,’ den naam: Boy van Atternbeecke en een paar andere gegevens voor
de helft kunnen denken. Boy van Atternbeecke is natuurlijk een rijk jongmensch dat
op weelderige kamers in den Haag woont en in kunst liefhebbert; men behoeft geen
Sherlock Holmes te zijn om dat zoo op 't eerste gezicht te doorgronden.
Danseresje?.... wel, wat zou danseresje anders kunnen zijn dan een jong meisje
dat op de planken van een variété liedjes zingt en luchtsprongetjes maakt.... en hoe
zou er tusschen die twee een ander verband kunnen zijn (zegt de wijsbegeerte niet,
dat waar twée zijn ook een dérde gegeven is?) dan een aankomend
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liefdetje, dat.... natuurlijk door Borelsche stuwkracht - aanwakkert tot een
ziels-verrukkend-en-vernietigend gebeuren. Intusschen, in dat element van
‘danseresje’ bevond de schrijver zich best thuis. Violet (danseresje natuurlijk) is een
Engelsche, oorspronkelijk van goede familie, met heel goede neigingen maar
wonderlijke kuren en driften, die ze niet altijd beheerschen kan. Boy ‘ontdekt’ haar,
wordt intiem (ik bedoel: gepást-intiem) met haar en 't komt zoo ver, dat er een echte
liefde tusschen hen ontstaat. Voor ik nu verder ga, wil ik u even als voorbeeld dat
de heer Martin dikwijls een situatie goed en zonder overdrijving weet te zien en weer
te geven een fragment van Violet's eerste bezoek aan Boy's kamer citeeren:
‘Voorzichtig, geluidloos tripte ze over de zware tapijten naar binnen, een beetje
schuw nog, een beetje aarzelend, alsof ze niet goed durfde, alsof ze zou komen in
een kamer vol menschen. Toen, halfweg bleef ze staan, keek om zich heen met
een gelukkigen glans in haar oogen. Goddelijk was ze zoo, vond Boy. Dan kwam
ze zachtjes, glimlachend almaar:
- Wat is het hier lekker warm.
- Dat is goed voor je, ik heb flink laten stoken. En kijk nu maar eens rond, je mag
alles doorsnuffelen.
Behoedzaam stappend, maar al wat meer op haar gemak, liep ze heen en weer.
Wat vreeslijk aardig was het hier; zoo leuk dat open haardje, net als in engelsche
huizen, en dat dikke tapijt. En wat een mooie platen, en hier, dear me, wat een boel
boeken! Stonden al die kasten vol? Even de gordijnen wat oplichten en er achter
kijken; ja warempel. En wat een leuke serre; was dat de zee, die donkere streep
daar over de duinen, toch niet?’
Ik, of liever: de geschiedenis gaat verder. Als nu de liefde tusschen hen beiden
zeer groot geworden is en Boy haar ‘gered’ heeft, moeten ze scheiden, want Violet's
troep gaat in Amsterdam optreden en Boy ligt zwaar overspannen van al de emoties
te bed. Ge krijgt 't idee: dat loopt verkeerd; en 't gaat zooals ge denkt. De oude
kuren worden haar, nu zij hem mist, te machtig. En ge hebt nog goede hoop, want
Boy, nietwaar, is rijk en wil haar trouwen, een contract is verbreekbaar en ze behoeft
maar naar hem toe te gaan (waarom hij smeekt) om weer sterk te zijn.... maar de
schrijver ontneemt u die illusie door te zeggen, dat haar het herwinnen ‘der vrijheid,
door verbreking der strenge banden, door het verbreken van een contract (waarin
hìj het woord cursiveert) ongelooflijk’ scheen. Boy, in wanhoop, komt haar ziek en
afgemat bezoeken, en.... dat alles baat niet meer; ge zoudt zeggen: zoolang is het
nog niet geleden en haar liefde was toch zoo zuiver; bovendien, dat bezoek van
dien zieken jongen man, die haar toch niet absoluut onverschillig kan geworden
zijn.... om kort te gaan: vijf jaar later
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ontmoet hij haar nog eenmaal in Rome, en dien zelfden avond is het met haar
gedaan. Zij was een publieke vrouw geworden, een alcoholiste, een morfiniste, en
sterft door misbruik van chloroform!
Ik zou mij zeer moeten vergissen, als de heer Martin den studentenleeftijd reeds
vér achter den rug had! En als ik het bij 't juiste eind heb.... dan is er toch nog hoop
voor de toekomst!
HENDRIK VAN DER WAL.
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Dramatische kunst.
Le Tartufe, door Le Bargy, Stadsschouwburg.
Uit de verte dezer tijden is het niet goed meer te zien, wat de gemoederen zoozeer
in opstand bracht tegen Molière's comédie Le Tartufe. Aldus schrijft hij in zijn Préface:
‘Voiçi une comédie dont on fait beaucoup de bruit, qui a été long-temps persécutée
et les gens qu'elle joue, on bien fait voir qu'ils étoient plus puissans en France, que
tous ceux que j'ai joués jusque içi.’
Niet alleen. dat de geestelijkheid een keel opzette tegen zijn werk en tegen hem
zelven, dat er zelfs, door een curé geschreven, een brochure tegen verschenen
was, maar de dichter moest het ervaren, dat men zelfs den koning overtuigde van
het verderflijke van zulk theaterspel. De koning, die toch anders waarlijk niet tegen
zijn lijf-speler Molière ingenomen was.
‘On a profité, Sire, de la délicatesse de votre âme sur les matières de religion, et
l'on a su vous prendre par l'endroit seul que vous êtes prenables, je veux dire, par
le respect des choses saintes.’
Zoo klaagt hij vleiend-nederig, respectueus-verbitterd, omdat hij nog wel zóo zijn
best gedaan had de satire te verzachten, het slangetje zijn gifttanden uit te breken,
tot het beestje bijna gansch onschadelijk werd.
‘Je l'ai faite, Sire, cette comédie, avec tout le soin, comme je crois, et toutes les
circonspections que pouvoit demander la délicatesse de la matière; et, pour mieux
conserver l'estime et le respect qu'on doit aux vrais dévots, j'en ai distingué, le plus
que j'ai pu, le caractère que j'avois à toucher; je n'ai point laissé d'équivoque, j'ai
ôté ce que pouvoit confondre le bien avec le mal, et ne me sois servi, dans cette
peinture, que des couleurs expresses et des traits essentiels qui font reconnoitre
d'abord un véritable et franc hypocrite.’
En hij had nog méér gedaan. Een voorrede geschreven, waarin hij op zijn
helder-logische manier bewees, dat geen enkel argument tegen zijn Tartufe
steekhoudend bleek bij nader toezien. Dat hij een femelaar geteekend had, wiens
ware karakter al op een mijl afstands te onderkennen viel; dat in 't algemeen de
femelarij volstrekt niet buiten het jachtgebied van den satiredichter ligt; dat men, dit
bewerende, zich eigenlijk kant
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tegen alle comedie, terwijl toch de grootste geesten dit middel tot zedelijke
verbetering en aangename onderhouding der menschheid hebben gewaardeerd
en zelfs aangeprezen. Summa summarum: dat er geen enkele reden was juist tegen
dit spel zoo te keer te gaan, indien het niet ware bekrompen en norsche afkeer van
alle levensvreugde of zelfs persoonlijke haat....
En Molière had nog méér gedaan.
Hij had gezorgd voor een slot aan zijn comedie, dat in geen enkel opzicht op een
natuurlijke of redelijke ontknooping geleek, doch den koning zoo brutaal vleide, als
zelfs diens hovelingen het zeker niet dikwijls vermochten, op deze wijze een
machtigen dam opwerpende tegen den wel vermoeden tegenstand van velen aan
dat femelende hof.
Maar het mocht alles niet baten en de koning had zeker ‘om van het gezanik af
te zijn’, zich laten overhalen de publieke opvoering van het stuk te verbieden. Dat
en

was den 6 Augustus van het jaar 1667.
Hierop volgde een nieuw smeekschrift van Molière, aangeboden aan Zijn Majesteit,
‘dans son camp devant la ville de Lille en Flandre, par les sieurs de la Thorillière et
de la Grange, Comédiens de Sa Majesté et compagnons du sieur Molière’, waarin
de dichter eerbiediglijk dreigt met algeheele werkstaking, indien het speelverbod
van de Tartufe niet wordt opgeheven.
‘...il est très-assuré, Sire, qu'il ne faut plus que je songe à faire des comédies, si
les Tartufes ont l'avantage....’
Want hij heeft waarlijk alles, het uiterste, gedaan om de menschen tevreê te
stellen, de titel gewijzigd, van Tartufe een edelman gemaakt, nog verdere
verzachtingen van den tekst aangebracht en geschrapt ‘avec soin tout ce que j'ai
jugé capable de fournir l'ombre d'un prétexte aux célèbres originaux du portrait que
je voulois faire’.
Meer kan een mensch niet doen ‘pour contenter tout le monde et son père’.... en
nog iets van zijn comedie over te houden ook.
Het smeekschrift eindigt met deze zeer kenschetsende peroratie:
‘Daignent vos bontés, Sire, me donner une protection contre leur rage envenimée;
et puissai-je, au retour d'une campagne si glorieuse, délaisser votre Majesté des
fatigues de ses conquêtes, lui donner d'innocens plaisirs après de si nobles travaux,
et faire rire le Monarque qui fait trembler toute l'Europe.’
Toch duurde het nog tot 5 Februari 1669 eer het verbod werd opgeheven en de
Parijzenaars, die naar 'sdichters beweren, van meet af aan tegen het stuk volstrekt
niet gekant waren, het eindelijk te zien kregen.
Er is in dit verloop van zaken voor ons, later levenden, veel merkwaardigs.
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Het wijst op een uiterst bekrompen, machtige geestelijkheid, die heimelijk alle
theaterkunst uit den booze acht en op een autocraat, die, desniettemin, voor den
aandrang zwicht. Waarom? Wijl zijn eigen benauwde godsdienstigheid het niet
aandurfde de geestelijkheid - misschien wel zijn biechtvader, - te weerstaan in wat
als een gewetenseisch werd voorgesteld, of wijl hem het geval toch eigenlijk niet
schelen kon en zulke nietigheden als de belangen van Molière en zijn troep van zelf
achterstonden bij hetgeen een of meer groote Heeren als hun wenschen en klachten
voordroegen.
Dit alles te zamen zal het wel geweest zijn: twijfelmoed en onverschilligheid, die
verdwenen, toen andere, aantrekkelijker zaken den koning niet meer bezig hielden
en hij er weer belang bij kreeg Molière voor zich te winnen met het oog op naderende
feesten. En verder een verontruste, verontwaardigd gonzende menigte van
geestelijken en vromen, wier stompe vooringenomenheid, eenmaal gewekt, naar
alles anders oordeelt dan naar het voorwerp zelf, dat haar toorn heet te wekken.
Tegenwoordig gaat het niet anders en de wereld schijnt zóó weinig wijzer geworden,
dat thans elke burgemeester de macht van veto bezit, olie destijds alleen den koning
toekwam.
Maar wat wèl anders werd, dat is de positie van den kunstenaar. Met zekere
weerzinnige verbazing zien wij zulk een klaren geest en fijn-zinnigen schrijver als
Molière zich als vanzelfsprekend vernederen voor den koning niet alleen, maar voor
al wat vorstelijk en machtig is, en beseffen hierin - zoo wij het ook al niet begrijpen
- den anders gezinden tijd. Aan den eenen kant moet er in die hooge kringen,
waarvoor zij hoofdzakelijk bestemd was, een volkomen ontvankelijkheid voor kunst
geweest zijn, ten andere werd de kunstenaar er gevoeld als een werkman, een
wezen van mindere soort, zeer respectabel in zijn stand misschien, gelijk eveneens
meubelmakers en goudsmeden verdienstelijke lieden waren, doch nooit of nimmer
te vergelijken bij welken adellijke ook, die van nature een voortreflijkheid bezat en
reeds op een hooger plan ter wereld kwam.
Dit ons in te denken kost waarlijk inspanning, omdat heden ten dage noch van
de positieve kunstgevoeligheid des adels, noch van den aangeboren eerbied der
‘mindere’ klassen veel meer over is. Wat ons thans voornamelijk in die verhouding
van Molière tot de aristocratie en den koning hindert, is onze onwilkeurige voorstelling
van een hedendaagsche adel en koningschap, die zoo brutaal met een Molière
zouden omspringen.
Zij waren beiden echter wel zeer anders en wij dienen dit vooral niet te vergeten,
zoo wij tot eenig juist begrip van den tijd wenschen te komen. Het is per slot nog de
vraag of de vrije kunstenaar van heden er beter aan toe is, dan eens konings lijf-poëet
in vroeger dagen....
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Het belang van de voorgeschiedenis der Tartufe-comedie staat dunkt mij, eenigszins
in omgekeerde reden tot het belang van die comedie zelve. En dat is na het
voorgaande, zeer begrijpelijk. Het geval lijkt al te zeer ‘aangelengd’ en ‘verzacht’
om nog de scherpe, puntige, prikkelende klaarheid te vertoon en van menige andere
Molière-comedie. Gewis moet men bij hem nooit verwachten, dat zijn spelen ons
een dier vreemde grensgebieden zullen binnenleiden, waar, tusschen goed en
slecht, waar en onwaar, echt en valsch, de geest in pijnlijke verwardheid vrijwel
elken hoû-vast verliezen gaat. Het staat bij hem alles stijf en stevig overeind naar
de regels eener streng kerkelijke moraal en zoo Molière het zijn taak acht ons te
leeren en te verbeteren, begeert hij dit geenszins te doen door ons in te lichten over
de betrekkelijkheid aller levensomstandigheden. Niet de realistische mensch, die
natuurlijke vereeniging van allerlei eigenschappen, die met zijn bestaan immers
vanzelf zijn eigen recht meebrengt, is zijn object, maar de abstracte mensch, beter
nog: de eigenschap tot mensch gemaakt. Aldus vertoont zich zijn Gierigaard als
één klomp gierigheid en als niets anders, zijn Burger-edelman, als louter kortzichtige,
opgeblazen ijdelheid en wordt daardoor nog te meer vermakelijk nu alle
begrijpelijkheid en rechtmatigheid in-zich-zelf hem ontbreekt.
Maar hier, bij dezen veinsaard, schijnt Molière toch wel al te zeer de grenzen van
het nog genietbare onwaarschijnlijke te overschrijden. Het wordt een beetje
kinderachtig, zooals de omgeving Tartufe unaniem voorstelt en zooals Orgon hem,
zonder eenige blijkbare reden, koestert. De slechtigheid, zou men zeggen, ligt eerder
in dezen Orgon dan in Tartufe, die nauwelijks eenige kunst behoeft aan te wenden
om den dwazen kerel, tegen alle blijkbaarheid in, voor zich te winnen. Enkel in
Tartufe's houding in het tooneel met Orgon, diens vrouw en zoon steekt eenige
tactische verdienste. Door zich zelf zoo ganschelijk weg te gooien en van te voren
roeds alle schuld op zich te nemen, roert hij het vooringenomen hart van Orgon en
maakt de enkele fout onwaarschijnlijk, voor wie zich van alle zonden vrijwillig zoo
heftig beschuldigt.
Maar overigens weet men eigenlijk niet veel van Tartufe en dat weinige is, naar
Molières uitdrukkelijke bedoeling, zoo duidelijkk uit den booze, dat men zich afvraagt
wat voor zielkundig monstrum eigenlijk wel die Orgon zijn moet, om zich zoo te laten
vangen. In Orgon, niet in Tartufe, zit dan eigenlijk het vreemde en belangwekkende
van de historie, die zich ten slotte niet eens erg vermakelijk voordoet.
e

Het schijnt, dat in de 18 eeuw vooral comieken de Tartufe-rol gespeeld hebben
en haar, dientengevolge, ‘omlaag haalden’ tot iets potsierlijks, dat men met Molière's
bedoelingen zeer in strijd achtte. Dit nu is, gezien de ernstige voor- en naredenen
zeer waarschijnlijk, maar
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men ziet toch niet hoe, met ernst en matiging gespeeld, de rol iets anders dan een
tamelijk kleurloos ‘masker’ opleveren kan. Le Bargy was hier eenigszins een bewijs
voor. Men zal hem zeker niet beschuldigen in de uitbeelding der figuur naar het
realistische getracht te hebben, hij gebaarde en bewoog en sprak zelfs zéér
nadrukkelijk en toch kwam er, mijns bedunkens, volstrekt geen typische femelaar
voor den dag, werd het nergens tot het monument der schijnheiligheid, zoo als dit
b.v. in sommige Hollandsche kluchten met eigenlijk heel eenvoudiger middelen zoo
vierkant wordt opgesteld. Men zag hoogstens een tamelijk naïeven en vooral een
onbelangrijken schurk, die, op overigens zeer begrijpelijke wijze, gebruik maakt van
de onverklaarbare apenliefde eens dwazen koopmans om van lager- op den vasten
wal te komen en onderwijl aan zijn begeerten te voldoen.
Indien Le Bargy iets anders dan dit bedoelde, kan men zeggen, dat daar naar
buiten niet veel van bleek, gelijk er ook van Molière's bedoeling niet veel is terecht
gekomen, door zijn angstige zorg om zijn femelaar vooral geen wezenlijk
karakteristieke trekken van het soort mee te geven en daardoor de kans te loopen,
dat een enkel toeschouwer Tartufe een oogenblik ‘au sérieux’ nam.
Zoo deden zich opvoering en stuk beide vrij onbelangrijk voor en bleken enkel
de scènes met madame Pernelle en die tusschenode gelieven Valère en Mariane
iets van de stevige, beproefd-Molièresche comiek te bezitten.
Nog een opmerking ten besluit over de mise-en-scène. Er werd hier gespeeld in
een kale, maar vrijwel realistische kamer, volgens de Molière-traditie. Dat wil zeggen:
men ging hoogst zelden zitten en men gebaarde uiterst sober, zoodat tenminste de
tweede-rollen meer werden gedeclameerd dan gespeeld. Dit nu is gewis volkomen
in orde, maar wat doet er dan die realistische kamer omheen, waarvan de meubels
het vrije staan en loopen maar in den weg zijn?
Een van beide: men spele als men deed, naar altherkömmliche Weise, maar dan
met een evenzeer gestyleerden, onrealistischen achtergrond, of.... men spele het
geheel naar de wijze der werkelijkheid en richte een vertrek in, als voegt in de woning
van een rijken burger als Orgon.
In zulk een vertrek dient men zich dan ook ongeveer te bewegen als gewone
menschen in hun kamer: te gaan zitten, zijn hoed recht zetten voor den spiegel, een
bankje bij te schuiven, iets op te rapen, iets te bekijken en wat dies meer zij.
Gelijk het spel nu ging, gevoelde men voortdurend die kloot tusschen den geest
der comedie en de omgeving en werd van haar ware bedoeling afgetrokken. Hetgeen
op den duur aan het kunstgenot niet ten goede kwam.
FRANS COENEN.
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Uit vrees
door Marcellus Emants.
Die vrees was over hem gekomen toen hij voor de eerste maal een lijk zag.
Nimmer had hij de dag kunnen vergeten, waarop dit was gebeurd; geen enkele
biezonderheid, geen enkele gewaarwording van die ochtend was ooit meer in zijn
herinnering verbleekt. Al wat hij toen had gezien, was later - zo vaak hij 't wenste
en dikwels genoeg als hij 't niet wenste - weer met pijnlike nauwkeurigheid in zijn
verbeelding verrezen; van al, wat hij toen had gevoeld, was de ijzige benauwenis
nooit meer geheel in zijn zenuwen geluwd. 't Was op een heldere, koele Zaterdag in Mei geweest, nadat hij presies een week
te voren zijn elfde verjaardag had beleefd. Grote witte wolken zweefden heen over
de huizen, doofden telkens de heldere zonneschijn; frisse windvlagen bogen in de
tuin de pas omgroende kruinen van de hoge peppels, die zich dan ritselend weer
strekten. Vóór twaalven was hij gewoon naar school geweest, en in huis teruggekeerd
had hij gewoon gegeten. Nog zag hij het geruite tafeldek voor zich, waarop zijn drie
boterhammen met vlees en het glas melk er achter als altijd op hem stonden te
wachten. Midden op de tafel prijkte een schotel met Chinaasappelen; daar omheen
de gewone schalen met brood, vlees, boter en koek. Mama zat rechts van hem met
het koffieblad voor zich. Zij scheen al gegeten te hebben... wat meer voorkwam en
hem dus in 't geheel niet verwonderde. Papa zat aan zijn linkerzij en at ook niet;
wat hem in zo verre wèl verwonderde als papa gewoonlik opstond en heen ging,
zodra hij met eten klaar was. Maar opeens bevreemdde hem zeer de zonderlinge
wijze waarop beide hem
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zwijgend aankeken terwijl hij at, en allengs besloop hem een onaangename twijfel
of hij misschien iets gedaan had, dat niet in den haak was en daarover aanstonds
gekapitteld zou worden. Dat was zeker niet onmogelik, daar ze wel meer boos op
hem waren zonder dat hij zich te voren van iets kwaads bewust was geweest; maar
deze keer wist hij toch zeker niets buitengewoons te hebben uitgehaald.
En boos of niet boos, waarom staarden ze zo strak voor zich uit? Nog nooit was
't hem bij zijn ouders zo onbehagelik te moede geweest. Hij voelde zich als op een
bezoek bij zijn vriend Willem Geertjens, die zulk een bars-strenge papa en zulk een
onuitstaanbaar plagerige broer had. Daar verkeerde hij ook altijd in een toestand
van schuwheid, zonder goed te weten waarvoor.
Pas toen hij zijn boterhammen en een
door-zijn-moeder-zwijgendgeschilde-en-in-partjes-gesneden Chinaasappel had
opgegeten, was zijn papa voor den dag gekomen met de opheldering van het
beklemmende geheim.
‘Jan’, zei hij, ‘grootpapa is van morgen plotseling aan een beroerte gestorven. Je
wilt hem zeker nog wel eens zien eer hij begraven wordt. Was dus boven je handen
en kom dan dadelik terug om met me mee te gaan naar 't sterfhuis.’
Dat woord ‘sterfhuis’ had hem al een indruk gegeven. Natuurlik kende hij
grootpapa's huis: een grote, sombere, ouderwetse woning, waarin hij zich nooit echt
op zijn gemak had gevoeld. Dat hij er 's Zondags om de veertien dagen eten moest,
vond hij altijd heel onplezierig, omdat grootpapa een stugge, onvriendelike man was
en hij zich 's avonds, terwijl de grote mensen kaart speelden, dodelik verveelde.
Maar hij kende dat huis toch niet goed, wijl hij maar twee kamers er van mocht
betreden: de hoge en lange eetkamer, waarin hij 't doorgaans zo koud vond en zo
angstwekkend geheimzinnig, wanneer de petroleum-lamp, tafelkleed, glaswerk en
zilver overblankend, de holle ruimte er om heen in dikke duisternis hulde, en dan
de kleinere, vierkante zijkamer, die hem veel gezelliger en gewoner aandeed, omdat
je er overdag een kijkje in het lichte en rumoerige straatleven hadt en er 's avonds
kaarsen op den schoorsteenmantel brandden, waarvan het licht prettig geruststellend
alle hoekjes doorglansde.
Voor de rest wist hij, dat het huis een biezonder groot en donker onderhuis met
tal van hokken, kelders en trappen bezat, waarin
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hij nog nooit was doorgedrongen en waarin hij ook niet door te dringen begeerde,
en dat er boven nog vele kamers waren, waarin hij wel een paar maal vertoefd had,
maar zo kort, dat hij er zich alleen van herinneren kon: donkergroene gordijnen voor
de ramen en om de bedden, donkere kasten en donkere tapijten, zonderlinge,
kolomvormige, rossig-grauw-zwarte kachels in hoge witte nissen, vreemde
ouderwetse portretten tegen donkere behangsels en een menigte voorwerpen,
waarvan hij de betekenis niet goed begreep. Alles oud, duister, duf en griezelig
geheimzinnig. In een van die kamers, dat wist hij ook, had grootpapa altijd 's morgens
gehuisd, wanneer hij voor niemand te zien was, en in een andere had hij geslapen.
Trachtte hij ze zich voor te stellen, dan zag hij ze gevuld met zwartheid en dan rook
hij de muffe lucht, die er in hing... voor hem de lucht van de ouderdom.
Dat sombere, geheimzinnige huis was dus nog somberder, nog geheimzinniger
geworden; want nu was 't een... sterf huis.
Daar lag nu grootpapa op een bed... roerloos stil... dood.
Papa geloofde, dat hij hem graag nog eens zou zien. Eigenlik verlangde hij daar
in 't geheel niet naar; maar wel dacht hij: ik wou, dat ik 'm al gezien had. Want het
zou wel interessant zijn; maar dood-zijn en dood-gaan deed hem ook griezelen.
Dacht hij er aan, dan zag hij altijd een waggelend, haast dansend geraamte met
grijnzende kop, een kop zonder neus en met grote gaten in plaats van ogen.
Terugstotend akelig! Dat grootpapa er zó niet zou uitzien, wist hij. Tot een geraamte
wor je pas later, misschien veel later... in het graf. Maar hoe zou grootpapa er dan
wel uitzien? Dat wist hij niet. Onder het handen-wassen poogde hij er zich een
voorstelling van te maken. Natuurlik lag een dode onbewegelik stil en was hij koud,
koud als ijs. Maar zijn gezicht... zou dat heel bleek zijn of juist donker rood? Bij het
woord beroerte had hij zich altijd een plotse, verschrikkelike ommekeer in de hele
bloedsomloop gedacht, waardoor op eens alles in je verwrongen wordt, het bloed
opschiet naar je hoofd en daar verstijft. Dan kon je, dat spreekt van zelf, niet meer
denken en dan was je... dood. Maar dan moest je, meende hij, ook helemaal
kromgetrokken zijn en er donker, blauwig-rood uitzien. Zou grootpapa, die hij altijd
gekend had als een stevig rechte en grauwe oude man, er nu heus blauwig uitzien,
met een scheef getrokken mond en door de schok verdraaide
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ledematen? - Ja, 't zou wel interessant zijn dit eens te kunnen opnemen; maar...
maar toch ook afschuwelik griezelig.
Dood... dood... wat wou dit nu eigenlik zeggen?
Toen hij met zijn vader over straat ging, sprak die geen woord en al wist hij niet
waarom, de moed ontbrak hem naar al die akelige dingen te vragen. Hij vond zich
zelf echter zeer belangwekkend geworden en 't was hem, of alle mensen, die zij
tegenkwamen, dit heel goed wisten. Zij gingen wel als gewoonlik hun gang; maar
schenen in 't voorbijgaan toch zachter te spreken en 't was ook, of zij in wijdere
bogen uitweken om zijn vader en hem voorbij te laten gaan. Als hij eindelik voor het
huis... het sterfhuis was aanbeland en papa de sleutel in het slot stak, doorrilde hem
een kille huivering. Wat zou hij te zien krijgen?
Behoedzamer dan ooit hing hij zijn hoed aan de kapstok; op de tenen liep hij in
het marmeren voorhuis presies midden over de loper, achter zijn vader aan, naar
de trap. Fluisterend vroeg hij: zal ik meekomen naar boven, en als er een trede
kraakte onder zijn stap, hield hij stil, een dief gelijk, die zich ontdekt vreest. Op het
bovenportaal kwam de werkmeid uit een kamer te voorschijn. Hij waagde 't niet haar
te begroeten en als papa haar iets vroeg verstond hij noch de vraag, noch het
antwoord. Maar hij zag, dat zij de kruk van een deur aanvatte, de deur van
grootpapa's kamer.
Toen die deur week, blikte hij in een ondoordringbaar duister. Maar de meid, die
vooruit was gegaan, had gauw een blindslag opengeklapt en nu druilde daar binnen
een vaal schijnsel, waarin al de geheimzinnige dingen opdoemden: het donkere
tapijt, het grauwe tafelkleed, de ouderwetsche portretten, de oude donkere meubels
en.... ook het oude, donkere bed, het bed met de donkere, groene gordijnen.
Daar lag hij nu achter.... grootpapa.... het lijk.
De meid ging er heen, sloeg een gordijnpunt om de hoge achterspijl; zachtjes
duwde zijn vader hem de kamer in. En toen....
O, wat boorde zich toen door zijn ogen voor altijd in hem vast! Wat ijsde zijn hoofd
door, sijpelde beklemmend in zijn hart, roerde om door zijn maag, door zijn ingewand,
zonk als een siddering neer in zijn benen! Wat een akeligheid.... wat een nooit nog
aanschouwde, nooit nog vermoede akeligheid! Zo
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iets.... neen, neen; daar had hij zich geen voorstelling van kunnen maken! En dat
was grootpapa.... geweest? Hij kon 't haast niet aannemen. Werd een mens dan zo
veranderd door de dood? Grootpapa had toch niet zo'n dunne, hooguitspitsende
neus.... zulke strakke lippen, die te kort leken, zo spanden ze over de dubbele rij
van grote, gele, grijnzende tanden. Ook niet die grijzige, diepe groeven aan weerszij
van de neus.... die grauwe holten in de slapen. Grootpapa's gezicht was immers
voller, groter geweest. O, hoe akelig was die vreemde gelige kleur.... net de ivoorkleur
van een beeldje 't huis in de étagère en toch ook weer niet, want dat beeldje had
hij nooit vreemd gevonden.... altijd wel durven aanraken. En waartoe die
kiespijndoek? Maar 't akeligst van alles.... onbegrijpelik, terugstotend, onuitstaanbaar
akelig vond hij de ogen. Die waren dicht.... ze bleven ook dicht.... zo ijzingwekkend
stil dicht en toch was 't voortdurend, of ze langzaam.... heel langzaam opengingen.
Dat kon hij haast niet uithouden. 't Was, of die dode ogen hem betoverden.... of hij
zijn eigen blik er onmogelik meer af kon keren. En hoe langer hij er naar keek, hoe
feller zij hem aanstaarden, hoe dieper zij in hem doordrongen. Ondragelik was dat
gevoel. Een weeheid doorwoelde zijn maag.... oppuffingen van hitte stegen omhoog
naar zijn hoofd, zegen neer in een ijzige kilheid.... klam zweet overtoog zijn
voorhoofd.... nevels dansten op voor zijn ogen.... sterretjes duizelden er in rond....
Tot bezinning terug gekeerd vond hij zich liggen op een bed. Om hem donkerde
een andere oude kamer; naast hem zat zijn vader.... aan het voeteneinde stond de
meid. Hij wilde iets zeggen; maar eer hij de woorden vond, zag hij weer dat ivoorgele
gelaat, met de grauwe holten in de slapen, de strakke lippen over dubbele gele,
grijnzende tandenrij, de dunne, hooguitspitsende neus, de grijze groeven er naast
en die ogen.... die verschrikkelike ogen, die toe waren, toe bleven en aldoor leken
open te gaan. Toch zouden die ogen nooit meer kijken, die mond nooit meer spreken;
in al die starheid zou nooit.... nooit meer beweging komen.
Stil, doodstil moest dat hoofd, dat hele lichaam langzaam, heel langzaam
verteren.... vergaan.... verrotten.... en eindelik verworden tot zo'n lachend geraamte
met een kop zonder neus en grote kijkende gaten in plaats van die ogen.
Toen hij huiswaarts-kerend andermaal, nog in een lichte duize-

Groot Nederland. Jaargang 9

642
ling, de straten doorschreed, was 't hem gans anders te moede dan in 't gaan. Nu
voelde hij zich verlegen, schuw, net als iemand, die een geheim heeft te verbergen....
een naar geheim, waarvoor hij zich schaamt en dat geen mens ooit mag
doorgronden.
Van 't ogenblik af, dat hij grootpapa's lijk had gezien, was hij een heel ander wezen
geworden. Dat had hij niet dadelik beseft; veel later pas werd 't hem klaar. In 't eerst
had hij 't maar ongewoon moeilik gevonden in de lessen goed op te letten, goed te
begrijpen wat hem werd verteld. Ook t'huis bij zijn werk en zelfs bij het spel met zijn
kameraden dwaalde zijn aandacht gemakkelik af. Telkens doemde dat ivoor-kleurige
hoofd voor hem op, met de grauwe holten in de slapen, de strakke lippen over
dubbele, gele, grijnzende tandenrij, de dunne, hooguitspitsende neus en de ogen,
die toe waren; maar aldoor leken open te gaan. En 't was, of achter dat hoofd alles
verwaasde: de meester voor de klas, de witte letters op het bord, de zwarte op het
papier, de woorden, die werden gesproken, de spellen, waarin hij zou meedoen.
Hij zag niet meer en hij hoorde niet meer. Dan schrok hij wel weer op als uit een
droom, wanneer de meester zijn naam riep, een jongen hem aanstootte of de hele
klasse om zijn staren uitbarstte in lachen; maar na een poosje doezelde zijn aandacht
toch weer weg, net als 's avonds-laat voor het inslapen en dan verscheen weer het
ivoorkleurige hoofd met de grauwe holten in de slapen, de strakke lippen over
dubbele, gele, grijnzende tandenrij, de dunne, hooguitspitsende neus en de ogen,
die toe waren; maar aldoor leken open te gaan.
Gedurende de zomervakantie werd zijn toestand wat beter. Wel verdween ook
in deze tijd het visioen niet gans; maar het doemde toch zeldzamer op en bleef ook
korter. Buiten zag hij 't zo goed als nooit. Verscheen 't, dan gebeurde dit meestal
t'huis tussen licht en donker en ook wel zodra hij in bed lag. Maar hij vleide zich,
dat het allengs geheel zou uitblijven en dat hij dan ook op school weer helendal de
oude zou worden, tevreden met zich zelf in de klas, jolig in de omgang met zijn
makkers. Edoch, met de eerst grauwe dagen in Oktober rees het akelige hoofd weer
vaker voor zijn ogen op en gebeurde 't ook weer, dat hij opschrok, wanneer de
meester zijn naam riep, een jongen hem aanstootte of de hele klasse om zijn staren
uitbarstte in lachen. Hij kreeg
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standje op standje en het baatte niet; hij werd in de kamer van ‘meneer’ geroepen,
die hem gemoedelik toesprak; maar ook dat baatte niet. Alle onderwijzers
beschuldigden hem van onwil en hij deed toch zo zijn best zich te vermannen. Soms
dacht hij er over alles te bekennen; maar dan wilden de woorden hem de keel niet
uit. Het leek hem zo'n vreselik onmogelike geschiedenis; wie zou daar geloof aan
slaan? Trouwens, dan had hij alles dadelik moeten vertellen; nu zouden ze toch
denken, dat hij maar een leugen verzon.
Toen de Kerstvakantie juist begonnen was, werd hij op een avond geroepen naar
het kantoor. ‘Meneer’ van school was er en die wenste hem te spreken in
tegenwoordigheid van zijn papa.
Toen werd hem gevraagd waaraan 't toch lag, dat hij in het laatste halfjaar zodanig
in zijn nadeel was veranderd. Vroeger had hij zich onderscheiden, ja, beslist
onderscheiden door vlijt en goed gedrag; al was hij niet een van de begaafdsten,
hij behoorde toch evenmin tot de achterliken. Als hij wilde kon hij best meekomen;
maar tegenwoordig wemelde zijn huiswerk van fouten; op school was hij ieder
ogenblik met zijn hersens ergens anders; soms zat hij als versuft voor zich uit te
kijken. Geen van zijn onderwijzers wist meer hoe hij 't met hem had. En 't vreemdst
van alles was, dat ook zijn kameraden over hem klaagden. Die vonden hem saai
en vervelend geworden; die waren tegenwoordig maar blij als hij niet aan hun spelen
meedeed.
Van al deze verwijten trok hij zich het laatste 't meest aan en hij voelde 't dadelik:
nu zou hij nooit meer aan enig spel deelnemen, steeds doen of hij er geen zin in
had.
Zijn papa trok al gauw een gezicht, alsof hij er alles van begreep en begon te
zinspelen op geheime zonden. Maar daarmee bewees hij nu juist niets van hem te
begrijpen; want voor die ondeugd was hij integendeel doodsbang geworden, sinds
hij eens gelezen had, dat je daar idioot van werd en heel jong moest sterven.
Toch kon hij er ook nu niet toe komen te biechten wat er dan wèl in hem omging.
Het leek hem onmogeliker dan ooit, en nu zijn papa 't al weinig aannemelik achtte
- hij las 't op zijn gelaat - dat hij werkelik voor die geheime zonde zo bang was, hoe
zou hij hem dan ooit kunnen doen geloven, dat hij gefolterd werd door zo'n vreselik
gezicht? Neen, dat kon zijn vader niet... dat kon geen mens geloven. Toch liep dit
onderhoud bevredigend ‘t,
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af. Meneer verlangde alleen de plechtige verzekering, dat hij zich aan zou grijpen
en beter zijn best doen; papa wilde zich daar ook wel mee tevreden stellen en hij
zelf voelde zich merkbaar opgelucht, dat hij er zo genadig afkwam en van dat
pijnigend gevraag was verlost.
Een poosje ging 't inderdaad ook beter. Er kwamen zelfs dagen, dat hij aan de
hele zaak niet meer dacht. Dan kon hij zo heerlik zijn best doen om het verzuimde
in te halen; zelfs vroeg hij zijn vader hem privaatlessen te laten geven.
Dat alles weer in orde zou komen, geloofde hij nu vast; maar toch kon hij met zijn
makkers niet als vroeger opschieten. Hij voelde zich in hun gezelschap veel minder
op zijn gemak en, al zeiden zij 't hem nooit, toch meende hij te merken, dat ook zij
gedwongener, niet langer vertrouwelik met hem omgingen. Waren zij weer eens
toeschietelik, gewoon, dan kwam het vermoeden in hem op, dat zij dit niet vrijwillig
deden; maar op aandringen van ouders of een meester. En beraamden ze later
plannen buiten hem om, haalden zij hem niet in alles in, dan zag hij zijn vermoeden
bevestigd en sloop hij schuw langs omwegen naar de school, bleef hij daar tot de
laatste jongen vertrokken was, om maar iedereen te kunnen ontwijken en rustig met
zijn gedachten alleen te blijven.
Toen gebeurde 't, dat zijn vader hem eens meenam naar het kerkhof.... naar
grootpapa's graf. Reeds de mededeling van dit plan had noodlottig op hem gewerkt.
In een droom was duideliker dan ooit het ivoor-gele gelaat op de witte kussens weer
voor hem verschenen en nu waren de ogen werkelik open gegaan.... nu hadden ze
hem aangezien. God, God, hoe akelig was dat weer geweest! Een hele dag lang
was een ellendig, wee en drukkend gevoel er hem van bijgebleven. Zijn moeder
had gevraagd wat er aan scheelde, dat hij er van daag zo buitengewoon slecht
uitzag. In de laatste weken was hij juist bijgekomen en fleuriger geworden. Wat was
er gebeurd? Je voelt je toch wel goed, jongen?
Hij had maar geantwoord: ‘o, zeker.’
Op het kerkhof aangekomen had hij op eens onder elke zerk een lijk zien liggen
en dat was nu niet een geraamte, zoals hij zich vroeger een dode had voorgesteld;
maar een ivoorkleurig hoofd, met witte doek omwonden, een hoofd met grauwe
holten in de slapen, met lippen strak getrokken over dubbele, gele,
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grijnzende tandenrij, met dunne hooguitspitsende neus en ogen, die toe waren;
maar aldoor leken open te gaan.
Zo lagen daar de doden in lange reeksen naast elkander en in tal van rijen achter
elkaar. Wat een afgrijselike, stille, voor immer versteende menigte! En al de mensen,
die nu daar nog rondliepen, die in de verte nog omrumoerden door de drukke stad,
zijn vader, zijn moeder.... hij zelf.... eens zouden ze ook worden tot zo'n ivoorkleurig,
stijf lijk met grauwe holten in de slapen, met lippen strak getrokken over dubbele,
gele, grijnzende tandenrij, met dunne, hooguitspitsende neus en ogen, die toe zijn;
maar aldoor lijken open te gaan. Dan worden ze hier in een rij neergelegd en blijven
onder de zerk of onder de aarde eeuwig stil en grijnzend liggen. Of ze bedelaar dan
wel koning, man of vrouw, grijsaard of kind, geleerde of stommerik zijn geweest....
dat doet er dan allemaal niets meer toe. Ieder.... ieder wordt tot zo'n ivoorkleurig,
grijnzend lijk.
O, afgrijselikheid, afgrijselikheid! Hoe konden de mensen het leven nog uithouden,
dat daarop uitliep, dat je elke dag, elk ogenblik daar nader toe bracht! Zagen zij dan
niet dageliks al die begrafenissen? Hij zelf meende er hoe langer hoe meer te zien.
Maar de mensen leefden er rustig, zelfs vrolik op los! Was hij alleen dan zo anders,
zo helemaal anders?
Met horten en stoten, tijden van opleving, opvroliking, hard werken en zoeken van
gezelschap, gevolgd door perioden van inzinking en versombering, van onmacht
om iets uit te voerenen schuwen van elke omgang bracht hij 't eindelik tot student-zijn
aan de Leidse Universiteit. Maar daar besefte hij 't onmiddellik; voor hem was het
studenten-leven ondragelik.
Reeds de aanblik van die oude, drukkend- saaie stad met haar mooi, maar somber
en duf Rapenburg, met haar naargeestig lege straten, haar doodse burcht, haar
kloosterachtige akademie en haar melankolieke omgeving wekte aanstonds een
heftige weerzin in hem op, een gevoel van verbanning naar een lang gestorven tijd,
van verpletterd worden onder afschuwelik banale ellende, van te moeten stikken in
een atmosfeer van benauwende verveling. En dan dat andere leven, al die
onbekende mensen om hem heen!
Nadat hij een paar weken lang, in grauwe morgenuren, van kollege-kamer naar
kollege-kamer was geslopen, in het ijle mensen-
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beweeg op straat elk individu ontwijkend, dat er uitzag als een student, nadat hij in
nevelig doorschemerde, nuchter grauwe lokalen, schuw zwijgend een plaats had
bezet, een vreemdeling gelijk, die de inheemse taal nog niet goed machtig is, nadat
hij avond aan avond in de terugstotende voddigheid van zijn kameromgeving, soms
worstelend met de slaap, dan weer in angst-opgewektheid luisterend naar een of
ander zonderling geluid, had zitten blokken op allerlei geleerdheid, die hem even
nutteloos voorkwam als van ouderdom muf, nadat hij een haat had opgevat tegen
de brutale, groezelige dienstbode, die 't zeker bij vorige kamer-bewoners heel anders
gewend was geweest, nadat hij eindeloze Zondag-ochtenden eenzaam om had
gedoold over verlaten buitenwegen, waar vergeelde bladeren neerritselden naar
de kleffe grond en naakte takkenwebben zich al doods aftekenden tegen het kille
grijze zwerk, overmande hem eindelik een geweldig jammergevoel en barstte hij 's
avonds in luid schreien los. En het dacht in hem: Goddank, dat ik ook nu alleen ben,
dat niemand mij kan uitlachen om mijn wekelikheid, niemand mij grinnikende kan
vragen of ik dan zo'n heimwee heb naar moeders pappot. Maar zulk een bestaan
hield hij op den duur niet uit. Liever dood; liever dadelik dood! Hij dacht 't nauweliks,
of het akelige hoofd rees weer voor hem op, met de grauwe holten in de ivoorkleurige
slapen, met de strak getrokken lippen over dubbele, grijnzende tandenrij, met de
dunne, hooguitspitsende neus en de ogen, die toe waren, maar aldoor leken open
te gaan.
Neen, neen; zo niet worden.... zo niet worden! Was 't te begrijpen, dat hij toch
eens zo worden.... moest.
Dat dit visioen zijn menseschuwheid had bewerkt, wist hij al niet meer.
Veeleer beschouwde hij nu 't een en 't ander als kentekenen van zijn onbegrijpelik
vreemd-zijn. Maar hij was toch niet altijd zo vreemd geweest. Hij poogde zich
taferelen uit zijn kinderjaren te herinneren en zag dan hoe heel anders, hoe veel
gewoner hij zich toen had gedragen. Zou 't ook kunnen wezen, dat hij kind, altans
kinderachtig, was gebleven en daarom niet meer paste bij zijn makkers, zijn hele
generatie, die zich intussen tot mensen had ontwikkeld?
Hij keek in een spiegel en vond zich nog erg tenger.... niets mannelik. Hoe
onbeduidend was zijn gezicht en hoe ijl donkerde
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't haar op zijn lippen en wangen Dus leek 't hem verklaard hoe hij, die eenmaal
ongedwongen met iedereen had kunnen omgaan, tegenwoordig zijn natuurlike
kameraden ontweek, zich overal een mindere, haast een geminachte voelde en
toch op den duur niet alleen kon zijn.
Geen gelukkiger ogenblik had voor hem de dag dan het moment van inslapen tot
een nacht van minstens acht volle uren. Dan voelde hij zich weer voor lang tegen
onaangename indrukken gevrijwaard en verheugde hij zich al in het vooruitzicht op
dwaas fantasties gedroom. Want al kwam 't voor, dat dood-zijn, doodgaan en andere
akeligheden zijn dromen benauwend doorspookte, meestal waren ze vol boeiende
wonderbaarlikheid. En hoe interessanter dingen hij dapper in die dromen had
bestaan, des te valer, des te beklemmender leek hem daarna de werkelikheid.
Eindelik was 't gedaan met zijn laatste beetje weerstandskracht. Op 3 Oktober
spoorde hij naar huis om aan zijn ouders te gaan zeggen, dat hij 't te Leiden niet
uithouden kon, dat stad, mensen, studies.... alles.... alles er hem tegenstond en zij
dus goed zouden doen eer, andere loopbaan voor hem te kiezen.
Daar begrepen vader en moeder weer niets van. Wat.... het studenteleven beviel
hem niet? En dat durfde hij al verklaren, nadat hij er nog geen maand in had
doorgebracht? Maar zijn vader wist ook nu weer gauw waar 't eigenlik aan haperde.
Het groenlopen beviel hem niet; dat was de zaak! En toen 't nu bleek, dat hij zich
te Leiden nog van alle aanraking, zowel met oudere studenten als met tijdgenoten
had onthouden, twijfelde de man er geen ogenblik aan of hij had de kwestie volkomen
doorgrond. Maar.... dan bewees dit alles juist, hoe nuttig het groenlopen op de keper
beschouwd toch werkte. Want die mensevrees was bespottelik en daar zou juist
het groenlopen hem grondig van genezen. Groenlopen ontbolstert, maakt je tot een
man, tot iemand, die zich in de maatschappij te bewegen weet.
Al wat zijn vader zeide, vond hij heel verstandig en volkomen in overeenstemming
met 't geen hij zelf dacht; maar aan zijn schuwheid veranderde 't niets. Hij besefte
heel goed, dat de mensen hem vals beoordeelden, wantrouwden en minachtten,
omdat hij hen ontweek; maar juist dat besef deed hem nog verder op zij gaan.
En dit zou hij zelfs aan zijn vader nooit duidelik kunnen maken,
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die in zijn weerzin tegen het groenlopen niet een gevolg, maar de oorzaak zag van
het kwaad. Het onderhoud werd hem hoe langer hoe onaangenamer, als zijn vader
in geestdriftige bewoordingen de schoonheden van het studentenleven begon te
prijzen, dat leven, waardoor je van gehoorzamend kind zelfstandig man wordt,
waarin je banden aanknoopt voor je ganse verdere leven, waaruit een ieder
herinneringen meeneemt, die hem zelfs op zijn oude dag nog verkwikken. Voor alle
andere jongelui was 't een ideaal. En dat wilde hij wegsmijten.... wegsmijten eer hij
er nog goed kennis mee had gemaakt? Kom, kom, hij zou wel door een andere bril
gaan kijken. Van weglopen kwam niets in. Door de zure appel.... die volstrekt zo
erg zuur niet was.... moest hij maar kloekmoedig heen bijten en dan spraken zij
elkaar met de Kerstvakantie nader. Toen was 't hem geweest, of juist door dat
hemelhoog-verheffen van een leven, dat hem tegenstond, zijn afkeer er van nog
groeide; maar zwakkeling als hij was, beloofde hij toch nog eens zijn best te zullen
doen deze afkeer te overwinnen. En nu viel 't zijn vader eensklaps in, dat te Leiden
Willem de Gaarde nog moest studeren, die, lang geleden, wel eens bij hen aan huis
was geweest. Een oudere student - zo meende zijn vader - was altijd gevleid als
een jongere zich tot hem wendde. Aan Willem de Gaarde moest hij dus een bezoek
gaan brengen; die zou hem door het groenlopen wel heen helpen. En om die de
Gaarde op dit bezoek voor te bereiden schreef de oude heer zelf hem een brief.
Naar Leiden terugkerend was hij blij onopgemerkt in een koepee te mogen
plaatsnemen, die voor de rest met Engelse dames was gevuld, en in de
akademie-stad aangekomen sloop hij weer door achterstraten naar zijn kamers,
bevreesd een student te kunnen ontmoeten.
Toch hadden zijn vaders woorden een verlangen in hem gewekt om weer te
worden als vroeger, met mensen als mens te kunnen omgaan, de vreemde tovercirkel
te verbreken, die hem dwong zo ellendig alleen te staan. Hij wist, dat 'et hem een
verbazende zelfoverwinning zou kosten de trap op te gaan naar de Gaarde's ‘kast’;
toch ging hij er dadelik de volgende dag op uit. Wie wist of overmorgen zijn kracht
niet weer zwakheid zou zijn.
Meneer was t'huis. Die mededeling gaf hem een gevoel van voldoening en deed
tegelijkertijd zijn benen van bangheid beven.
De Gaarde ontving hem allervriendelikst, zette hem op zijn
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gemak, gaf hem een adres op, waaraan hij zich diezelfde avond moest vervoegen
en beloofde daar tegenwoordig te zullen zijn.
Met een gevoel van zegevierende vreugde in zich nam hij afscheid, beloofde stipt
op tijd te zullen zijn, liep kloekmoedig over het Rapenburg naar huis. Maar zodra
de zon de kim was genaderd, wegkrimpend treurlicht de straten vulde en hij zijn
kamer weer om zich ging voelen als een omveiliging tegen allerlei geheimzinnige
vijandigheid, zonk ook zijn moed weer verkild in hem neer. En hij dacht er over
stilletjes t'huis te blijven. Toch vermande hij zich andermaal en ging.
Hij kwam in een verbijsterend stemmengegons, in een verstikkend hete atmosfeer,
en zag tal van gestalten rumoeren, omdoezeld door grijzige rook. Maar de Gaarde
zag hij ook en dat verlevendigde zijn moed.
Toen moest hij antwoorden op flauwe vragen, waarvan er verscheidene betrekking
hadden op zijn zonderlinge wijze van doen; hij moest flauwe moppen aanhoren,
waarvan hij de zin niet altijd begreep en hij moest ook flauwe dingen doen. Het
laatste was hem nog 't minst onaangenaam. En ondertussen kreeg hij bier te drinken;
wat hem niet mondde, maar wel een beetje durf gaf. Op het kille bier volgde een
wrange rode wijn, die hem nog erger tegenstond en daarna werd hem een hete
grok opgedrongen, die wel erg sterk was maar toch prettig verwarmde. Een poosje
werd 't hem zelfs behagelik te moede, voelde hij zich overmand door een aangename
brutaliteit. Hij verbeeldde zich nu heel gewoon te doen, dorst zijn man staan, gaf
uitdagend bescheid en toonde zelfs neiging zich tegen plagerijen handtastelik te
verweren. Maar op eens begon het gezelschap voor zijn ogen te vervagen, te
verwazen en was 't hem, of de ruimte zich meer en meer vulde met een
ondoorzichtbare rook. De stemmen werden flauwer en flauwer, schalden dan plots
weer op; wat er nu gezegd of geschreeuwd werd verstond hij niet. Hitte-vlagen
golfden hem verwarrend op naar 't hoofd; ijzig koude rillingen ritselden over zijn rug.
Tot eensklaps een weëe kolking om zijn hart en een zilte smaak in zijn mond hem
waarschuwden heen te gaan en hij juist nog duizelend de plaats kon bereiken, waar
in doodsbenauwde braking zijn volle maag zich ontlaadde.
Daar bleef hij lang tegen de muur geleund staan, mond en neus vol van een
walgelik zure brei, in de stekende ogen duistere
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wolken, soms verjaagd door verblindende zwalpingen van licht, trillend op zijn benen,
met zware kloppingen in het hoofd en in langzame ontnuchtering verkillend. Tot hij
eindelik voelde weer te kunnen gaan; maar ook wist, dat 'et naar zijn eigen woning
zou zijn. Naar die kamer vol walm, dranklucht, gebrul, gewoel.... neen, daar kon hij
niet weer heen. Daar zou 't hem maar al te duidelik worden hoe dwaas hij zich had
aangesteld.
Op zijn tenen sloop hij schichtig de trap af, de lege winkel door; t'huis gekomen
wies hij zich, kroop in zijn bed, maar kon lang de slaap niet vatten.
En toen hij de volgende morgen, ijl en gloeierig in 't hoofd, wee in de maag
ontwaakte, bleef hij roerloos voor zich uit liggen turen, spijtig de ogen te hebben
geopend, tot bewustheid te zijn weergekeerd en een hatende afkeer in 't gemoed
van mensen en menselik leven. Was hij maar nooit meer wakker geworden! Doch...
dan zou hij nu hier liggen... verstijfd, bleekgeel als oud dof ivoor, met grijze holten
in de slapen, de lippen strak getrokken over dubbele, gele, grijnzende tandenrij,
met dunne, hoog uitspitsende neus en ogen, die toe waren, maar aldoor leken open
te gaan. Neen, neen; dat niet! Angstzweet brak hem uit. Maar hij dacht... het
vreselikste zou dan toch voorbij zijn en... zonder dat hij de overgang had bemerkt.
Doodgaan was afschuwelik voor je zelf; dood-zijn toch alleen voor anderen. Dat
een mens een ziel zou hebben en dat die ziel misschien, zij 't in een astraal omhulsel,
zijn afgelegd lichaam nog zou kunnen aanschouwen... hij had er van gehoord, maar
dat wilde er niet bij hem in. Sinds hij op het kerkhof, waar zijn grootpapa lag, dat
visioen had gehad van al die gele, wassige hoofden onder de zerken, in lange
reeksen naast elkaar en in tal van rijen achter elkander: een reusachtig heir van
doden, sinds hij op kleine zomerreisjes met zijn ouders overal de kerkhoven had
opgezocht om zich telkens weer voor te stellen hoe de starre, wassige doden ook
daar lagen in lange reeksen naast elkaar en in tal van rijen achter elkander; sinds
dien leek hem de hele wereld één reusachtig kerkhof. En waar zouden die talloze
zielen vóór hun geboorte zijn geweest; waar zouden ze na hun dood weer blijven?
Neen; sterven is te niet gaan; maar daarom is gestorven-zijn ook niets. Gestorven-zijn
is maar heerlik slapen... niets meer weten van al de levens-ellende en al de angst
voor de dood.
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Zouden andere mensen ook zo denken? - Neen, die hebben werk, waarvan ze
houden, en allerlei pretjes, ook meer vriendschap.... liefde... en misschien geen tijd,
geen lege tijd genoeg om te denken aan angst. Maar wat betekenden zulke woorden
als werk, pret, vriendschap en liefde voor hem? Werken... ach, lui was hij niet; o
neen, hij zou zelfs heel graag zijn uren met een aangename bezigheid vullen; maar
wat zou dat voor een bezigheid moeten zijn? Een maatschappelike...? In die
maatschappij drong hij immers toch niet binnen, laat staan omhoog. Een lief
hebberij...? Wat interesseerde hem van het leven anders dan het einde, waarvoor
hij zo bang was? Pretjes...? Nu ja, hij hield wel van een reis, een konsert, een opera,
een mooi boek. Maar waren die genietingen iets meer dan tijdverdrijf? Kon iemand,
voor wie elke aanraking met mensen tot een foltering werd, pretjes met anderen
hebben? Vriendschap... voor hem een ledige klank, ja, erger dan dat... een tergend,
honend raadsel. Hoe was 't mogelik, dat iemand zich niet aanhoudend gedwongen,
beëngd... min of meer vijandig voelde in het gezelschap van een ander? Liefde...
o, hij vermoedde wel, dat een vrouw je hevige genietingen kon doen ondervinden
en graag zou hij die leren kennen. Wist hij maar waar en hoe... zonder gevaar. Maar
was dat nu liefde? Toch zeker niet de liefde beschreven in romans; want van een
verlangen om altijd met zo'n vrouw samen te zijn, met haar te praten, veel voor haar
te doen... neen, daar bespeurde hij niets van. Wat hem toelachte was tal van mooie,
verleidelike slavinnen te bezitten, vrouwen met weelderige vormen, zwartharige met
grote, gloeiende ogen, blonde met melkwitte huid, licht gekleurde uit het Oosten en
een enkele donker getinte er ook bij. Uren lang kon hij er zich in vermeien zo'n
vrouweschaar te fantazeren. Maar aan een gewoon meisje, zoals hij er wel in de
straten ontmoette, te moeten zeggen: ik houd van je... wil je de mijne worden... bij
haar vader aanzoek te moeten doen... aan allerlei formaliteiten zich te moeten
onderwerpen om dan eindelik een huishouden met haar te beginnen... neen, dat
een man daartoe komen kon, leek hem weer alleronbegrijpelikst. Wel vreemd toch,
dat al, wat voor anderen zo vanzelf-sprekend is, hem zo onbereikbaar of zo
onmogelik voorkwam. En 't was, of met den dag alles wonderliker, afstotender en
ondoordringbaarder voor hem werd.
Meer dan ooit deinsde hij er voor terug straten te moeten
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doorlopen, zich in kollege-lokalen te moeten vertonen. Kon hij maar door het leven
gaan met Gyges-ring aan zijn vinger; wie weet of 't hem dan niet zou bekoren.
Toch was hij de volgende morgen weer iets opgewekter gestemd. Hij had
gedroomd te kunnen vliegen en uit dat opstijgen boven de hoofden van een grote
menigte, uit dat zweven hoog boven al die kijkende gezichten, al die grijpende
handen bleef hem de ganse dag een verkwikkende driestheid bij. En hij begon neer
te zien op het studentenleven, zich een beetje trots te voelen in zijn vereenzaming,
trots vooral op zijn ongewoonheid. Hij was niet als anderen. Goed; maar stond hij
daarom lager? Als hij alle pretjes zo minachtte, niet hield van drinken, geen behoefte
gevoelde aan vriendschap, niet verliefd was op al wat rokken droeg, voor
maatschappelike eer en aanzien koud bleef en door zijn denken over het leven de
nietigheid er van zo duidelik besefte, stond hij dan niet juist veel hoger? De gedachte
had iets strelends en iets geruststellends ook. Ze gaf hem een grotere zekerheid
van optreden. En hij dacht nu ook, dat 'et wel beschouwd toch een dwaasheid was
nog iets te leren, in iets belang te stellen, een werk te ondernemen, een betrekking
te aanvaarden. Ieder ogenblik kan immers je laatste zijn en kort was het leven in
elk geval.
Lid van het Corps werd hij nog wel; maar nooit vertoonde hij zich op de kroeg,
nooit bemoeide hij zich met andere studenten, in geen huisgezin zocht hij toegang.
Een enkele maal maakte hij in een kollege-lokaal met een toevallige buurman wel
eens een praatje. Lang echter duurde zo'n onderhoud nooit; zodra er een derde bij
kwam, brak hij 't af. Hij wist 'et: al die anderen vormden samen een kleine wereld,
een wereld, waarin voor hem geen plaats was en waarin gehandeld werd over
dingen, waar hij niets van wist, waar hij ook niets om gaf. En zooals 't nu in deze
kleine wereld ging, zo zou 't later gaan in de grote. Voor hem was daar geen plaats.
Toen hij eindelik met de Kerstvakantie t'huis was gekomen, zei hij voor de tweede
maal tot zijn ouders: te Leiden kon hij 't niet uithouden; stad, mensen, studies...
alles... alles stond er hem tegen. Zij moesten dus maar een andere loopbaan voor
hem kiezen.
Dat er van een terugkeren naar Leiden nu geen sprake meer
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kon wezen begrepen zijn ouders best; maar die zekerheid maakte hun
verontwaardiging des te groter. Zo'n jongen... voor wie ze bereid waren zich grote
opofferingen te getroosten... wat een ondankbaarheid! En wat een onverstand zo
luchthartig een prachtige toekomst te verspelen! Maar zijn vader wist wel weer waar
't 'em in zat. Luiheid was 't en anders niet! De jongen weet helaas, dat hij eenmaal
geld zal hebben en je zult 'et zien: dat wordt z'n ongeluk. Maar... één ding stond
vast: hij was er volstrekt de man niet naar zich uit te kleden vóór het naar bed gaan.
Zolang hij leefde zou zoonlief zich in geen weelde baden.
Dat zijn zoon zich van dit laatste geen illusies had gemaakt, ja, zelfs naar bezigheid
verlangde, moest hij vernemen; maar kwam hem kennelik weinig geloofwaardig
voor. Zo gauw mogelik zag hij uit naar een andere ‘carrière’. Heel gemakkelik was
die echter niet te vinden. Voor de ene was 't duidelik, dat de jongen niet deugde; in
een andere had de jongen geen zin; een derde leek onbereikbaar. En daar kwam
bij, dat al veel te veel mensen wisten, welk een onmogelik individu die gesjeesde
student eigenlik was.
Ten slotte slaagde hij er in zijn zoon op een effektenkantoor te krijgen en daar
ging 't de jonge man dadelik boven verwachting goed. Wel vond hij het werk er niet
veel minder vervelend dan te Leiden; maar het vorderde ten minst weinig
geestesinspanning en liet hem vrij naar hartelust te mijmeren. Met zijn kollega's
bemoeide hij zich al niet veel meer dan aan de universiteit met andere studenten;
maar hij voelde ze minder vijandig gezind om zich heen en dat hij student was
geweest, gaf hem een zeker overwicht, of liever het gevoel, dat hij zo'n overwicht
bezat. Ook had hij toch een schijntje van omgang met een oude boekhouder: een
man, die er zich op beroemde met alle mensen - hoe stug en wonderlik ze wezen
mochten - te kunnen omspringen en voor wie 't dus een erezaak was het bewijs te
leveren, dat tegenover deze nieuweling zijn kunst niet te kort schoot.
Daar hij nu bij zijn ouders mocht wonen, met hen eten, op Zondagen met hen
wandelen en alle avonden in hun gezelschap doorbrengen of met hen naar konsert
of komedie gaan, verhelderde vreedzaamheid zijn bestaan. Wel kwam hij, de straten
doorslenterend, zich voor als iemand, die uit het drukke, machtige leven is
buitengezet maar hij las kranten, brosjures, boeken en bleef dus toch van verre op
de hoogte. Ja, soms meende hij mensen en zaken nu
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pas goed te kunnen beoordelen. En zo kwam 't, dat hij t'huis vaak een vrij hoge toon
aansloeg.
In lang had hij niet zo'n tevredenheid gekend, zulk een aangenaam verzekerd-zijn
tegen pijnlik beklemmende indrukken. Hij dacht in die tijd niet veel meer aan
dood-gaan of dood-zijn en 't was hem, of hij nooit te voren zich zo gezond en krachtig
had gevoeld. Maar juist dit gevoel van gezond en krachtig te zijn maakte hem eindelik
zwak tegenover de aandrang van de geheime zonde, die hij tot nu toe als een pest
had geducht. Hij kon toch niet levenslang onkundig blijven van een genot, waar
anderen al hun tijd, hun geld, hun gezondheid, ja, soms hun leven voor opofferden.
In een nacht, dat hij uit de opera huiswaarts was gekeerd, begerig naar een Micaëla,
zelfs ongewoon week voor haar gestemd, zonder de mogelikheid aan te nemen,
dat hij haar kon leren kennen en spreken van genegenheid, bezweek hij voor zijn
nieuwsgierigheid en de tintelende lust in zijn bloed.
En 't was hem, of zijn leven de heerlikheid niet dragen kon, of hij er in moest
ondergaan, sterven. O, wat een verrukking, welk een onuitsprekelike zaligheid! Dat
er zo'n genot bestaat en hij er nog nooit van geproefd had! Nu geloofde hij ook te
weten wat eigenlik liefde is. Hij voelde zich een beter mens geworden, een mens
vol warme, edele gevoelens, een mens, die goed wilde doen en liefhebben en zich
opofferen voor de geliefde. Deze eerste hevige opwinding doezelde weg in matheid;
maar een genotvolle melankolie bleef hem bij, een ongekend gevoel van diep
weemoedigzijn en toch zo zeldzaam gelukkig. Meer dan ooit hield hij van de Micaëla,
met wie hij nog nooit een woord gewisseld had. 't Was hem ook genoeg haar beeld
maar voor zich te zien met de armen om zijn hals, haar lippen op de zijne, in zijn
ogen haar blik. En hij herhaalde, herhaalde, herhaalde zijn genot.
Maar plots doorflitste zijn denken weer de vrees voor het gevaar, de angst, dat
hij zijn leven verkortte. Niet dadelik was die angst even nijpend als vroeger. Dat de
waarschuwende boekjes overdreven, wist hij nu wel. Maar wat hij deed was toch
verkeerd; vooral als je 't vaak herhaalde. En het einde was zeker: je verhaastte je
dood. En weer zag hij het ivoorgele hoofd, het hoofd met de grijze holten in de
slapen, met de strak getrokken lippen over gele, dubbele, grijnzende tandenrij, met
de hoog uitspit sende neus en de ogen, die toe waren, maar aldoor leken open
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te gaan. Aan het eind van zijn leven.... o, ver, heel ver weg nog.... doemde 't op;
maar elke keer, dat hij zich niet beheersen kon, zou 't nader komen en nooit.... nooit
een duimbreed meer teruggaan. Toen brak het angstzweet hem weer uit en verkilde
op zijn voorhoofd; zwaar bonsde zijn hart. Hij poogde aan andere dingen, ook aan
niets te denken; maar zo gauw zijn gedachten verdoezelden, overtoog ze weer een
felle helderheid en hij kon de slaap niet vatten. Als hij eindelik van uitputting
ingesluimerd was, doorschoten zijn dromen visioenen van wrede folteringen, van
neertuimelen in een afgrond, van kruipen door eindeloze kokers.
Ernstig nam hij zich voor in de toekomst weerstand te bieden aan zijn lust; want
al zag hij wel in, dat het leven hem nooit andere hevige genietingen zou schenken,
dat zorgen-loos, angst-loos de tijd doorbrengen wel zijn hoogste geluk zou zijn, er
was toch iets, dat hem aan het leven bond, iets anders nog dan zijn angst voor de
dood. Maar ook dat iets - 't zou wel de instinktieve levenslust zijn, dacht hij - was
zwak en lukte 't hem al zich dagen, weken, soms maanden lang te beheersen, ten
slotte bezweek hij toch. En zo werd zijn leven tot een drukkend, rusteloos worstelen
met verveling, waar plots in oplaaide een hevig schrijnend genot en dan weer aan
knaagden nijpend berouw, verstikkend prangende angst. Vooral in het schemeruur
was 't vaak, of hij zijn dagental zag ineenschrompelen en aan het eind van de
krimpende reeks al nader en nader komen.... het wassig gele hoofd. Dan draaide
hem alles voor de ogen rond, barstte het klamme zweet hem uit, slangden rillingen
kil langs zijn rug. Bevond hij zich in zijn kamer, dan sloot hij zich op; was hij beneden
in huis, dan liep hij naar buiten. In 's hemelsnaam geen mens ontmoeten, die hem
iets zou kunnen vragen of zeggen; want op een vraag zou hij geen antwoord kunnen
geven, over zijn denken had hij geen stuur. Soms bracht hij plots de slinger van zijn
pendule tot stilstand, lei hij zijn tikkend horloge in een la, om maar niets meer te
merken van de jagende tijd, die zonder een ogenblik van rust voortdreef....
voortdreef.... al maar voort.... daarheen!
Zo leefde hij enige jaren door en zijn ouders begonnen op te merken, dat hij stiller
werd en magerder en bleker. Ook kwamen er klachten in van het kantoor over zijn
toenemende verstrooid-
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heid. Zijn moeder vermoedde verliefdheid, al wist zij niet op wie; zijn vader meende
't veel beter in te zien: de jongen kreeg berouw over zijn heengaan uit Leiden. Maar
daar viel niets meer aan te veranderen. Hij was genoeg gewaarschuwd en had dus
alleen zijn verdiende loon.
Zwijgend hoorde hij alle opmerkingen, vragen en verwijten aan, weerlegde niets,
zei alleen: ik voel me heel goed.... ik begrijp niet wat jullie van me willen.
Toen gebeurde 't, dat zijn vader na een ziekbed van drie dagen aan longontsteking
bezweek. En daarvan schrok zijn moeder zo hevig, dat zij een beroerte kreeg en
insgelijks overleed.
Het onverwachte afsterven van zijn beide ouders had hem volkomen van streek
gebracht; maar.... dit besefte hij heel goed.... meer verbijsterd dan bedroefd. Ook
met die ouders had hij wel beschouwd nooit innig lief, nooit echt vertrouwelik kunnen
omgaan. Nu zij evenwel zo plotseling beide waren neergestort, leek alles hem
overwaasd, veraf, onwerkelik, was 't hem, of op de ganse wereld alleen hij met zijn
gedachten, met zijn schrik nog waar bestond. Heel de rest leefde eigenlik niet meer,
was een schijn, een dode bioskoop-vertoning. En ook hij zelf leefde niet meer als
vroeger; want hij begreep niet goed meer wat hij zag, begreep niet goed meer wat
hij hoorde, wist niet heel goed meer wat hij deed. Maar al gauw moest hij handelen:
de begrafenis regelen, kennisgevingen zenden aan zijn familieleden buiten de stad.
Tussen dat handelen door zag hij ze vaak: de ivoorgele hoofden - twee nu tegelijk
- op de witte kussens; maar 't was hem telkens, of ook deze niet zo echt waren als
eertijds dat van zijn grootpapa. Want hij kon 't maar niet begrijpen, dat hij ze nooit...
nooit weer zou zien, die enige mensen in wie hij geen vijanden had gevoeld. Waren
zij op eens binnengekomen, hij zou er zich in 't geheel niet over hebben verbaasd.
Soms - 't is waar, - was er toch ook in hen iets vijandigs geweest. Hij zou 't nooit
hebben uitgesproken; maar hij moest 't nu heel stil denken. Doch die vijandigheid
had hem alleen doen zwijgen, doen gevoelen, dat hij niet begrepen werd, misschien
niet begrepen kon worden. Zij hadden hem altans niet afgestoten, het weerzien niet
tot een onmogelikheid gemaakt. Alleen werd dan zijn verlangen gewekt om voortaan
met hen over andere, onverschilligere dingen te praten. En nu kon hij ook dat
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niet meer, nooit meer doen. Zwijgend moest hij voortaan door het leven gaan, van
's morgens tot 's avonds, alle dagen, alle maanden, alle jaren tot.... tot ook hij zo
liggen zou: als een ivoor-geel masker met grijze holten in de slapen, hoog
uitspitsende neus en ogen, die toe zijn maar aldoor lijken open te gaan.
Hij griezelde. De ter-nauwernood-hem-bekende bloedverwanten kwamen over, betuigden hun
deelneming, gingen deftig ter begrafenis mee en verdwenen weer uit zijn bestaan.
Twee dagen lang had hij hen gezien en allerlei gewone woorden tot hen gesproken.
't Was hem - hij vond 'et zelf - nog al goed afgegaan. Ze hadden denkelik niets
biezonders aan hem bespeurd. Maar als die vreemde gestalten weer verdwenen
waren en hij 't pas goed besefte, dat hij nu voortaan alleen in zijn grote holle woning
zou omdwalen, alleen moest eten, alleen zijn avonden doorbrengen, dat geen stem
hem meer zou begroeten als hij thuis kwam, geen ogen meer zouden opkijken als
hij een kamer binnentrad, dat een doods zwijgen hem zou omhullen nacht en dag,
al de jaren door, die hem nog restten te leven.... en dat hij toch de kracht zou missen
deze veilige schuilplaats te verlaten en te gaan tot de mensen, die daar buiten
rumoerden in de straten, in werkplaatsen, in societeiten, in vergaderingen.... begreep
hij, dat de eenzaamheid, die hij zo liefhad, waarin hij zich zo heerlik rustig voelde,
nu toch hem te machtig werd. Neen, hier kon hij niet blijven; hier zou hij krankzinnig
worden.
Wat dan.... waar dan heen?
Hij besloot al zijn hebben en houden te gelde te maken, de stad, het land te
verlaten, te gaan reizen.
Van reizen had hij altijd gehouden; niet echter omdat hij door natuur- en
stede-schoon hevig werd aangedaan, of belangstelde in uitheemse zeden en
gewoonten. Verheugde hij zich op een aanstaande reis, dan zag hij zijn leven met
al wat er toe hoorde: bezigheden, gewoonten, neigingen, angsten, verlangens
opgeschort en een nieuw bestaan voor hem beginnen, een bestaan, waarin hij een
heel ander mens werd en waarin alles ontbreken zou wat hem in zijn gewone leven
hinderde, benauwde, elk genot vergalde. Als dus voortaan niemand meer over hem
te bevelen had, veel geld hem in staat stelde vrijelik te doen en te laten wat hij
verkoos, waarom zou hij dan niet voor altijd op reis gaan,
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zijn oude persoonlikheid voor goed afleggen? Daar kwam bij, dat hij nooit een reis
ondernomen had, zonder dat een flauwe hoop op het beleven van iets buitengewoons
prikkelend in hem verrezen was. Al was die hoop ook telkens onvervuld gebleven,
toch kwam ie nu weer terug. Tans stond immers de ganse wereld voor hem open,
kon hij geheel leven naar zijn ogenblikkelike grillen, had hij aan niemand meer een
vergunning te vragen of rekenschap te geven. Avonturen zich scheppen.... dat zou
hij wel niet kunnen; maar hij kon zich ten minste op hun weg stellen, ze niet ontwijken.
Het verlangen nog eenmaal weer de oude te worden, de licht levende, die geheel
zich zelf was en toch gemakkelik met iedereen omging, had hij al lang laten varen.
Te ver was hij verwijderd van die onbezorgde jongenstijd. Maar toch leek 't hem
mogelik voortaan gemakkeliker met allerlei mensen te kunnen verkeren, als hij maar
ergens heentrok, waar niemand hem kende en niemand er dus achter kon komen,
dat hij een rol speelde en heel anders was dan hij zich voor 't ogenblik voordeed.
Ja, een rol spelen, de rol van een gewoon, heel gewoon maatschappelik man, een
man van gemakkelike manieren en een zeker zelf bewust optreden, dat wilde hij
doen; daarvan verwachtte hij kalmte, tevredenheid, gezelligheid, achting, al wat
anderen - dacht hij - van zelf genoten. En het leek hem niet onmogelik, dat hij er
ook door verkrijgen zou: een vrouw die hem bevredigde. Maar dan moesten de
omstandigheden al biezonder meewerken. Want alleen een zeldzaam mooie vrouw,
licht blond van haar, sneeuwwit van huid, gevormd als een Venus van Milo zou hem
kunnen bekoren; maar als hij die vond.... zou hij haar durven naderen, toespreken,
vragen de zijne te willen zijn?
Misschien, als ze heel arm was, of hem om een dienst vroeg en hij haar kon
opheffen, redden. In zo'n geval zou ze ook onderdanig zijn, gelijk hij ze wenste voor
zijn zinnelike begeerte.
Dus nam hij afscheid van zijn kantoor, verkocht zijn ouderlik huis met al wat er
zich in bevond en trok op een grauwe Desemberdag naar het zonnige,
kosmopolietiese Zuiden. Aan het stasion waren weinig mensen; maar hij zag er toch
kussen-geven, handendrukken en hoorde er toch woorden van vaarwel en van
wederzien. En al raakte hij er langzamerhand aan gewend altijd alleen te zijn, van
niemand afscheid te kunnen nemen deed hem pijnlik aan. Ginds lag de stad, waar
hij meer dan twintig jaren geleefd
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had onder enige honderdduizenden mensen en geen hand strekte zich uit om de
zijne voor de laatste maal te drukken. 't Was goed zo; want in elke omgang, zelfs
in het onbeduidendste gesprek voelde hij een lastige dwang; maar toch.... Tot nog
toe waren er ten minste twee mensen op de wereld geweest, die altans wisten, dat
hij bestond, die er over dachten hoe hij 't maakte, aan wie hij zeggen of schrijven
kon wat hem overkwam. Veel meer verlangde hij niet; maar voortaan zou hij zelfs
dat moeten missen. Van nu af bestond hij voor een ander alleen nog in de enkele
ogenblikken, dat hij iets zou bestellen of betalen, of wanneer in straat, spoorwagen
of hotel een vreemde hem toevallig in het oog kreeg.
Te Parijs hield hij zich maar één nacht op, in een hotel bij het stasion. Zo'n
reusachtig grote stad was hem nog te overweldigend; daar zou 't hem nog al te veel
duizelen. En tot Marseille toe bleef hij schuw-zwijgend in een wagonhoek
weggedoken, zich voelend als een gevluchte misdadiger, die elk ogenblik kan worden
herkend. Maar aan de Riviera ging een nieuwe wereld voor hem open, meende hij
een nieuw leven te kunnen beginnen. Hij speelde zijn rol en het lukte.... het praten
met mensen vlotte. Wel zei hij nog dwaasheden en deed hij onhandigheden; maar
was het schaamrood hem naar de wangen gestegen, dan verdween hij de volgende
morgen vroegtijdig uit hotel en stad, om in een andere plaats andermaal te beginnen.
Wat kon 't hem dan nog schelen hoe mensen, die hij nooit weer zou zien, over hem
dachten?
Zo kwam hij eindelik te Monte Carlo en vond daar menige vrouw, die
begerenswaard hem voorkwam. Ze waren voor geld te krijgen en hij had nu geld
genoeg. Waarom zou hij niet....? Maar toch ontzonk hem telkens de moed. In hun
opzichtige kledij, met hun overmoedig optreden, hun luidruchtig gepraat in de
vreemde taal hadden ze iets, dat hem verlegen maakte en zich nietig deed voelen.
Vrouwen kreeg hij wel; maar 't waren er van de achtergrond, en bij niet ene vond
hij zijn droombeeld verwezenlikt, naar niet ene verlangde hij terug. Lichamelik stelden
allen hem te leur en dan verdroot hem het onverzadelik geldbejag. Dat hij betalen
moest, wist hij en vond hij ook goed. Het onthief hem van elke verplichting om lief
en taktvol zich te gedragen. Maar was de prijs eenmaal vastgesteld of overgelaten,
dan moest
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het ook uit zijn met het zaniken om meer, het pogen om uit elk gunstbewijs een
extra beloning te kloppen.
Voor het spel was hij bang. Je geld verdween zo gauw; het opharken ging zo
meedogenloos. Wat zou er van hem worden als de hartstocht hem eens overmande
en hij alles.... alles verloor? Dat er voor het opzetten ook een zekere schroom te
overwinnen viel, bekende hij zich liever niet.
Als April ten einde liep, zag hij in het Casino de opzichtige toiletten schaarser en
schaarser worden en speeltafel na speeltafel onder een wit laken verdwijnen. Hotels
sloten en winkels sloten; op de terrassen, onder de palmen, op de wegen, overal
dunde het mensengewoel. Toen was 't hem, of ook hij niet langer hier blijven kon;
in de verjongd oplevende natuur leek alles hem oud te worden, te vervallen, glans
en kleur te verliezen.
En hij trok naar zuidelik Zwitserland. Daar was 't nu vol en gemakkeliker al dan
aan de Riviera maakte hij kennis met mensen van allerlei slag. Een tijdlang kon hij
zich diets maken nu eindelik het leven naar zijn smaak te hebben gevonden, de
omgeving, waarin hij zich behagelik voelde, wijl iedereen er was en deed zoals hij.
Zijn moed om vreemde talen te spreken wies, naarmate hij ze door anderen nog
slechter hoorde radbraken; voor alle gelegenheden had hij geschikte frases klaar
en het volhouden van zijn rol ging hem met de dag beter af. Zelfs maakte hij booten wandeltochten mee, nam hij deel aan gezelschapsspelen.
Doch ook hier kwam spoedig een einde aan het seizoen; de hotels werden leger
en leger, de wegen gestadig verlatener. En pijnlik deed 'et hem aan, dat mensen,
voor wie hij een beetje gehechtheid was gaan koesteren, omdat ze hem voor een
poos bevrijd hadden van het gevoel op de grote, volle wereld alleen te staan, zo
koel en zelfs blij-gelukkig hem de hand konden drukken tot een allerlaatst vaarwel.
Allen hadden iets of iemand, die hen naar elders riep; hem alleen riep niemand en
niets. Voor allen was hun verblijf maar een ontspanning, een afwisseling geweest;
voor hem was 't zijn leven zelf en daar bleef hij weer in.... alleen. Bleke ontnuchtering
kwam over zijn denken en voelen en de plek, die hij lief had gekregen, werd hem
onuitstaanbaar, gehaat.
Toen verviel hij weer in zijn oude, geheime zonde. Vrouwen,
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wier gunsten voor geld te verkrijgen waren, schenen hier niet te bestaan en al had
hij er gevonden, ze waren hem geworden tot een walging. Aan zijn fantazie dankte
hij verfijnder genot en dat werd hem nu tot een heerlike troost, dat verzoende hem
met zijn alleen-zijn. Maar dat woelde ook zijn oude angst weêr uit haar verdoving
op, de folterende angst voor het einde. Elke keer, dat het kwaad was volbracht,
doemde het ivoorkleurige hoofd weer voor hem op, het wassige, roerloos stille met
de grauwe holten in de slapen, met de bleke lippen strak getrokken over dubbele,
gele, grijnzende tandenrij, met de hoog uitspitsende neus en de ogen, die toe waren,
maar aldoor leken open te gaan. En gestadig schoof 't aan.... langzaam....
langzaam.... nader.... nader. Nooit.... nooit ging het een duimbreed terug. Zijn hart
klopte hem weer in de keel, klam zweet parelde op zijn voorhoofd, ijzige rillingen
glibberden over zijn rug, nevels omdansten zijn ogen. Op nieuw werd het slaan van
een klok hem tot een marteling, lei hij zijn horloge weg in een la. 's Nachts kon hij
de slaap niet vatten; overdag vond hij nergens rust of duur. En andermaal begon
het kampen met zijn kwaal, andermaal onderging hij de wanhoops-verbijsteringen
van het toch-in-zwakheid-bezwijken.
Maar de zomer bracht nogmaals de afleiding van een nieuw- en beter zijn. Een
paar ontzenuwend hete dagen dreven hem hoog de bergen in en nog nooit had hij
zich zo krachtig, zo gezond, zo licht-levend gevoeld als in deze ijle, reine lucht. Zijn
slapen werd rustiger, verkwikkender, zijn eetlust nam toe en 't was hem, of hij maar
meer en meer te klauteren, in steeds hogere lucht te ademen had om beter en beter
zijn zenuwen te kunnen stalen, flinker en flinker zich te leren beheersen, kalmer en
levenslustiger zich te gaan voelen. Maar nu overkwam 't hem een blijde vertedering
in zich te voelen optintelen voor een Zweeds meisje met een oom en tante op reis.
Zo mooi als hij vrouwen zich wenste was ze niet; maar ze had een lieve, eenvoudige
lach en ze was heel vriendelik. Heur haar was licht blond, haar ogen waren helder
blauw; dat zij blank van huid was meende hij te mogen opmaken uit het kleine stukje
hals, dat opstrakte uit haar witte bloeze. Ze waren veel samen. Aan een van de tien
lange tafels in de eetzaal was zijn plaats naast de hare; daardoor hadden ze kennis
gemaakt. 's Avonds zaten ze samen te babbelen bij de muziek in de hal en 's
morgens heel vroeg togen zij met twee Duitse jongelui, een

Groot Nederland. Jaargang 9

662
broer en zuster, die deden alsof ze op elkander verliefd waren, op verre tochten uit
in het gebergte. En als de Duitser zijn zuster hielp om over een sneeuwveldje, een
rotsblok of een bergstroompje heen te komen, dan stak hij zijn Zweedse vriendin
de hand toe; groeiden er bosbessen langs den weg, dan plukte zij er handenvol
van, alleen voor hem, want zelve lustte zij die flauwe dingen niet. Wat hem daarbij
't meest bekoorde, was haar leuke vrijpostigheid. Zij behandelde hem als een goeie
kameraad. Dit gaf hem dadelik meer durf dan hij tegenover meisjes in de regel bezat
en eindelik ook het gevoel, dat er een stille afspraak tussen hen bestond. En hij
dacht, dat hij met haar wel altijd samen zou kunnen zijn. Edoch, hoe daartoe te
komen? 's Avonds bij het naar bed-gaan wist hij altijd heel goed wat hij de volgende
morgen haar zeggen zou, zodra zich een gunstige gelegenheid voordeed. Dan nam
hij zelfs de mogelikheid aan, dat zij zelve wel de ontknoping zou bewerken. Maar
de gunstige gelegenheid bleef uit of was al voorbij eer hij zich vermannen kon, en
zij bleef maar vrolik als een goeie kameraad. Tot ze op een morgen biezonder vrolik
hem.... de hand tot afscheid kwam reiken. Oom en tante hadden plotseling besloten
ook nog naar Noord-Italië te gaan en uit de opgetogenheid, waarmede zij dit haastig
vertelde, uit de ongedwongenheid, waarmee ze hem vaarwel zei, een vaarwel, dat
wel voor immer zou zijn, werd 'et hem duidelik, dat hij zich met een droombeeld had
gevleid, doch gelukkig wijselik zijn mond gehouden.
Toen zij verdwenen was, kwam de hele plek hem ontluisterd voor. Ondragelike
saaiheid doorgrauwde het hotel, doorzeurde het praten van de gasten. Het zonlicht
leek hem verbleekt, alle kleuren van hemel, bergen en bos verdoofd, alle geluiden
droef gedempt. Nu kon hij 't hier zelf niet meer uithouden, ging maar weer heen,
een andere kant uit dan zij, en voelde 't als een wanhoop in zich geen plek op de
ganse aarde te weten, waarheen een verlangen hem trok.
Begeerteloos dwaalde hij van plaats naar plaats, van hotel naar hotel, niet
nieuwsgierig meer naar avonturen, die toch niet kwamen of op niemendal uitliepen,
hangen blijvend uit overtuiging, dat hij overal dezelfde bleef en overal vond....
dezelfde verveling.
Wat hem dan telkens toch op- en wegjoeg, was de verandering van het seizoen.
Welk een ontzettende weedom lag er voor hem
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ook in het eindigen van de zomer, wanneer plots, na een laatste reeks van stille,
warme, zonnige dagen, uit wild overjachtende grijze wolken bui na bui neerplaste,
hagelkorrels en sneeuwvlokken opglinsterden door het grijze gestraal, alle
bergtoppen wegdoezelden achter kille nevels, alle bergpaden verdwenen onder
neerritselend geel en bruin blad! O, die gure grauwheid alom; dat verschrompelen
en wegschuilen van alle leven; dat verwachten van.... de dood! Dan kon hij al gauw
de treurnis niet meer aanzien van zo'n lange rijweg, eens blinkend wit en met
wandelaars, koeien, voertuigen, auto's verlevendigd, nu verdonkerd en verdoft,
doorsneden van kil glimmende sporen, leeg zo ver zijn blik reikte. En dan werd ook
het verblijf in het hotel hem onhoudbaar, waar elke dag een paar zonneblinden meer
gesloten bleven, een paar bekende gezichten meer verdwenen waren en, tussen
veel tafels in bleke verlatenheid, het eens zo luidruchtig gepraat verstierf tot schuchter
gefluister.
Niet minder vervulde het eindigen van een zuidelike lente, wanneer over de
krijtwitte wegen de zonnekaatsing verblindend werd, hoge stofwervelingen
aanzweefden achter elke kar, elk rijtuig, elke auto, die voorbijjoeg, het pas ontloken
frisse groen en de kleurige bloementooi weer vergrijsden onder de overpoeïering,
winkels, gaarkeukens en drankhuizen met gekleurde lappen de felle lichtstralen
weerden, hem met diepe zwaarmoedigheid, zodra de week-zoele lucht zijn armen,
benen, rug met een tinteling van moeheid doortrok, zijn denken grauw omwolkte
en het korte blijde voorjaarsleven hem louter droeve misleiding leek.
Met kennismaken hield hij weer op. Waar diende 't toe zich de moeite van het
aanklampen, het frases-maken, het glimlachend antwoorden nog te getroosten?
Binnen een paar weken, soms een paar dagen verloor hij de nieuwe kennissen
immers weer voor altijd uit het oog. En hij las ook geen kranten meer. Wat ging hem
de grote komedie nog aan, waarin hij nooit een rol zou vervullen en waarvan hij
zelfs nooit iets anders te zien kreeg dan de suppoosten achter de zaal en de knechts
achter de schermen?
Hoe dwaas ook leek hem al dat streven en strijden, dat rusteloos veranderen en
verbeteren voor zo'n kort gejacht naar de dood! Een ogenblik dacht hij over heel verre reizen, reizen naar Indië, Amerika, Australië,
Japan. Daar zou ten minste nieuws te vinden zijn. Maar dat nieuwe dorst hij niet
aan. Op een schip dagen,
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weken lang, van 's morgens tot 's avonds samen te moeten zijn met zo vele, vijandige
mensen, elboog aan elboog met hen alleen en eenzaam te moeten blijven of
onophoudelik de beklemmende dwang te moeten voelen van een gekunstelde
omgang.... de geheimzinnige gevaren te moeten trotsen van de zeeziekte, die hem
machteloos aan vreemden overleveren zou.... rond te moeten dolen onder volken,
wier taal hij niet verstond, van wier gebruiken hij niets afwist, door landen en
luchtstreken, waarvan hij de gevaren niet kende.... neen, neen, voor dat vooruitzicht
deinsde hij terug; het beangstigde hem als in een droom een doolhof zou doen,
waaruit geen ontkomen meer mogelik was.
En een ondragelike onrust begon hem te doorkrieuwen. In geen toestand kon hij
lang verblijven en toch werd ook alle verandering hem onuitstaanbaar. Ze kon hem
immers toch niets brengen; zelfs verwachtte hij er niets meer van. Soms voelde hij
behoefte iets te willen en wilde dat willen dan toch juist niet. Niets doen, niets begeren
leek hem hoogste zaligheid en tegelijkertijd diepste ellende. Was hij in zijn hotel
onder tal van mensen, met wie hij geen woord wisselde, door wie hij zich begluurd
voelde als een vreemd wild beest, dan duurde 't niet lang of hij moest naar buiten
snellen, vrijheid zoeken in de eenzaamheid. Maar was hij buiten, dan vond hij geen
doel voor zijn lopen en dan was 't hem, of allengs ook de hele natuur hem vijandig
werd, de bergen zich dreigend verhieven, de bossen hem geheimzinnig omsloten,
het water vals hem toelonkte, de wegen hem eindeloos voortsleurden als wegen in
een nachtmerrie gezien. En dan liep hij sidderend terug, sloot zich op in zijn kamer,
kroop weg in zijn bed, om na een poos weer op te staan en terug te keren tot de
mensen.
't Was hem ook, of zijn gedachten immer ijler en vager werden. Wilde hij ze
vasthouden en over iets doordenken, dan lukte dat niet meer. Woorden en beelden
zweefden aan zijn geestesblik als in een duizeling voorbij, altijd maar door van rechts
naar links en hij bleef er machteloos-suf op staren. Sprak onverwachts iemand hem
toe in hotelgang of buiten, dan keek hij verwezen die spreker aan, kon zich niet
goed herinneren wat zijn oor zo even gehoord had en gaf eindelik hakkelend een
meestal verkeerd antwoord. Dat de mensen hem voor niet recht snik hielden merkte
hij best; toch had hij de kracht niet anders te doen.
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En het grote maatschappelike samenleven der mensen kwam hem steeds vreemder
voor, week immer verder van hem terug. Soms zag hij 't zo ver als het bestaan van
andere wezens op een andere planeet. Dan voelde hij zich in zijn eenzaamheid een
levend dode gelijk; tot een ogenblik van wellust hem weer in het leven terugbracht
en zijn verbeelding er hem even de heerlikheid van deed genieten. Maar nauw
verdoofde de vlijming van het genot, of hij zag weer het wassig gele hoofd met de
grijze holten in de slapen, de bleke lippen strak getrokken over dubbele, gele,
grijnzende tandenrij, de hoog uitspitsende neus, de ogen, die toe waren en aldoor
leken open te gaan. Het schoof nog altijd nader en nader zonder ooit een streep
terug te gaan en de wurgende doodsangst deed hem het leven weer vrezen, haten,
vervloeken.
Doch ook die angst slonk en 't lukte hem koeler en koeler het krimpen van zijn
leven te beschouwen. In de melankolie van zijn wegstervend genieten dacht hij: ik
heb het hoogste genot toch gekend; iets vroeger of iets later heen te gaan.... wat
maakt dat voor verschil? Dan wenste hij te sterven midden in dat genot. Maar dit
zou wel weer niet mogelik zijn. In zijn ontnuchtering rees de vraag: hoe zal ik
sterven.... en nieuwe angsten doorsidderden zijn lijf.
Hij kon ruggemergstering krijgen en langzaam, o, zo langzaam verkwijnen,
vervallen. Dat werd dan een lijden van jaren en jaren, een lijden, waardoor hij, blind
en lam, hulpeloos de prooi moest worden van.... ja, van wie? Ook kon hij
hersenverweking krijgen.... idioot worden. Dan zouden ze hem opsluiten. Misschien
kreeg hij kanker, die afgrijselike, toenemende ziekte, waarvoor geen genezing en
haast geen verlichting is te vinden! En als hem eens een ongeval overkwam! Bij
een spoorwegongeluk konden zo licht benen en armen hem worden verbrijzeld.
Hoe zou dan zijn einde zijn? God.... God, hadden zijn ouders hem toch nooit een
leven geschonken, dat immers iedereen.... dikwels in de afschuwelikste ellende en
soms zo gauw al.... weer voor eeuwig verlaten moet!
Hij zag de ziekten, de kwalen als vormloze sluipmonsters rondwoelen in alle lijven,
knagen aan het gehoor, knagen aan het gezicht, vreten het zenuwmerg, heenboren
door ingewanden, de kankerstof van hun uitwerpselen neerwerpen op ontoegankelike
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plekken, tot de mensen doof of blind werden, zich in wagentjes lieten rondrijden of
voortstrompelden op krukken, hun eetlust, hun verstand verloren, vergeelden,
vermagerden en eindelik neerzonken op hun bed met grauwe holten in de slapen,
de bleke lippen strak getrokken over dubbele grijnzende tandenrij, de neus hoog
uitspitsend, en met ogen die toe zijn, maar aldoor lijken open te gaan.
O, al had het leven hem meer bevrediging geschonken, welk een vooruitzicht,
welk een ontzettend vooruitzicht aldus langzaam en onontkomelik te moeten
vervallen, te worden gesloopt, te veranderen in zo'n ivoor-geel kadaver met
grauwe....! Neen, neen; hij wilde 't niet langer zien; hij kon die aanblik niet langer
verdragen! En de gedachte doemde in hem op: was ik maar over die laatste ellende
al heen; was ik maar bevrijd van dat afschuwelike: elke dag, elke sekonde me
langzaam voelen sterven. Iets anders brachten zij hem immers toch niet, de dagen,
die zo pijlsnel verschoten, dat hij dikwels 's avonds denken moest: heb ik nu alleen
voor dat korte, lege poosje wakker-zijn me de moeite van het aankleden getroost?
En zo kwam hij er toe de dood te begeren om verlost te zijn van de.... dood. Uit
angst voor het eindigen van de voortjagende tijd hunkerde hij.... naar het einde.
Geen pijntje kon hij in zich waarnemen of hij sprong sidderend op, doodsbenauwd
voor het laatste ogenblik, dat naakte en toch dwaalde zijn denken altijd weer af naar
gene zijde van het graf, was 't hem of hij daar pas vrede zou vinden. Tot hem de
zekerheid kwam, dat hij niet alleen kon heengaan wanneer hij wilde en kon kiezen
de wijze waarop; maar dat hij dit ook zou, uit afschuw van het leven en afschuw van
zijn doodsvrees.
Toen werd 't in zijn binnenste kalm. Toen doorstraalde hem een heerlik gevoel
van nu werkelik niets meer te begeren, niets meer te vrezen, van hoog boven alles
en hoog boven allen te staan. Nu kon niets hem meer deren: geen angst voor de
mensen, geen angst voor de natuur, geen angst voor de dood. Alles, alles had hem
gedrukt, vernederd, geknecht, gefolterd. Nu was 't met alle ellende.... gedaan. Nooit
zou hij hulpeloos in vreemde handen zijn; nooit zou iemand hem doorzien; nooit
zou hij neerliggen onder een grauwe zerk in een lange rij van lijken, in een reeks
van rijen achter elkaar.
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In één ding maar behield hij nog wat belangstelling. Elke morgen bij het ontwaken
vroeg 't in hem: zou 't van daag mooi, zonnig weer zijn? Daarom was zijn laatste
reis naar de Riviera en te Monte Carlo bleef hij, tot ook de zonneschijn daar hem
verliet.
Toen brachten op een dag Franse kranten het volgende bericht:
‘Op de vaart tussen Marseille en Alexandrië van de boot La Seyne der Messageries
Maritimes hoorde de offisier van de wacht midden in de nacht een plons in het water.
Onmiddellik weerklonk de kreet: man over boord en werden boten uitgezet. Het
mocht in de donkere nacht evenwel niet gelukken de ongelukkige op te vissen. Aan
zelfmoord moet worden gedacht; want toen men naam en nationaliteit van de
verdronkene te weten trachtte te komen, bleek, dat hij zorgvuldig alle bewijzen van
zijn identiteit vernietigd had. Op de lijst der passagiers had hij zich vermoedelik
onder een valse naam ingeschreven en uit de weinige Franse woorden, aan boord
door hem geuit, kon niets met zekerheid worden afgeleid.’
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De paarden van Diomedes (Fragmenten)
door Karel van de Woestijne.
I.
1.
.... Zoo was Diomedes,
de vorst op sterke beenen, sterk aan wil;
die, sterk aan vreugd, zich in zijn mantel wond
als in 't bewust-zijn van zijn macht; en voedt
de wildste paarden die ter aarde zijn
met menschen-vleesch....
- Toen kwam zijn stap aan 't naedren, en zijn vuist
was stompend aan de bekken. Brandend floot
een aêm het neus-gat door; maar 't beest bleef mak,
scheel-oogend slechts, en slikkend 't zoete bloed
dat aan het tand-vleesch zwol.
Hij scheen tevreên;
door-sneed van harden duim de dunne huid
die toont de rugge-graat; beneep den knie;
schopte aan de fijne koot. En scheen tevreén.
Zoo deed hij, beest aan beest. Geen enkel, dat
te roeren dorst, of toonen ongeduld.
Want deze paarden hielden van het vleesch
des menschen, dat ze kochten bij geduld....

Groot Nederland. Jaargang 9

669

2.
Dan, met een ruk, die dieper sneed de spleet
des monds naar 't schichtig oor gerekt, ontbond
hij 't stel der paarden, dat hem lief was om
zijn wreedheid en zijn makheid. En al lang
was iedre keten rammelend gedaald;
al lang was elke stramme nek gerecht
en voelde elk dier een rondre tonge vrij,
dat géen nog roeren dierf, of maar bewoog
de dubble ronding der gewelfde borst....
- Maar hij was jonstig, en hij gaf het woord:
‘Vooruit, mijn paarden!’ En de jacht begon
uit veer'ge beenen, ál te lang geboeid
in wegend wachten; uit het romp-gezwoeg;
uit schoften, overstelpt van breede lucht;
uit harde teenen, deukend door het zand;
maar uit het oog vooral, waar bloed naar bloed,
en uit den bek, waar vleesch naar vleesch een drift
ontstak, die klaverend ze stelde en rechte, naar
den hemel, die een koopren hemel was.
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3.
Toen werd het te elken dage een daver-spel
van heete flanken onder staart-gezweep,
van breede halzen onder 't klotsend slaan
van klonterige manen; 't hol-gerén
van uitgeschoten knie-boog, en 't gestamp
van de achter-pooten. Heel de lucht ontstelt
van gichlend hinniken, en 't galmend slaan
der zwepe, die in hooge vuiste klemt
Diomedes, en barsch den avond schendt
van striemen klank.
En 't wordt een jacht op buit,
de baren toe der ombeschaamde zee
die lijken voert; der schoone en geile zee;
der moeder die haar kindren voedt en worgt;
die elken ijver hare schatten borgt
en elken durf den laatsten slaap inwiegt;
die de eeuw'ge waarheid is, en eeuwig liegt;
der zee, der zee, die onbewogen ligt
en grijnst en glim-lacht....
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II.
1.
.... Want, en is de zee
gelijk een bok? Dées heeft een harden kop;
een huid die aan de breede ribben spant
en holt ten flanke; een dij, die, pezig, eindt
in platte voeten. Komt een meester nu,
en grijpt de hoornen die geweldig zijn,
en buigt de' onwil'gen kop, totdat de knoop
der wervlen aan den nek een klip bouwt, pal
als eene rots, en 't voor-hoofd wordt een vlak
onroerbaar, en de trillend-nijd'ge kin
gaat puilen, en aan beiden mond-hoek trekt
een grijnzende onwil tand en tand-vleesch bloot:
dan rimpelt boven 't huivren van den neus
vier-rimpelig de huid; bloed kleurt het wit
der starende oogen die niet rollen; ruig
rijst om den nek een krone harder haar;
en als een onweêr, rillend opgestaan
en woedend plóts, gaat door den scherpen baard,
die trilt eerst, maar in-eens aan 't bibbren slaat,
onrust-verwekkend. Want hij schoort, de bok,
de dubble teen van zijne scherpe hoef;
een knuist groeit aan zijn knie; drievoudig rekt
de peez'ge spiere van zijn schouder; glad
gaat uit de golving van zijn zware vacht
een lage en schicht'ge kracht-priem naar den staart
die nijdig rijst; zijn buik staat hol en strak;
ten rugge bolt de onwrikbaar-dubble kim
der heupe; en waar de hesp aan beide zij
gaat bonken - en van ijzer is haar vleesch -,
daar drukke heel 't geweld van twee, van drie,
van tien gezellen die, om kracht bekend,
het dier bedwingen willen, en hun dwang
eischt dat het ligg'; daar drukke heel hun kracht:
vergeefs zal al hun kracht en moeite zijn.
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2.
Maar neen, maar neen! De zee, dees stugge zee,
deze onbedwingbre: en is ze, in 't vroeg gelaat
der zon, wanneer het vroeg gelaat der zon
bloost als 't ontwaken van een brooze schaamt
ter konen eener minnelijke maagd,
- en is dees zee in 't klaetrend morgen-uur,
gelijk eene kudde hinden?....
Glans-begleên
van ebbe zonne die ten mid-dag stuwt,
ligt een warande en ongeschonden dal
van licht-beschoven, schaáuw-beschoven gras,
traag deinend in een zuivere effenheid
uit paars 't verschieten van het lorke-bosch
dat, - waar de Aprilsche luimen van 't seizoen
een onbeperkte kruine, boom aan boom,
hagelt vol goud, - een diepte toont, waar staan
al dichter, in hun leger viltig mos,
omkroesd van rijz'ge vare' en stekel-braam,
de schubb'ge stammen.... Dáar, als, nieuwer zon
beveegd, het gras-dal lokt van zurkel-zuur,
van 't overdonsde blad der kille munt,
van malwen-zoet en bittre maldegeer,
van peterseel' anijs-begeurd, van 't rank
gewieg der purper-bloem'ge vitse, van
heilzame hemst, zoete malotte, en muur
die teêr is: dáar, als haar bleekre blik
in schuiv'ge zonne een zerp en geurig maal
ziet - en haar rill'ge lip beweegt alreê, dáar staat, plots, nek-gerecht, een grijze rij,
ten bosch-zoom, (en haar borst is smal en wit,)
daar naêrt een schicht'ge rij van hinden plots
'lijk de ingebogen lijne van een golf.
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Zij naedren aan been-strammen, straffen draf;
hun hoef-teen, kleiner dan de hazel-noot,
schiet uit; hun been is als een neêr-geschoten pijl;
zooals een strak-gekromde bogen trilt
en recht springt als de harde pees plots breekt:
zoo trilt en recht uit eiken sprong haar lijf,
haar rilde lijf, vooruit gelijk een priem
uit peez'ge bille en schampende' achter-poot,
vooruít op schouder en den stempel-stamp
van 't dubbel voor-been.... Trage wachten zij
al aarzlend. Dán gaat neigen nek aan nek;
een natte neus glijdt over sprietig kruid;
de schuine mond gaat knabblen.... Maar gerucht
van 't minste blaadje wikklend op den wind,
zelfs nauw een vege schaduw over 't gras,
een niet-gezien, een ongehoord gebeur
maakt dat ze schichtig opzien, en hun draf
vlug schietend keert het veilig bosch-hout in....
Maar nieuwe geerte naar 't geproefde kruid
- de munte is kil, de zurkel zuur, en zoet
de malwe, - drijft ze weêr het gras-dal toe,
en weder naedren ze eene stonde....
Aldus
is 't gaan-en-keerend spel der kudde; aldus
de vroege zee in klaetrend morgen-licht.
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3.
Maar neen, de zee, ze en is het leven niet
dat schrijdig schraagt zijn onwil, 'lijk een bok
die schraagt zijn onwil; neen, ze en is, de zee,
't nieuws-gierig schromen en de keer'ge vlucht,
de hankerige, schuchter-schoone vlucht
der golf-geregen reeën-rei. Want ze is,
de zee, de gluipig-aangeslopen stilt
van wólven....
Want, van uit de wouden, waar
een nevel wuift, die ze in zijn vaalte hult
en volgt ze, en weeft zijn waas'ge wolle dicht
hun bende rond, en vaart met hun het woud
uit, en houdt saêm ze, en maakt ze onzichtbaar, - gaan
de wolven, en onhoorbaar is hun tred
die valt, veelvoudig, stil in de ijle stilt.
Het spann'ge kussen aan hun teenen drukt
behoedzaam in den weeken bodem; lang
is de uitgestrekte poot aan iedren stap;
de langer-uitgelengde lenden, en
de strakke nek die wiegelt, glooien; scherp
aan nijdig kin-bak spitst de dubble neus:
dús, ongezien, verzwegen, adem-stom,
dus golft in waas'ge mist-wolk lang hun stoet....
En gij en hoort, en gij en ziet ze niet;
want doof gelijk de neêr-geplofte nacht
en blinder dan de nacht, - waar 't wintert, moe
na langen winter, en de grond is week
van droeven sneeuw in zoelen dooi-nacht, klam
van smooren en onroer'ge lucht, waar geen
wind-vlaggen slaan noch sterren brandend zijn; want doof en blind zijn beide u oog en oor.
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Maar wáar ze naedren, plots aan u, (en nóg
zwijgt 't gluipend sluipen); waar ze, in-eens
staan aan uw scheen, en pal wacht heel de stoet
zonder éen roeren, zonder éen gerucht,
zonder éen balg die jaagt, éen staart die slaat,
de pooten recht en zeker, hoog de kop, waar plots ze aan u staan, slaat een angst u aan.
Want plots ook zaagt ge, in bleeke ontsteltenis,
plots merktet ge oogen, binneweerts gekeerd,
blanke ooge-bollen zonder éen'gen blik,
ónkijkende oogen die langs binnen zien;
en eene wakheid, reeuwsch en walgens-warm
geurt óp uit hunne tong....
- Aldus, o zee,
zijt gij gelijk een gluiperige tocht
van grauwe wolven in een wolk van mist.
Ik sta, en zie noch hoore u; maar gij zult,
- ik weet het, - waar ik nader, vóor mij staan
plots, warm en bleek. En kallem ziet gij me aan,
en nadert 'lijk een blinde door den nacht,
die rústig is wen hij geen morgen wacht....
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4.
Maar ook (o mocht ge ontwaken uit den slaap
die binnen gulden draên uw luie droom
bindt, 'dat hij dure, - mocht ge ontwaken bij
zúlk over-schouwen, dat uw oogen bet
met schóonre werklijkheid dan wélken droom;)
maar ook, o troost: de zee is als dées wei.
Gelijk, oneindelijk-vloeiend opaal,
doorvaren, sierlijk-lijnend, van den schijn
der groene zoden als door diepen vloed
van innerlijke stroomen, dekt de smoor,
óndicht, maar sluier-lenig, de eedle wei.
Niets scheidt ze van den witten hemel, waar
het zilver-gele licht nog aarzelt, dan,
heel ver en nauw te zien, de blauwe lijn
der verre bosschen. Zóo, ónhuivrend, als
een maagd die nog te jong is dat heur leên
gaan huivren om haar maagdlijkheid: de wei,
in de ijle wijle van de opalen smoor....
Maar lengerhande komt een klaardre schijf,
een groote zilverling die geelt, het effen vlak
des doom'gen hemels traag en ongemerkt
doorschijnen. En het is de zon. En zie:
sliertig gescheurd en log-verroerend, pakt
de nevel saêm zich; 't melkig-schoon opaal
opent of neersch smaragd; de weide ontdekt
de strekkend-rechte wijdte heurer vlakt.
En plots ontbloeien, reuzig, vlek aan vlek,
de logge koeie-lijven in het gras,
de blinkend-witte koeien; en de zon,
die kerft de smooren door, wekt dier aan dier,
en traag ziet g', hoe het breed-gehoornde hoofd
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rijst, met wak oog, naar waar de zonne rijst,
en hoe de mond, die kwijlt, een eerste beet
kauwt van het gras vol teêr gebloemt en kruid.
Aldus, o zee, die keert van luim, en wreed
kunt zijn, maar zoeter dan een kind
dat zijne moeder aait; - aldus, o zee
gelijk een stugge bok, maar 'lijk een heir
van hinden, of gelijk 't geniepig doen
van wolve': aldus, o zee, zijt gij het liefste mij,
wanneer ge ontwaakt gelijk een schoone wei,
terwijl de zon de waazge neevlen scheurt;
en uit den slaap het logge voorhoofd beurt
en recht ten hemelen heur hoornen-paar
de koe die kauwt een eerste beet, nog slapens-zwaar.
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Voor de poort
door Top Naeff.
III.
De rotte blaren woeien om het huis, rolden te hoop, en stoven uiteen, soms, op één
forsche vlaag, de lucht weer in! De wind gierde door de schouw, waar het houtvuur
lange vlammen injoeg, en achter de spiegelruiten van de hal bolden de linnen
gordijnen.
Liesbeth zat dicht bij den gloed, die haar geheel verlichtte, en droogde haar vader's
zwarte handschoenen en den hoogen hoed, dof, onder smallen rand, als van
geslepen git. Hij stond naast haar, in zijn sluike gekleede jas, hoog toegeknoopt,
en liet het zijïg borsteltje, dat hij van den kapstok voor den hoed had meegebracht,
aaien over de blauwe rug van zijn hand, terwijl hij vertelde.
Het kindje van Sidonie had maar één dag geleefd. Hij was het wezen begraven,
met van Reenen en Joost, die in ondoorgronde overgevoeligheid, waaraan men om
hem te bevredigen eindelijk toegaf, gedwongen had mede te mogen gaan.
‘Hoe was Sied? vroeg Liesbeth.
‘Heel min.... maar geen bepaald levensgevaar meer. Mama zei: deze keer was
de allerergste geweest. Zij telegrafeerden Menno,
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maar hij was niet meer in Utrecht.... doorgegaan naar Amsterdam. De volgende
morgen, toen hij Olga weer haalde in het ziekenhuis, vond hij het bericht pas....’
Liesbeth staarde donker in het vuur. Haar vader, met de argeloosheid van een
goed mensch, vervolgde:
‘'s Middags kwam hij thuis, heel ontsteld natuurlijk, en 's avonds is het al
gestorven.... op Mama's schoot.’
‘Zag u Sied?’
‘Neen. - Niemand. - Ze weet het nog niet.’
‘Niet? Vraagt ze niet....?’
‘Neen.... Ze ligt maar stil, met haar oogen dicht. Het is mogelijk, dat ze het
begrepen heeft.’
Liesbeth knikte, aldoor starend.
Ze behoefden weinig woorden om elkaar te verstaan en zij spraken ook nu niet
uit wat ze beiden overwogen, maar de oude heer zei wel, zijn voet heffend voor het
vuur zoodat de schoen begon te dampen: ‘Och, als het toch weer zwak had moeten
blijven....’
‘O ja!’
‘Maar van morgen was het wel aandoenlijk, het kistje....’ hij wees met zijn stramme,
even bevende handen: ‘maar zóó klein.’
‘Toch zeker niet....?’
‘Neen, in een gewoon rijtuig. Mama had er een paar bloemen opgelegd.’
Liesbeth zag het weemoedig gebeuren, in den valen ochtend, onder den regen:
de grootvader, de vader en het broertje. Grootmama, op wier schoot het stierf, achter
de gesloten vensters.... En de moeder, die het kind verwenscht had vóór het er was,
en nu misschien, boven, in het ledig kraambed, huiverde voor dien als een vonnis
voltrokken wensch.
‘Waren de andere kinderen thuis?’ vroeg ze, zonder op te zien, al denkend aan
het buurhuis en onrustig een zwarten handschoen rekkend:
‘Olga en Hetty zijn bij Scheffer, alle dagen. Hij heeft tegenwoordig een juffrouw.’
Zij wist zoo weinig, en in dat weinige trof haar dit als iets ingrijpends. Ze stond op
om haar vragen, al loopend, te verspreiden en minder rechtstreeks doel te verraden:
‘Ging het niet meer met de meiden alleen?’
‘Ik geloof 't niet, op den duur niet.’

Groot Nederland. Jaargang 9

680
‘Sprak u hem nog?’
‘Ik? Neen. Mama vertelde het.’
Langs de kleurlooze ramen dwarrelden de blaren.... Overal buiten was het vaal
en vuil. De oude heer, herlevend na den guren tocht, dankbaar weer in huis te zijn,
samen met Liesbeth, keerde zich op de gewarmde zolen, zijn handen op den rug,
naar het vuur.
‘Wat een weer, wat een weer.’
‘Hoe is het met mevrouw Scheffer? Komt ze nog niet haast thuis?’
‘Ik meende, dat daar voorloopig geen denken aan kon zijn?’
Zij spraken onwillekeurig luider, daar de afstand, door palmen belemmerd
bovendien, nu grooter was en Liesbeth, antwoordend, uit de bibliotheek kwam, waar
zij den hoed had neergelegd:
‘Zoo.... ja.... ik herinner me niet precies....’
Met een schaar knipte ze de dorre palmpunten af, goot een tuitvol water in een
der tobben, en haar geest, als in een droom bevolkt, werd zich de onoprechtheid
van wat zij daar zeide, en van elke bezigheid, die zij op dit oogenblik verrichtte, niet
bewust.
Aan tafel, de kleine tafel in de bibliotheek, waaraan zij samen aten, bleef die
verstrooidheid, totdat zij, in Vader's klaren blik vol vriendelijkheid, den troost las van
dit uur, na den bedroefden dag, en zij zich inspande om den ouden man daarin niet
teleur te stellen.
Tusschen de dichtomringende boekenwanden zaten ze innig besloten. Bart's
stappen sloften zachter dan anders, want in de bibliotheek lag een kleed, en alles
leek bijzonder onder de groene lampekap. Buiten stroomde de regen, een gestadig
gedruisch achter de donkere gordijnen; in de verte klokte een goot.
‘Gezellig is het hier,’ zei hij een paar maal, als voelde hij de koestering van al wat
hem omgaf, nu de gedekte tafel, ongewoon belicht, in het midden stond en zij samen,
ver van het verdriet, dat hij heimelijk schuwde, veilig zaten, oog in oog, met den
langen vertrouwelijken avond vóór hen.
Zij knikte hem toe, en zag daarna weder langs hem heen, langs de zachte zijde
rondom zijn oor, groenig overglansd. Dit gezicht, open als van een kind, dat elke
gedachte zwijgend weergaf, wekte in haar een twijfeling of het toch wel goed was:
aldoor aan iets te denken, wat niemand, zelfs Vader niet, weten mocht. In al wat
haar tot heden wedervoer, ook in de breuk met Dick Maton,
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hoezeer hem haar lichtvaardigheid van binnen had gekwetst, en bedroefd, om de
eer van zijn huis, bleef hij haar kameraad. En allengs had hij ook begrepen, de
zwaarte gevoeld dezer schijnbare lichtzinnigheid, voor haar, de jongere, die niet
zooals Mama en hij, de liefde had kunnen aanvaarden, gelijk ze tot haar kwam. En
met jeugd in zijn stem, als ware hij zelf in dit verterend vuur van twijfel en berouw
geweest, had hij zijn kind verdedigd tegenover de moeder, die wrokken bleef uit
ongeloof.
Maar dit nieuwe iets, wat niets was, en toch haar denken beheerschte, dit zou hij
niet vatten, en geen woorden zouden er zijn om het voor hem te rechtvaardigen.
De oude heer zei weer: ‘Het is hier gezelliger, 's winters, dan in de eetzaal, alleen,
aan deze tafel, is maar plaats voor twee.’
‘Als dan alle vogels gevlogen zijn,’ schertste Liesbeth, terwijl de overpeinzing van
daareven donker in haar oogen bleef, ondanks het oolijk flitsen van haar mond, ‘en
u samen met Mama opnieuw begint, maakt u van de bibliotheek uw
cabinet-particulier.’
‘Alle vogels vliegen niet,’ verwierp hij onrustig, herinnerd aan zijn liefsten vogel,
die het verst gevlogen was, en aan den wellicht nabijen dag, waarop ook zij, die,
dezen avond, hem ontroerend geleek, uittrekken zou....
‘En wij, wij worden te oud om opnieuw te beginnen.’
‘Mama wordt nooit oud,’ weersprak Liesbeth, kleurloos.
‘Neen, neen!’ herriep hij snel, als op een onheuschheid betrapt, ‘Mama is een
voorbeeld.... Maar ik.... ik denk weleens, ik zal hier alléén oud zijn. Jij moest maar
bij ons blijven, kind,’ besloot hij, plotseling week en met iets afhankelijks in zijn stem,
wat ook Joost had wanneer hij haar te spelen vroeg; een verteedering welke haar
onmiddellijk mat zette.
Neen, vanavond moest vader nog niet weten van haar plan: dien winter weg te
willen gaan.
Zij knikte hem toe, bemoedigend, en vrijer dan tot dusver, nu zij dit maar weer
verschoven had.
Soms scheen het haar alsof Papa, sinds in de laatste jaren het huis den ganschen
zomer werd bevolkt door het gezin van Sidonie, en Mama, omringd en aangebeden,
zich bereidwillig verdeelde over telkens meer kinderen en kleinkinderen, vrienden,
en vrienden van vrienden, hij, die in haar schaduw leefde, het eenzaam had.... Of
hij, nu de vrouw, welke levenslang de liefste was gebleven, niet
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met hem kon verouderen, in zijn dochter de gezellin zocht voor zijn ouden dag.
Misschien, wanneer zij zich meer dan vroeger bij hem voegde, zich geheel wijdde
aan hem, dat dan het ándere verlangen.... zwijgen zou. Maar dan - en het was alsof
ze onverwachten steun vond in die overweging - moest ze ook niet naar Sied gaan,
geen dag.... al zou het onvriendelijk schijnen. Mama kon langer blijven, die paste
bovendien beter in Sidonie's gezin, en daaruit volgde vanzelf, dat zij Papa gezelschap
hield.
Dien avond lazen zij samen, elk stil voor zich, doch tegelijkertijd, terwijl Liesbeth
neerzat op de armleuning van den wijden drakenstoel en de lampekap ophield bij
éen slip, een langen brief van Robert uit Californië.
Ongewoon dichtbij haar oogen zag Liesbeth vader's grijs hoofd, als een zacht
kussen, waarop zij haar wang had kunnen leggen.
Robert schreef, zooals hij sprak. De brief bracht hem zóó nabij, tot in de kamer
schier. In de doorritselde stilte hoorden ze zijn stem. En in het geheele huis leek er
geen andere gedachte om te gaan, dan de herinnering aan dezen zoon.
De oude heer, achter zijn scherp in den fijnen neus genepen lorgnet dat, bevestigd
aan een breed moirée lint, een zwarte streep trok over zijn gebogen gezicht, las
langzamer dan de dochter, doch aan het einde van elke bladzijde was hij het toch
altoos die vroeg: ‘Ben je er?’ vóór hij omsloeg, het eene dunne velletje zorgvuldig
over het andere dekte. Terwijl zij, wachtende, hem kuste op het kruintje, dat bloot
lag in zijn haren, als het hart in een zilveren bloem, toen er in den brief een zinsnede
voorkwam, die hem bedroeven moest.
Op de laatste bladzijde vroeg Robert weer om geld. Zij dachten beiden, hoe
gelukkig het trof, dat Mama, toevallig de vraag niet mede-las.
De knijper trilde even, en de oude heer drukte hem met zijn eene, thans sterk
bevende hand weder vast.
Achter zijn gesloten lippen, zuchtte het onhoorbaar, maar zijn mager, aan de
slapen blauw-doorregen gezicht, ontspande zich toch op deze heimelijke ademvlucht.
....Wanneer de oogst maar eenmaal gelukte, aan Robert lag het niet.
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Liesbeth gleed van de leuning en nam den trekpot van het blad. Ze zei, als had ze
van geenerlei mislukking gelezen, noch den zucht gespeurd:
‘Wanneer de pruimen, die Rob ons belooft, aankomen, zullen we ze aan Sidonie
zenden.’
‘Ja’, knikte hij erkentelijk, ‘dat is goed. Ze maken een verre reis....’
Het leek haar toen, dat hij dommelde, zoo weggedoken zat hij, vermoeid en oud.
Maar tusschen zijn grauwe wimpers schemerde het alweer, en zijn mond plooide
om een grapje over den grooten zilveren trekpot, die voor hen beiden stond, als
een doopvont.
‘Och ja, Bart denkt nooit; hij draagt maar aan wat hij het eerste vindt. Hij overwoog,
terwijl zijn mond bleef lachen en de kleine gelijke tandenrij in de bovenkaak
verschoof, hoe goed zij Bart, die van weinig waarde meer was, zouden kunnen
ontberen. Nora werd ook oud. Maar Mama, hoewel zij zich voorbeeldig had geschikt
in elk gemis, zou toch niet zonder het rijtuig kunnen. En trouwens.... voor het
oogenblik.... Robert vroeg de som terstond. Van André's bedrijf was in de eerste
jaren zeker geen winst te verwachten.... de familie Ruysch kon niet steunen. En
Menno had onlangs ook weer geld gevraagd.
Ja, ja het tegenwoordige leven stelde eischen.
Hij vroeg nooit, wat men hem niet uit eigen beweging vertelde, leefde in den vrede
van zijn kiesch vertrouwen, en in zijn ziel was altoos muziek.
Dit had hem gemaakt tot den verarmden landedelman, die zijn kinderen lief had
als de bloemen in zijn tuin, omdat ze de zijnen waren, die zijn buitensporigen
schoonzoon bijsprong, zonder één verwonderd woord, en voor Mama, la plus belle
des mères, van elke reis naar de Staten nog haar tuiltje violettes de Parme
meebracht.
Ze gingen, toen het elf uur sloeg, over den breeden looper, gearmd naar boven, en
Liesbeth sprak uit, wat haar, die altoos ‘de dochter’ was, 's zomers een uit velen, 's
winters ‘de derde’ naast het paar, dat elkander vergoodde als op den huwelijksdag,
dien ganschen avond had vervuld:
‘Wat is het toch.... bijzónder, Vader, sámen in een huis te zijn.
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Toen Mama en u pas getrouwd waren, was dat niet.... heerlijker dan later.... toen
u.... de groote tafel tusschen u kreeg?’
‘Met jelui er aan?.... Maar kind....’
Hij drukte haar arm vaster, als om dezen dwazen twijfel met een liefkoozing te
bestrijden.
‘Misschien niet zoolang we klein waren, zoolang u, over onze hoofden heen,
elkaar aan kon zien. Maar nu.... allemaal menschen.... net of er altijd gasten zijn....’
Hij vatte den zin harer woorden eerst toen hij, zich ontkleedend in de kamer, waar
hij zijn vrouw miste, ze overdacht. Hij mocht toch niet wenschen, meende hij toen,
zich bijkans schuldig gevoelend om dien wensch: haar bij zich te houden tot zijn
steun, zij, die zich soms zóó verried.... Was Dick maar een ander man geweest!
Liesbeth vond op haar bed, ze wist, droomoogend binnenkomend eerst niet wat
daar lag tusschen de witte schaduwen der lakens, haar martermuts, waarop ze,
herinnerde zij zich nu, dien middag een gesp had genaaid. In de stad zou zij zich
zorgvuldig kleeden, wijl zij dit aan de van Reenens, die hechtten aan den uiterlijken
vorm, verplicht was, en ook tegenover zichzelve.... Gedurende deze laatste weken
had ze, boven op haar kamer, de winterkleeren nagezien, gewijzigd en verfraaid
met toewijding en vergenoegen om elk plooisel, dat haar hals verluchtte of het blank
harer polsen teer omsloot. En deze muts, ruig aan heur haar, dat opgolfde tegen
den boord waar schuin de blauwgroene gesp opstak, had haar verrassend jong en
lief gestaan. In dien spiegel zag ze nóg het vervlogen beeld. Ze nam de muts en
streelde de korte haren gedachteloos tegen de vleug. Op den rand van het bed zat
ze er mee, starend in de kaars. Ze verroerde niet, totdat ze geheel verkleumd was
en de vlam, als een gouden pauweveer, naar alle zijden uitstraalde voor haar
verglaasden blik....
Toen ze eindelijk, als ware het een ingrijpend besluit, zwaaropstond, zich
geeuwend rekte, en elk harer leden afzonderlijk voelde, wierp ze de muts in een
doos, die, onderin haar spiegelkast, onttakelde zomerhoeden bewaarde. En ze
schopte ernaar met den voet, toen de kastdeur weigerde voor het slot.
In bed kon ze niet warm worden dien nacht en tot diep onder de dekens drong
het geroffel van den regen op het zink der veranda door.
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Maar den volgenden morgen, de stille plassen blonken, de takken dampten, en aan
den verren horizon dreven gele strepen in het bleek der uitgeweende lucht, kwam
ze, besloten, beneden en leek ouder dan ze was.
‘Vader,’ zei ze, helder naar hem opziende, ‘u moest mij toch eens leeren schaken
dezen winter.’
Bart bracht het telegram in de bibliotheek.
‘Van Mama,’ veronderstelde de oude heer, bij het raam, terwijl Liesbeth afteekende
en, onmiddellijk geraakt door al wat het postmerk droeg, dat in haar gedachten rood
was gekleurd, onrust voelde om den verborgen inhoud.
‘Hier Bart, 't is nog nat.’
‘Kom dadelijk even terug,’ verzocht de heer van Landschot.
‘Is er....’ naderde Liesbeth het raam.
‘Neen, niets, gelukkig. Mama komt thuis, vanavond al, “toestand verbeterende”,
staat er. Menno onderteekent.’
‘Waarom zou Mama nu al thuiskomen?’
‘Misschien vermoeit het haar te veel. Mogelijk kan jij haar nu wat aflossen.’
‘Ik? verschrikte Liesbeth, op slag uit het evenwicht door deze overweging,
onverhoedsch en dreigend als een aanval.
‘O, dat hoop ik niet,’ verweerde ze zich, ‘dat weet u wel... ik ben niet graag in de
stad.... bij Sidonie. Natuurlijk,’ nam zij zachter terug, ‘als het nóódig is....’
‘Wij zullen het maar afwachten,’ meende de oude heer, achteloos, terwijl Bart
wederom klopte en vragend op den drempel bleef.
‘Bart, vanavond met de dichte brik mevrouw halen van den trein van 7.20.’
Den geheelen dag vervulde Liesbeth de nieuwe kans. Als het noodig is, dacht ze
verruimd, uit de onnatuurlijke gelatenheid der vorige dagen gewekt.... dan.... ben ik
het niet, die wil.
Tegen den avond reisde de heer van Landschot, hij droeg den hoogen rouwhoed
en zijn zwarte handschoenen, naar het naburig station zijn vrouw tegemoet.
Hij stelde Liesbeth voor hem te vergezellen, doch zij verontschuldigde zich,
huishoudelijke verplichtingen voorwendend, onder den schroom welke haar immer
beving wanneer een man en een
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vrouw, die elkaar liefhadden, de ontroering van een afscheid of een wederzien
wachtte. Zelfs in Vader en Moeder's oude vertrouwelijkheid mengde zij zich niet,
en wanneer Vader Moeder kuste, wendde zij zich af.
Wat Sidonie's afgunst ophitste, wekte haar eerbied; het liefdegeluk van anderen
was haar heilig en gewijd, een gouden geheim. Eens had Dick - ze zou het zich
herinneren tot haar laatsten dag, haar na tafel, terwijl de bedienden afdroegen, in
zijn armen genomen, glimlachend.... En niets had hij begrepen van haar toorn,
daarna.
Zij hoorden den trein aanfluiten in de stille verte, en zag den tuinmansjongen met
de lantaren naar de brug gaan, om bij den scherpen draai naar het hek, den donkeren
weg te verlichten.
Als een vonk sprong het aan zijn hand schommelend glas telkens tusschen de
duistere struiken te voorschijn.
In de eetzaal was de tafel, in het midden, voor drie personen gedekt, de beide
uiteinden lagen blank. Tusschen de kaarsen, die bewogen op Liesbeth's adem terwijl
ze naar de bloemen boog, welkten twee late rozen, van teerder tint en brozer van
bouw, dan de zomerrozen uit den overvloed. Tusschen haar vingers door druppelde
er een uit. In de wachtende stilte, alleen met de ongewisse schaduwen der wanden,
verschrikte haar het licht gerucht. Ze verzamelde, haar voorhoofd fronsend, haar
dolende gedachten. In een brandpunt trokken ze samen: Wat zou Mama nu over
haar brengen?
In de holle kamer, waar de blaadjes geritseld hadden, voelde Liesbeth het leven
naar haar spieden, als met oogen van git, uit elken donkeren hoek. Zij meende de
hooge deuren te zien wijken....
De onrust dreef haar de hal in. Tusschen de rieten stoelen schuifelde ze,
doelloos.... Het biljart stond er als een ledige baar, zwart en diep gaapte de schouw.
De kleine discuswerper in den hoek, blinkend in zijn witte naaktheid, leek te leven,
de palmen strekten lange, groene vingers uit. En in de zwart-spiegelende ruiten zag
ze zich zelve, drie maal weerkaatst....
Toen rolde het rijtuig over de brug en door de voordeur, die ze schielijk opende,
vloog een frissche teug haar in het gezicht.
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Waldje, die meegereden was, slipte zwart-aalig het eerst uit den wagen. De jongen
hief de lantaren.... het licht flitste door de duistere diepte, waarin mevrouw van
Landschot gebukt stond. Uit het hooggekropte grauwe bont dook haar neusje spits
en fijn; achter het sluiergrijs, dat in lange flarden om haar hoed hing, waasde het
poederblank. Leunend op haar man's hand, en ondersteund door Bart aan de andere
zijde, tastte haar kleine lakschoen naar de bemodderde trede, terwijl Koos een matje
uitrolde en Liesbeth naar voren trad uit de open deur. In de hal stoomde de lamp,
er dwarrelde een kleedje van de tafel.
‘Bonsoir chérie.’
De oude heer wist nauwkeurig hoe haar aan te vatten, zóó dat zij den grond nauw
raakte, en geen spatje haar smette. Liesbeth ving haar op en voerde haar binnen.
Koos droeg de groote mof, die in het rijtuig was gebleven, na.
Zwaar, door de vette voren, keerde de wagen naar den stal, de jongen met den
lantaren op zijn knieën zat nu naast Bart, vóórin.
‘Daar zijn we weer, et plus pauvre encore....’
Mevrouw van Landschot sloeg haar sluier, waarachtig de zwarte oogjes twinkelden
als immer, terug. Door het dons harer wangen brandde een kleurtje.
Liesbeth's vingers plukten aan de kleeren, welke ze stuk na stuk, aan Koos
overreikte, zwijgend om de aanwezigheid der dienstbode.
In de eetkamer, waar Papa den haard opstookte en een groot blok wentelde in
zijn blauwe vlammen, vroeg ze met een hartelijke liefheid in haar stem, welke niet
Mama gold, maar de bode, die kwam uit de stad, waar om haar droomen slopen:
‘Blij dat u weer thuis bent? Ja?.... Vroeger dan we dachten. Kon u gemist? Hoe
was Sied?’
‘Zwak.... en nerveus.... heel nerveus.... Ze verbeeldt zich.... enfin, dingen die er
niet zijn. Professor Strang is in consult geweest. Dezelfde die mevrouw Scheffer
behandelt....’
Liesbeth kruimde het brood, dat uit haar servet viel.
De binnenmeid plaatste de soepterrine voor den heer van Landschot, wachtte
achter zijn stoel om de borden rond te zetten. Hij dompelde den zilveren lepel, die
even de geheele tafel als in zweving weerspiegelde vóór de wasem het kleurenspel
wischte, in de kom. Het duurde enkele minuten, welke Liesbeth langer schenen
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dan zij waren. Haar ongedurige linkerhand vergaarde de blaadjes, die als leege
schelpjes rondom den glazen vaasvoet lagen verspreid.
Mevrouw van Landschot vervolgde, nadat de meid was heengegaan:
‘....En nu adviseert hij, haar naar buiten te brengen; hoe eer hoe liever.’
‘Hier?’ vroeg Liesbeth, met groote oogen over haar onaangeroerd bord.
‘Neen. Berglucht. Ergens in Zwitserland. Misschien St. Moritz, dat raadt hij nogal
aan - het mag er niet te eentonig zijn.’
‘Voor.... lang?’
‘Hij praat van zes weken, voorloopig.’
‘En Menno?’
Het was Liesbeth of ze haar hart in de palmen harer dichtgenepen handen voelde
kloppen. Mevrouw van Landschot at, na de reis en op dit ongewoon laat uur, met
graagte. Nadat ze den lepel had neergelegd antwoordde ze, weder in-levend:
‘Ja.... Menno. Hij gaat haar natuurlijk brengen, maar zooveel weken verlof zal hij
niet kunnen krijgen. In elk geval - daarvoor kom ik eigenlijk thuis, om dit met je te
bespreken - kunnende kinderen niet zoo lang à l' abandon worden gelaten.’
Liesbeth wist het al, het kwam over haar als een angstig geluk.
‘....En nu is de vraag of jij dien tijd bij hen zoudt willen gaan? Hier kunnen ze niet
komen, om Byoute en de jongens die geen school mogen verzuimen. Ze blijven
ook beter in hun eigen omgeving. Maar Mademoiselle, dat weet je zelf, is een kind
onder de kinderen.... Joost wil nooit door haar geholpen worden. En Olga.... het is
niet goed met haar oogjes, moet elken avond ingedruppeld....’
Ze hoorde de woorden leeg om haar zweven, slechts één had haar geraakt.
‘Wel, wel,’ zuchtte de oude heer, starend in de kaars die vóór hem stond, ‘wat
een zorgen alweer.’
‘Sidonie begrijpt volkomen, dat ze je.... enfin, een dienst verzoekt.
Ze weet hoe weinig je het stadsleven....’
‘Och....’
‘....in een kleine stad ambieert. Maar haar zou het een zoo groote rust geven....
de halve genezing....’
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‘Kunt u mij hier missen?’ vroeg Liesbeth flauw.
‘Ik schreef Mies, of zij wat vroeger kon komen,’ knikte mevrouw van Landschot,
tevreden over haar vlot beraad en de getroffen schikking.
‘Kon Mies niet in plaats van Liesbeth gaan?’ aarzelde de oude heer, de
teleurstelling om het - hij voelde het wel - al over zijn langen winter voltrokken vonnis,
nog in zijn zachte stem.
‘Ja’, zei Liesbeth snel: ‘Mies!’
‘Kunnen natuurlijk wel, maar.... Sidonie kiest, dat spreekt vanzelf, haar eigen
zuster, en ook de kinderen....’
‘Die.... winnen erbij’, meende hij, in éénen glimlach het durend gemis der kinderen
en zijn eigen verlies, dat voor dien winter hun winst zou worden, betreurend.
Liesbeth zag hem vol aan.
‘Je zoudt dadelijk gewacht kunnen worden,’ werkte haar moeder het plan, dat
vaststond voor hun driëen al was het bevestigend woord nog niet gevallen, zakelijk
uit: ‘Sidonie droeg mij nog speciaal op je dit te vragen, omdat haar garderobe, na
deze geschiedenis en voor de reis, de pied en cap moet worden veranderd en
aangevuld.’
De meid kwam weer binnen. Zij spraken fluisterend voort over St. Moritz en over
vrienden, welke daar den vorigen winter geweest waren. Daarna overwoog mevrouw
van Landschot:
‘Zes weken gaan er zeker mee heen....’
‘Mamaatje’, knikte de oude heer, weer welgemoed, haar, die na heur korte
afwezigheid weder nieuw voor hem was, huldigend met zijn oogen:
‘Zoo lang zijn wij in heel ons leven niet gescheiden geweest.’
Met de martermuts op stond Liesbeth aan de halte. Er was geen gedachte meer in
haar, die zonk. In de blauwe lucht, waar de zon door tintelde, staken de boomen
hun kruinen, als witte riffen omhoog. Uit het besneeuwde huisje waar, aan een zijde,
een zoom van roode pannen uit gloeide, trad de wachteres naar buiten met de
seinvlag, ook rood gekleurd. Zij spiedde, haar hand aan den rand van heur
glimmenden hoed tegen het scherpe licht, dat in de lijnen flitste, zóó fel, of er zilver
uiteen spatte.
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Zij groetten elkaar als goede bekenden. Mijnheer van Landschot, die met Mies
Liesbeth uitgeleide deed, beantwoordde haar uitroep over den mooien morgen. Het
afsluithek viel, als een schaar, die knipt.
Met Liesbeth's bontmantel over den strammen arm gevouwen, het kistje pruimen
uit Californië in de hand, stond Bart in zijn lang zwart livrei, groenig verschoten nu
de klare dag er op scheen, achter Liesbeth, de dienstbaarheid in zijn ernstig gezicht.
Het trof Mies, kortgerokt rondtollend op haar scherpe hak in de sneeuw, en babbelend
zonder zin, hoe lief Liesbeth er dezen morgen uitzag, nu de vos om haar hals heur
tengere schouders vulde, en de oostewind haar kleine ooren rood blies, als een
vlammetje aan elken kant van haar hoofd, en daarboven heur haar, luchtig en
vonkend bewoog.
Liesbeth luisterde niet veel, zij liet de vreugde om den zonnigen dag, den
geheimvollen, die haar bracht, omdat het leven dit nu zoo, wilde, naar het land van
haar verlangen, in zich werken als wijn! De musschen voor haar voeten dansten
sterretjes in de sneeuw, fluweelig stil was het overal. Haar oogen reikten zoo ver,
licht ging haar adem....
‘Die muts staat je goed’, omschreef Mies, haar indruk samenvattend in dit tastbaar
compliment.
Uit de takken stoof een bries van sneeuw, sprankelfijn in het bont.
‘Je lijkt de bruid’, prees Mies weer, gul, doch ze zweeg schielijk op het stralend
woord, dat aan het verleden haakte: de mislukte bruiloft op de Hoven, waarvan
mevrouw van Landschot haar onlangs in de schemering met broze stem had
verhaald. Maar de zachte lach, als van eene die lacht in den droom, bleef rond
Liesbeth's lippen, alsof geen herinnering haar bereikte in dezen blijden staat.
‘Wat zullen de kinderen juichen wanneer ze je zien aankomen’, gleed Mies snel
over op een volgende gedachte, welke even schaduwde over haar eigen welgemoed
gezicht.
‘Was jij graag gegaan?’ vroeg Liesbeth op een toon als boog ze zich tot Mies.
‘Ja’, gaf de andere schromend toe, zich onwillekeurig verontschuldigend: ‘ik houd
zoo van kinderen, altijd gewend geweest, thuis met ons tienen. Maar natuurlijk vind
ik het ook prettig
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deze winter buiten te blijven, vooral nu ik je mama wat kan helpen’....
De ar van het Kelholt gleed over den weg, aan de andere zijde der spoorlijn, en
keerde voor den gevallen boom. De familie's groetten elkaar over den afstand heen,
en al fijner verspreidde zich het glazen geluid der beltrossen aan het blauw gepluimde
paard.
‘Je moet maar veel met Papa wandelen - ik geloof, hij heeft het noodig.’ Nu doofde
er iets in Liesbeth's vrijen blik: ‘Hij is niet meer zoo jong als Mama.’
Zij wenschte nu wel, dat de trein haar halen kwam.... Een afscheid, hoe zei
Scheffer het ook? dat.... over het oogenblik, waarin alle genegenheid drúkt.
De oude heer, leunend op den gelen haak van zijn stok, wat paars om den neus
en schraler in de pelsjas dan hij in huis geleek, tuurde langs de lijnen. Uit de
geelwitte, wijdomgedraaide das, spande pezig zijn hals. Het was hem of hij gisteren
op deze plek met Robert stond.
‘Liesbeth’, waarschuwde hij, ‘voorzichtig met de pruimen, ze zijn nog onrijp.’
Zij stak haar arm door den zijnen, een gebaar dat te verzoenen poogde.
Mies voegde zich bij Bart, zwijgend.
Van de takken sneeuwde het weer. De houten paal waarover seindraden spanden,
gonsde, als zong daarin de ziel van een verre, groote stad....
‘Daar leggen we, de kinderen en ik, wanneer we samen wandelen, ons oor tegen’,
zei de oude heer, ‘het is muziek.’
In de verte floot de lucht.
‘De trein’, maakte hij zich los, onrustig, nóg overvallen, terwijl Bart bukte naar den
koffer, welke naast hem had gestaan.
De trein, die aanreed en maar een ommezien stopte, was wit overhuifd. Bart repte
zich met de bagage, terwijl Liesbeth afscheid nam.
‘Adieu, groet allen, en kus Joost van Grootvader.’
Een korte, felle fluit, een zuil van stoom, die recht de lucht in stak.... Beweging....
‘Adieu.’
De knecht hield den hoed in de hand. Mies wuifde. De oude
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heer keerde zich snel. Ze vingen nu den wind scherp in het gezicht, zijn oogen
traanden.
Door een open plek in het beslagen glas zag Liesbeth hen terugwandelen, het
meisje klein naast zijn langen, ongebogen rug. Zij liepen niet gearmd, gelijk zij met
vader placht te gaan, en zóó wijd weken ze uit elkander of ze, nu al, niets meer te
praten wisten.... Op korten afstand volgde Bart. Hij droeg de visch, welke de trein
uit de stad had meegebracht. Mama wachtte gasten voor het tweede ontbijt, de
dominé's zoon, die Sidonie's vriendje was geweest, en nu zijn verloofde voor kwam
stellen op de Hoven. Mies zou zich moeten haasten om alle petits riens te voltooien,
welke Mama ondernomen had!
Liesbeth lachte in zichzelve.... Zij had Mama vaarwelgekust in het groote ledikant,
op haar voorhoofd onder de rose strikjes van de kanten nachtmuts. Toen was zij al
vervuld geweest van den charmanten dominé's zoon.... en van haar drukte dien
morgen.... haar drukte!
Ze voelde de veering van het rood fluweel waarop ze zat, rechtop, met bonzend
hart, en alle zonnige dingen langs den weg vlogen haar voorbij.
Menno haalde haar af met de dogcart, die hij eigenhandig bestuurde. Hij zag zijn
schoonzuster in dien éénen raken oogopslag waarmede een man met ervaring
vrouwen onderscheidt, en voor het eerst voelde Liesbeth dien bijzonderen blik. Hij
hielp haar opstappen en vouwde de deken over haar knieën uit, deed hartelijk en
waardeerend: ‘Je daalt uit den hemel Liesje, bij ons is het Jan Steen.’
Het was een hooge dogcart, een vlug vosje trappelde ervoor. In de ruiten der
huizen waarlangs zij door nauwe stadsstraten ratelden, weerkaatste hun beeld, hij
in uniform, buigend rechts en links langs de geheven zweep, lachend soms naar
een beteekenenden groet, zij, schier van gelijke grootte, blozend in haar bont. Hij
ging vluchtig, en zonder dat zijn gezicht van uitdrukking veranderde, in op haar
vraag omtrent Sidonie, haar funèbre bevalling, en weidde uit over zijn sportplannen
te St. Moritz gedurende zijn veertiendaagsch verlof.... ‘Bonjour Versluijs! Je ziet er
goed uit, Lies, wangetjes gekregen!’
Zij nam, wat immer haar weerzin wekte, op dezen weelderigen morgen aan als
een geschenk.
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Langs den singel reden ze, met dun bevroren water aan de onbebouwde zijde.
De witte wilgen van den overkant vlochten schaduwen over het vlies. Straatjongens
wierpen steenen, joegen de kraaien, die er al over tripten, in zwarte horden de lucht
weer in. En de zon stond hoog.
Aan het einde van den weg, die rechtsom boog, zag Liesbeth het huis, en het
buurhuis, door tuinen omringd.
Ze ademde diep.
‘Ho, hò’ deed Menno tegen het vosje, dat van wierigheid in galop sloeg.
Het huis van Scheffer, het trof haar van ver en kwam over haar als een
verwonderlijke rust, was gesloten. Voor het hek liep van Reenens oppasser, die het
paard opwachtte om het naar den stal te brengen.
Menno wierp de teugels toe.
‘Voorzichtig Liesbeth, hij trekt aan, ik zal je helpen.’
De deur ging al open, terwijl ze lenig afsprong.
Zóó innig lachte Joost's ouwelijk gezicht haar over den drempel toe, onbeweeglijk
verrukt stond daar zijn kleine figuur. En met een zucht van verlichting dat ze heusch
gekomen was, strekte hij zijn eenen arm naar haar uit.
‘Kus van Grootvader’, bukte ze zich, ontroerd.
Achter in de gang schrilde een gejuich als uit vogelkelen en een dribbeling van
voetjes over het marmer.... Dag Piet, dag Hetty, dag Olga.... bonjour Mademoiselle....
Marguérite....
‘Mama, Mama, ze is er: tante Liesbeth’, rende Byoute de trappen op.
Mademoiselle ontving haar, vroeg dadelijk naar madame ‘Oma’, la chère
bonne-maman, wier vertrek zij zoo betreurde, zóó betreurde.... ‘Madame se porte
bien? oui.’
Menno trad binnen, met klettering zijner rijlaarzen op den onbekleeden vloer,
verzocht, zich aan tafel zettend, Liesbeth met hem te dejeuneeren, daar Sidonie,
die door zenuwkrampen geplaagd, gedurende den nacht weinig sliep, tot na den
middag boven blijven zou.
‘Of tante eerst bij Mama kwam?’ gleed Byoute van de trapleuning, in eenen de
achter haar vader open gebleven eetkamerdeur in.
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‘Thérèse!’ berispte Menno streng, haar bij den doopnaam vattend, als het vosje bij
den teugel. De kinderen, verschrikt van dit zeldzaam woord, schoven stil bij terwijl
Liesbeth naar boven ging.
In Sidonie's kleedkamer, waar het verguld der meubelen was verbleekt, het blauw
satijn gesleten en verkleurd, vond ze haar zuster, bolbleek en zwaar als vóor haar
bevalling, tusschen de open doozen en uitgestalde kleeren. Een vracht bont hing
als een veeltintig vacht over den sofarug; langs den grond krulde, beweeglijk op
den tocht, of het leefde, een flard groen chiffon.
‘Ik ben je heel dankbaar’, zei Sidonie, haar witte wang keerend voor een kus ‘ik
weet geen raad hoe ik er door kom.’
De zorg om de kinderen, welke haar aanvankelijk had gedreven Liesbeth's hulp
te vragen, scheen zich in den stapel stalen, waar heur bleeke vingers rusteloos
doorheenwoelden, te hebben opgelost.
‘Dadelijk komt de coupeuse van Kraft. Zij is de heele morgen ook al geweest,
zoek eens gauw mee uit, hoe vind je maron, hier dit, of één toon lichter?’
‘Ik zou maar niet te licht nemen,’ ried Liesbeth kalm.
Arglistig flitsten uit de diepe kassen de oogen naar haar op.
‘Vind je me te oud?’
‘Neen.... Maar donker maakt slanker’.
‘Dat is waar.’
Zij repten met geen woord over het doode kind. Alleen toen Sidonie, duizelig van
de kleuren die voor haar fellen blik dwarrelden, met het zweet van zwakte op haar
voorhoofd, achterover leunde in het bont, doelde Liesbeth op het leed der vergane
weken.
‘Het was wel heel erg hè, deze keer?’
Sidonie knikte, met gansch vertrokken gezicht.
Dien geheelen middag, nadat de schoolkinderen door den oppasser waren gehaald
en Mademoiselle, met het kleinste broertje in de witte wagen, de opgekleede
tweelingen ernaast, was uitgegaan, bleven zij boven in het nauw vertrek vol
verwaarloosde weelde. De gordijnen, afkomstig uit Sidonie's Haagsch boudoir pasten
niet voor deze ramen, aan den vuilen Venetiaanschen spiegel ontbrak een scherf
en naast een paar reproducties naar Fragonard, in lijsten van groenig verguld,
plekten donkere vierkanten en ovalen van vroegere wandversiering op het vaal
behang.
Sidonie, met een bleeken hartstocht voor de rijke stoffen, die de bevallige
coupeuse voor haar uitgolfde, plooide, haar vleiend
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omhing, terwijl Liesbeth, volkomen toegewijd, steunde en ried, vond eindelijk haar
troost.
En ondanks den wreeden spiegel en haar bewusten geest, die wist hoe haar
lichaam spotten zou met elken tooi, en den aanmoedigenden glimlach der coupeuse
doorzag, koos zij zich, wat de vrouwen harer verbeelding: de gravin de Cheirieul
en madame de Candale, chic en bevallig had gestaan. Zij kocht, onbekommerd
omtrent prijs of deugdelijkheid, en terwijl de ijverzucht in haar opziedde om Liesbeth,
die een zwartfluweelen steekhoed argeloos paste op haar eigen hoofd: drie satijnen
peignoirs, een kimono tot in den zoom met trossen gouden regen geborduurd,
ondergoed van zijde-fijn batist en gemerkt met haar initialen en een negenparelige
kroon. En Liesbeth, glimlachend onder het geestig hoedje, wendde zich af van den
spiegel, en bewonderde den stapel opengewerkte kousen.
Om vier uur, toen in de schemering de stoffen verkleurden en Sidonie, die zich
lang, met brandende oogen en drogen mond had opgehouden, plotseling zoo
volkomen bleek uitgeput, dat zij niet dan gesteund, haar bed in de aangrenzende
kamer bereiken kon, ging Liesbeth uit om Joost van school te halen en haar wangen
af te koelen aan de frissche winterlucht.
Zij zag de ramen van het buurhuis donker, het hekje met een hangslot afgesloten,
en bemerkte nu ook het witte bordje, achter het rasterwerk der voordeur, scheef
gezakt.
Hij was dus met de kinderen uit de stad. Deze bevestiging van haar vermoeden
verlichtte haar; zoo onbegrijpelijk dicht bij het doel van haar diepst verlangen, dat
op zichzelf haar vervulde met een ongekend geluk, verdroot haar dit uitstel niet. De
belofte in alle dingen die haar nu omringden, greep haar aan als de lucht in de lente,
zóó machtig, dat zij het einde van deze heerlijkheid schier vreesde. De overgang
in iets anders.... in niets.... in een bevrediging, die weder verlangen was, en weder....
En als een veiligheid voelde ze op eenmaal dit toeval van zijn afwezigheid, de rustige
zekerheid: dat zij hem nog niet tegenkomen kon.
Met de kinderen naar huis terug wandelend, haar gezicht koel achter de strakke
voile, vroeg ze aan hen: of Jantje en Zus uit de stad waren?
‘Al lang’, wist Joost, en Byoute vertelde, nadat zij stil hadden
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gestaan voor een winkel en over een uitgestald poppencircus hadden gesproken,
dat mijnheer Scheffer naar Parijs was en de kinderen in Utrecht logeerden.
‘Wij hebben Pluut, de hond, om voor te zorgen....’
Aan tafel joeg Menno haar een blos aan door onverwachts op te merken, dat hij
hoopte, vóór hun vertrek naar St. Moritz, zijn buurman terug te zien keeren, ‘om de
vrouwen en kinderen op het erf te beschermen....’
‘Hij is te Parijs.’
‘Dat weet ze al,’ zei Byoute vinnig.
‘Jou wordt niets gevraagd.’
‘Hij is advocaat in een.... affaire de divorce.... nogal éclatante geschiedenis....
vertel ik je wel eens. Misschien ken je hen van naam. Hij is overgeplaatst naar Venlo,
en zij woont tegenwoordig in Parijs.’
Het onverschillig verhaal trof Liesbeth onaangenaam. Mademoiselle, die de helft
verstaan had en verzot was op histories, zat, met het duikelend messeleggertje
tusschen haar vingers, te hunkeren naar détails.
Byoute spitste de oortjes als een kleine terrier.
‘Is.... mijnheer Scheffer,’ vroeg Liesbeth, de trilling in haar stem bedwingend met
het eerste woord en daarna diep opademend: ‘advocaat voor haar?’
‘Ja, voor haar. Zij bewoonden indertijd het bovenhuis van zijn kantoor, en waren,
geloof ik, nog al bevriend.’
‘Kenden jelui hen?’
‘Hem wel, haar niet, alleen van aanzien. A beauty was she.’
Mademoiselle vermaande bits de kinderen.
Aan de thee kwam Sidonie beneden, haar zwarte haren laag in den hals geknoopt,
een snoer van welriekende Oostersche kralen, in drie bogen afhangende, op haar
zware borst. In den schemerschijn der serrelamp, terwijl haar handen de kopjes
verschikten op het blad, wist Liesbeth haar zwager's vluchtige aandacht nogmaals
op het scheidingsproces te brengen, en bijzonderheden uit te vorschen.
Bijzonderheden echter welke den man betroffen en de vrouw, in wie zij belangstelde,
ongemoeid lieten.
‘Een stomme streek.... promotie maakt hij niet meer - jammer, tòch geen kwade
kerel in den grond.’
‘Ik zou hem nog verdedigen,’ smaalde Sidonie.

Groot Nederland. Jaargang 9

697
‘Als kameraad, ja, dat doe ik,’ kaatste Menno, hard, een vlam van drift over zijn
wang.
Zijn vrouw, gefnuikt, zweeg, wond de kralen om haar vingers.
‘Was zij niet.... ik herinner me de naam nu toch wel....’ weifelde Liesbeth ‘een
Indische?’
‘Een West-Indische, verbeterde Menno kort, nog ontstemd, zijn theekop reikend,
‘wat minder melk alsjeblieft.’
Later op den avond, toen ze in de logeerkamer haar kleeren uit den koffer ophing
in de kasten en zich plotseling onverklaarbaar vermoeid gevoelde, werd ze
opgeschrikt door een heftig twistgesprek in de aangrenzende slaapkamer van Menno
en Sidonie.
Zij hoorde zwaar heen en weer loopen tusschen die kamer en Sidonie's garderobe.
De bitse woorden sisten.
Met bonzend hart stond ze, haars ondanks, te luisteren.
Het gold, begreep ze eindelijk, den nieuwen juchtlederen koffer, die haar zuster
zich voor de reis had aangeschaft.
Het krakeel scheurde de nachtstilte. Wat zou Mademoiselle denken, die op de
verdieping daarboven sliep, en Byoute indien ze wakker werd! Daar was maar de
badkamer tusschen....
Sidonie snikte van drift.
Dat zij dit nu hoorde, het morgen aan het ontbijt wist. Zij, Mademoiselle, en
misschien de kinderen? Dit vernederende.
De laarzen ploften buiten de slaapkamerdeur.
Hoe stil was het 's avonds buiten.... wanneer Mama en Papa, gearmd over den
breeden looper, naar boven waren gegaan en Theodoor de lampen had uitgedraaid.
Geen geluid in den nacht, tot de eerste vogel floot.
Liesbeth repte zich om in bed te komen, onder de dekens, in het veilig donker.
Zij hoorde nu niets meer, het was voorbij, maar zij trilde nog als na een persoonlijk
geleden smaad. Met Mademoiselle en de kinderen alleen, dacht ze, zal het hier
beter worden.... Met de vrouwen en kinderen op het erf.... En beschermd.... Toen of droomde ze? zij rees overeind in haar bed - hoorde ze kussen.... in de kamer
naast de hare hoorde ze het. Lang en hartstochtelijk.... een heesche fluistering, vol
gekust.
Ze schreide zacht in haar handen, onbestemd.
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IV.
De van Reenens waren vertrokken, Sidonie, in een bijkans vorstelijken reismantel,
zwaar van bont en dicht omsluierd, deed zeer lijdend bij het instappen van het rijtuig.
Zij had tot dit laatste oogenblik gemord over de kleedingstukken harer verbeelding,
welke verwezenlijkt, en aan haar willoos lichaam gepast, het een na het ander,
teleurstelden, en Liesbeth, tusschen haar zuster en de verdrietige coupeuse van
Kraft, had met moeitevol beleid, de partijen verzoend.
Van Reenen was, daar zijn verlof vroeger inging dan op den voor de afreis
vastgestelden datum, tevoren nog enkele dagen naar Amsterdam geweest, om daar
een, uit Indië weergekeerden vriend te treffen.
Sidonie, die wel begreep, die altoos alles begreep, en haar wanhoop wekenlang
verbeet vóór ze den angel uitstak, Sidonie weidde tegenover Liesbeth en
Mademoiselle uit over dien ‘vriend’, een kameraad van Menno, al van de Bredasche
academie.... Maar in den dagelijkschen omgang was zij buitengewoon prikkelbaar.
Na dien eersten nacht, waarvan zij den volgenden dag een verwarde herinnering
behield, welke aan haar eigenlijke zijn niet haakte en allengs vervloog als een droom,
liet Liesbeth de grieven van het huis, dat haar slechts in het belang der kinderen
bestond, en middel was, geen doel, aan zich voorbijglijden. Maar elken morgen
bracht zij, vergezeld van Joost, den bruinen etensnap aan Pluto, den hond, terwijl
elken morgen Joost besloot uit den blinden achtergevel van het buurhuis: ‘Neen
Pluut, de baas is nog niet terug.’
Zij zat, vrij en rustig nu, alsof na Sidonie's vertrek het evenwicht ook in haar zelve
was hersteld, een brief te schrijven naar de Hoven, een brief vol vroolijkheid, toen
de binnenmeid kwam vragen:
‘Daar is het meisje van hiernaast om de sleutels van het hek en van de voordeur.
Weet u ervan?’
‘O.... ja.... neen....’ Ze boog over den brief. Met haar warme wang in de palm van
haar hand herstelde ze:
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‘ Neen, ik heb ze niet, vraag maar aan Mademoiselle.’
's Middags bracht Joost den uitgelaten springend-en-jankenden hond weg en
wist, terugkeerend, te vertellen, dat mijnheer Scheffer tegen den avond thuis werd
verwacht.
‘En morgen komen Zus en Jan en het kleine broertje’, had Marguérite van de
dienstboden vernomen.
Alsof ze enkel blij was met de kinderen om den wederkeer der buurtjes, zoo
zoemend vergenoegd zag Liesbeth, met het klappend hekje, plotseling de plaats
herleefd. Zij liep over het eigen erf en strooide, langs de witbevrozen grind, kruimels
voor de vogels. Het huis, met zijn ontbloote ruiten, kon zij nu doorzien, het werd
haar gemeenzaam als een mensch met open oog. De blauwe meiden, stoer werkend
in de zon en den ijzigen wind, knikten en riepen een grapje aan jonker Piet, die,
zwaaiend zijn tasch in cirkelvaart, naar school toog.
Niets knaagde aan Liesbeth's voldoening. Was het niet natuurlijk, een
onbetwistbaar recht, dat zij, de zuster, hier verbleef sinds Sidonie's vertrek! Even
argeloos zou de ontmoeting zijn met den vriend van het huis, waarin zij de ouders
verving. De kinderen zouden elkaar zoeken, de belangen der kinderen den vader
van de eenen brengen tot haar, die de tijdelijke moeder der anderen was.
Dit afwachten, zonder wensch of wil, van iets dat komen zou tot haar, vandaag
of morgen, of overmorgen, en door niemand, ook niet door haarzelve kon worden
gekeerd noch belet, hergaf Liesbeth de innerlijke rust, die van haar wezen het
kenmerk en de fijne bekoring was. En terwijl ze dien verderen middag, met gevouwen
handen, voor het venster den weg tot aan de kromming afstaarde, lichtte in haar
oogen een vonk, als van heilig vuur.
‘Hoe lang blijf je nog, tante?’ vroeg Olga, aan het andere raam.
‘O, nog lang.’
‘Wel honderd dagen?’
‘Ja, wel honderd.’
Honderd.... dacht ze, het onverwerkt getal met de lippen herhalend, honderd
dagen, een eindeloos verschiet van dagen, als geheime deuren.
‘We vinden het heel goed’, zei Olga, wijs.
‘Je serai bien contente’, kwam Mademoiselle binnen met de thee, welke zij in de
kinderkamer had gezet, ‘quand la famille
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d'ici à côté est de retour. Je n'aime pas les maisons vides.’
Wellicht wist Mademoiselle bijzonderheden omtrent het gezin....
‘Vouz avez peur?’ schertste Liesbeth, haar noodend in de vensterbank: ‘Olga,
haal Mademoiselle's kopje eens uit de kinderkamer.’
Neen, bang was ze niet. Toch heugde haar een mysterie van geestgefluister in
een ledige woning te Parijs.
‘Figurez-vous....’ boog ze over, in geheimnisvolle fluistering. En nadat ze, aan het
raadselachtig einde van haar verhaal, weder weghuiverde in den hoek der
schemerige vensterbank, lachte Liesbeth, om luchtig te kunnen aanlasschen:
‘Het is ongezellig voor mijnheer Scheffer weer alleen thuis te komen.’
‘Och ja.’
‘Gaat u niet eens zien, of alles in orde is? Niet?’
‘De meisjes zorgen goed.’
‘Is er geen juffrouw?’
‘Niet meer. Gewoonlijk drinkt mijnheer bij ons thee, wanneer hij 's avonds van de
reis komt.’
‘O.’
In de veiligheid van het grauw kozijn, met de gedweëe en argelooze Française
tegenover zich, Olga aan haar schoot, speelde Liesbeth met de weeke
kindervingertjes, en geen kleur kwam in haar blanke stem:
‘Hoe lang is mevrouw Scheffer al ziek?’
‘Ah ça!’ zei Mademoiselle met een gebaar in de ruimte.
‘Is zij.... of kent u haar niet, een lieve vrouw?’
‘Oui, oui, très gentille.’
‘Mooi?’
‘Ja.... neen....’, Mademoiselle bewoog haar hoofd heen en weer, als ware het de
schaal waarop mevrouw Scheffer's schoonheid dobberde, ontweek toen, gewikst,
haar muizig gezicht verspitst: ‘Mijnheer de baron vindt haar mooi, Mevrouw niet.’
Zij tuurden beiden door de ruit, over het bevroren water, dat wit lag achter de
duisternis van den weg. Het glas liet koude door.
‘Madame est toute petite.’
Liesbeth overwoog: het kon nu best gebeuren, dat hij den hoek om kwam....
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‘Wij zullen de lamp aansteken’, opperde Mademoiselle, haar schouder betastend,
‘wat een vroege winter.’
Liesbeth verroerde niet. Ze tuurde....
Een man met een ladder, als een schaduwbeeld, stapte aan over den weg.
Het witte licht uit de opgedraaide lantaren, dat plotseling in de kamer schoot,
verjoeg Olga, knippend met de zieke oogjes. Mademoiselle stond op en trok het
blind uit: ‘Vous permettez?’
Dien avond wist Liesbeth de kinderjuffrouw, welke zij de vorige dagen,
niettegenstaande het ijl gesnap haar zeer verveelde, bij zich in de serre had genood,
onder het voorwendsel dat haar beiden beneden het geluidje van den kleinsten Ben,
die schreiend was ingeslapen, wellicht kon ontgaan, op de bovenverdieping te
posten, in de kleedkamer van Sidonie.
De uren lagen nu gereed.
Zij verschikte de serremeubels en de planten daartusschen, en stoffeerde de
rieten sofa met kussens uit de donkere voorkamer. En daarna zette zij thee voor
twee personen en begon zittend onder de lamp, de garenklosjes en het zilveren
schaartje op den koperen rand waardoor de lampsteel boorde, te borduren. Bij elke
bel aan de voordeur verschikte zij zich, en bij gerucht van schreden op den harden
weg, wendde zij het hoofd om. Achter de ingetogenheid van haar voornaam gezicht
en de bezige rust harer handen, scheen zij elke aandoening te beheerschen. Maar
de fijne naald piepte door het kronkelend wit batist.
Het aarzelend verlangen vermoeide haar en vulde haar geest met onwezenlijkheid.
Zoo langdurig alleen in een kamer was ze thuis zelden. Er kwam dan vreemd leven
in de omringende dingen....
Zij wreef de klamme rechterhandpalm langs haar zakdoek en toen er op een
oogenblik weder gescheld werd, hoopte ze opeenmaal vurig, dat dit nog niet.... Het
werk gleed van haar schoot, terwijl zij luisterde.
Neen....
Nu zij opgestaan was, kon zij wel een oogenblik bij Mademoiselle gaan praten.
Het traploopen sterkte haar en wel haast een steun vond ze in het toeval, dat Byoute,
terwijl ze haar, blootgewoeld, weder wilde toedekken, wakker bleek en iets vroolijks
vroeg.
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‘Wat vertel je?’
‘Of je me komt halen, met de glazen muiltjes.’
‘Ik kom je instoppen.’
‘Tante Lies, je bent net de fee.’
Op haar knieën in het bed veerde ze, wild, haar armen om Liesbeth's heupen,
het ruige hoofd borend tegen haar borst.
‘Zullen wij samen stilletjes naar het bal gaan, tante Lies, tante Fée!’
‘Als je het goed vindt zullen we eerst gaan slapen.’
‘Hè, neen!’
‘Hè, ja.’
Byoute schudde de manen, die uitrolden over Liesbeth's polsen, danste op de
krakende matras.
‘Stil, stil, je maakt Ben wakker.’
‘Ik kriebel je, tante.’
Lachend drukte ze haar neer, knevelde haar in de lakens, de donzen deken diep
in den deinenden kinderrug. En terwijl ze bukte, het vochtig voorhoofd kuste,
herhaalde ze lachend streng: ‘nu stil.’
‘Dag nare, lieve tante Fee.’
‘Dag Assepoes, slaap wel.’
‘Dàg.’
Toen zij na deze afwezigheid beneden kwam, bekoorde haar de verschikte serre.
Warm dekten de gele gordijnen deuren en vensters der beide zijden en den ronden
achterwand; de kamer, waar geen lamp brandde, leek in een gouden tempel uit te
loopen. Zij wist dat die gordijnen, langs-binnen belicht, helder doorschenen in den
donkeren tuin. Zij verschoof een plooi: de serre van het buurhuis stond zwart in het
maanlicht. Strak sloot ze de slippen weder aaneen, zette zich, tipte in den zilveren
vingerhoed.... De dunne nekhaartjes liepen vol licht, haar lippen weken....
Nu hoopte ze wel weer.
Wellicht zou het een anderen avond minder goed treffen.... Tante Fee, zei Byoute.
Hoorde ze daar het hekje?.... De naald gleed piepend door.
Om half tien ruimde ze het theeblad om, liet het water weghalen, en een half uur
later kwam Mademoiselle zeggen, dat ze naar bed ging.
‘Zal ik de voordeur sluiten?’
‘Ik.... kan het wel doen. Bonsoir Mademoiselle.’
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Kort daarop sloeg de bel nog eenmaal aan, verschrikkend als een hond in den
nacht....
Liesbeth zei aan Lotje, die een sneeuwprentje uit St. Moritz binnenbracht, dat de
meisjes niet op haar behoefden te wachten.
Het werd toen, nadat de trap zwaar had gekraakt en de rinkeling van een
kaarslantaarn was verklonken, angstig stil in huis.
Liesbeth zat moe, diep in den rieten stoel, haar handen lagen werkeloos in haar
schoot. En om de gevlochten biezen het ritselen te beletten, bewoog zij bijkans niet.
Zij kon niet besluiten op te staan. Haar gedachten dwaalden naar de Hoven, naar
Mies, die nu in haar kamer sliep. Mies, met haar zuiver verlangen en zeker geluk.
In haar bed sliep ze, onder de groene balkenzoldering. Hoe had ze zelve dat bed
doorwoeld in de dagen der dreigende mislukking met Dick, en nu, in den laatsten
tijd, om dit.... dit.... waarop ze nu te wachten zat.
Zij voelde zich oud, al ná den eersten bloei, bewust en vol tegenstrijdigheid. Was
dit de tweede, zooals ook de rozen tweemaal rijpen in één seizoen....
Daar was dreuning in de verte.... wielen, die naderrolden.
Liesbeth rees op, trillend tot in haar vingertoppen. Haar adem ging kort....
Een rijtuig reed aan en stopte voor het huis, de slag van het portier klonk wijd in
het rond.
Ze stond een oogenblik vertwijfeld, als iemand, die vluchten wil terwijl de voeten
weigeren.
Toen, in een onverklaarbaren drang, draaide ze de lamp uit, klemde in het
plotseling donker haar handen saam.
Ze zou niet open doen, niet open doen.... Het tuinhekje zong in zijn hengselen,
stappen knersten door de grind, beschuifelden de gladde stoeptreden, een rinkeling
van metaal.... De deur van een huis, dat onmiddellijk aan de serre leek te grenzen,
knalde in het slot.
Op den tast sloop Liesbeth, door de donkere kamer, naar de gang waar nog laag
licht brandde, grendelde de vóór-deur, joeg voort....
Boven gleed de redelooze onrust als een gordel van haar af. Ze was weer zichzelf
en zag neer op wat ze geweest was, met koele verwondering. De lange
eenzaamheid, de stilte die hitste, en de mogelijkheid, dat er nog iemand komen
zou.... Ze kon daar niet tegen.
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Morgen zou ze Mademoiselle vragen weer beneden te komen met haar werk.
Toen Mr. Scheffer, na enkele dagen waarin zij alleen Zus en Jantje had gezien,
eindelijk voor haar stond, op het bezoekuur, met zijn handschoenen aan en zonder
de kinderen, leek hij haar een geheel ander, dan den man wiens beeld zij al deze
maanden had omgedragen. Waren dit de oogen, die zij in het donker had gezien?
Hij sprak opgewekt en vroeg met deelname naar Sidonie en de familie van de
Hoven.
De ontroering, waarin Liesbeth dit samentreffen had verbeid en in tallooze
verbeeldingen doorleden, bleef in deze werkelijkheid uit.
Zij ontving hem achteloos en, onbewust, wijl hij, het vertrouwelijk tante Liesbeth
der kinderen vermijdend, haar weer freule van Landschot noemde, zelfs een weinig
uit de hoogte.
Op haar vormelijke wedervraag, vertelde hij haar, zonder nochtans haar
onmiddellijke aandacht te wekken, dat de toestand zijner vrouw gedurende de laatste
weken een gunstigen keer genomen had en zij wellicht reeds in het begin der
volgende maand naar huis zou mogen komen.
‘Dat zal prettig voor u zijn.’
In de serre, waar nu, uit een bleeke winterlucht het daglicht in viel, en de meubelen
kil stonden, zag hij rond.
‘Het is hier ruimer geworden, niet? De planten verzet?’
‘Ja, vooral 's avonds, met de lamp op, vind ik het zóó gezelliger.’
Op zijn knie lag nu zijn hand ontbloot, met blauwen zegelsteen, waarin een scherp
gesneden monogram het wapen verving, en daarachter de gladde trouwring.
‘....Zooals een kleine verandering, die palm dáár, in plaats van in de hoek, een
interieur omtooveren kan! Toen ik Maandagavond thuis kwam stonden al de leeren
eetkamer-stoelen langs de muur in het gelid. Brr.! En nu is het er nog niet cosy!
Tegen Emma's intrede, kom ik u vriendelijk vragen mij een handje te helpen.’
Daar lichtte op eenmaal over zijn vervreemd gezicht de oude lach, haar zonderling
vertrouwd gebleven. De beteekenis van zijn vraag ontging haar in de verkwikking
van dien zachten, nabijen
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lach, en de gewaarwording, als een onderscheiding, dat hij iets van haar vróeg.
‘Heel graag,’ zei ze nog onbestemd, want voortdroomend in het verschiet, dat
iets als een vervulling beloofde, en inniger, terwijl ze zich nu zag in die eetkamer,
met hem overleggend, omschikkend en verfraaiend, herhaalde ze: ‘dat wil ik heel
graag doen.’
‘Afgesproken. Hebt u Jan en Zus al gezien?’
‘Gezien wel, door het raam. Mogen ze morgen - morgen is Joost jarig - bij ons op
visite komen?’
‘Diner?’
‘Neen, koffiepartij, en 's middags met de groote spoor spelen. Tot vijf uur. Tien
jongens van zijn leeftijd. Dan is Zus voor de meisjes, en klein Jantje voor mij.’
Daar was een onwillekeurige verteedering in deze slotsom, alsof ze zich met
Jantje haar deel van het feest verzekerde.
‘Ik zal ze u met genoegen afstaan. Trouwens, wij kunnen hen missen! Hebt u
gehoord van de uittocht van mijn kinderjuffrouw, onverhoedsch, met pak en zak,
een hoededoos aan elke arm?’
‘Neen?’
Zij lachten beiden, naderden elkander in dien gedeelden lach, terwijl hij het
onfortuinlijk voorval in bijzonderheden toelichtte, en hier en daar met een grotesk
gebaar verluchtte.
‘Merkte u toen pas, dat het geld weg was?’
‘Ja, gelukkig maar niet eer.’
‘U bent net als vader,’ lachte Liesbeth helder-op, hartelijk, alsof hem deze gelijkenis
verhief: ‘Vader had vroeger, toen het personeel nog uitgebreider was, in zijn kasboek
een rubriek: R.P. “Repos et Paix,” daarin boekte hij wat hij, het jaar door, op
onverklaarbare wijze miste!’
‘En bespaarde zich de ergernis!’ vulde hij geestdriftig aan.
Het teekende den beminnelijken ouden man, met het doove oor voor alles wat
niet stemde met de innerlijke muziek; samen herkenden ze hem....
‘Is dat niet ècht vader,’ straalde Liesbeth, die het liefste wat zij tot heden bezat,
nog liever zag, nu hij haar met een levendigen hoofdknik bijviel.
En onbevangen, gerust, als zat de oude man in waarheid daar bij hen in de serre,
vertelde zij den vriend nog voort van het leven op de Hoven, haar wereld tot dien
dag.
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Mademoiselle liep met korte pasjes, het fluweelen mofje aan haar kin, door het
tuintje. Door de zwart gestippelde voile keek zij vluchtig binnen en wendde, toen
mr. Scheffer langs de serreruit boog, het hoofd haastig weder af.
Aan Liesbeth ontging het gebaar van opvallende bescheidenheid.
‘Mademoiselle gaat de kinderen tegemoet, ze zijn met de oppasser naar het ijs,
om te zien of de vlag al op de tent staat.’
Maar Scheffer, Groninger van geboorte en uit engen kring, zag door
Mademoiselle's houding op eenmaal weer in Liesbeth, het jonge meisje, de dochter
van Jhr. van Landschot, den oud-diplomaat, en meende dat hij zijn bezoek te lang
had gerekt. Hij stond wat plotseling op en zij maakte onwillekeurig de beweging
mede.
‘Het is vroeg ijs’, zei hij. ‘Nu, zal ik de kinderen uw invitatie dan maar
overbrengen?.... ja.... Tot genoegen, freule. Mocht ik u - een goede buur, niet waar
- met een of ander van dienst kunnen zijn tijdens de afwezigheid van de Van
Reenens, dan ben ik graag....’
‘Als we hier aangevallen worden’, schertste Liesbeth.
‘Bijvoorbeeld. Zoodra er mannenkracht vereischt wordt....’
‘Om de spoor te laten rijden’, drong ze snel, al voelend dat zij te ver dreef in heur
scherts, die schelmsch een wensch omspon.
Hij ging daarop niet in, groette nogmaals correct en liet haar, met de hand op het
knopje dat de meid naar de voordeur belde, in verwarring van vreugd en verlegenheid
achter.
Joost's verjaardag, in bed begonnen met een Franschen brief van Grootmama, door
tante Liesbeth, op den rand gezeten, voorgelezen en vertaald, bood om twaalf uur
een verrassing: Grootvader was zelf de presenten van de Hoven komen brengen.
Wijd stond Grootvader's pels van de pakken!
‘Papa!’ sprong Liesbeth op, blij als een kind, toen zij de lange figuur, wat ingedoken
om de koude, de klink van het hekje lichten zag.
Blootshoofds liep ze hem tegen, voerde hem aan haar arm het klinkerpad over
naar de deur:
‘Wat zal Joost blij zijn!’
In het buurhuis, ze zag het hoewel ze niet keek, stond iemand voor het raam.
Jantje was het. Zijn handje, al in den witten handschoen, om deftig uit visite te gaan,
bewoog achter het glas.
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Liesbeth wuifde terug, waarschuwde: ‘Jan Scheffer groet u, vader.’
‘Dag, mijn jongen’, knikte de oude heer.
‘Het is prettig voor je’, zei hij later, zich warmend aan de roode vulkachel naast
de lange, al voor de kleine gasten gedekte tafel, ‘dat de Scheffers daar wonen nu
je zoo alleen met de kinderen bent; als er eens iets is....’
Terwijl zij zijn stramme handen in de haren wreef, en hij de laatste berichten van
de Hoven vertelde, verbeeldde Liesbeth zich: wat dit iets zou kunnen zijn....
Zij raakte, met haar lichtbewogen gedachten, zelfs aan de mogelijkheid van
brand.... En alsof ze wakend droomde zag ze Scheffer, als in het schaapspel op de
Hoven, met de geredde kinderen in zijn armen naar buiten snellen.... Het eene kind
na het andere Zijn bleek gezicht overvlamd, zijn oogen vol gloed.
Om haar waasde het verhaal, dat Vader haar deed. Zij voelde zijn handen
ontglippen en wist hoe hij daar nu zat, zijn arm op het witte tafellaken, de voeten
naar het vuur gestrekt, bedrukt om wat hij te verhalen had en verwachtende van
haar zijn troost. Maar in haar verheerelijkt gezicht, dat bij elke hapering nikte,
weerwerkte niets.
‘Het was een mooi sterk paard’, mijmerde de oude heer, vol over de gebeurtenis
op André's boerderij, ‘je begrijpt het niet, de vorige avond had het nog getrokken
en gistermorgen lag het dood in de stal.’
‘Och’, ontwaakte Liesbeth, als gewekt door het vernietigend woord.
‘Het was niet verzekerd,’ voltooide hij, stil.
‘Zóó.’
‘Het gaat niet best met André, niet best. 't Is zijn schuld niet. Het is geen vak voor
Holland....’
‘Dat hebt u altijd gezegd,’ meende Liesbeth, gewonnen nu en opeens, bevrijd van
het andere dat haar had vervuld, als in een uiterste van deernis met den ouden
man.
‘Ik moest in de stad zijn,’ bekende hij stroef, om geld voor hem los te maken. Ik
kon evengoed vandaag gaan als morgen, en nu kan ik meteen Joost feliciteeren.’
‘Een geluk bij een ongeluk,’ suste Liesbeth met beving in haar stem en bukkend
naar het kacheldeurtje.
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‘Ik vertel dat.... van.... dat geld alleen aan jou, kind. Mama weet niet, dat het slecht
gaat. Mama is niet iemand voor teleurstelling.
‘Neen. Weet Mies....?’
‘Ook niet. Wel van het paard. Ze was er zoo bedroefd om.’
‘Gaat het.... met u drieën?’
‘Best kind, best. Maar stil natuurlijk en vanzelf niet altijd opgewekt. Ik heb, je zult
er om lachen, de viool weer van de zolder gehaald.’
Liesbeth's oogen schoten in tranen. Ze ging achter zijn stoel staan. Hoe
onnatuurlijk eigenlijk om hier te zijn, zich te verdeelen terwijl één haar zoo noodig
had.
‘Als het lang duurt met Sidonie, ga ik naar huis’, besliste ze snel, ‘dan kan Mies
hier komen in mijn plaats. Ze doet het graag.’
‘Dat was wel goed, ja,’ knikte hij verblijd, ‘dat moest je maar doen.’
Zoo argeloos-grif aanvaard overwoog terstond het offer, wist ze eigenlijk eerst,
dat het dit zou zijn. Voorzichtig ontnam zij hem weer: ‘Sidonie heeft mij wel veel
liever.... bij de kinderen. Het gaf haar rust, toen ze wegging, te weten dat ik bleef.’
‘Menno heeft ook om voorschot geschreven,’ zei hij, bezwaard door de zorgen
die van alle kanten op hem aandrongen, en zonder waarde te hechten aan Liesbeth's
verweer: ‘het leven is bar duur in die luxeplaatsen.’
‘Hebt u het hem gezonden?’
‘Natuurlijk, natuurlijk. Sidonie, een zieke, mag in geen geval iets ontbreken.’
Liesbeth dacht aan den juchtleeren koffer, aan de overdaad van bont, en voor
haar strakken blik verscheen ook even het zwarte steekje, dat háár zoo goed had
gestaan....
Met een zwaai sloeg de deur open. Joost, die Grootvader's pels in de gang had
gezien, stoof in.
‘Daar is de jubilaris!’
‘Grootvader, grootvader! Omdat ik jarig ben.... O! heelemaal voor mij gekomen!’
Toen was er alleen nog het jarige kind.
Om kwart over twaalf, terwijl de lange tafel onder Mademoiselle's bedreven handen
een toovertuin werd van oranje appels, roode
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taartjes, gebloemde kroezen en krentenbrood, traden de kleine gasten aan. Zus
Scheffer in haar gesteven strookenjurk, Jantje, door de meiden getooid.
‘Van Pappa’, huldigde Zus, haar pakje overreikend aan Joost die, dicht bij
Grootvader en tante Liesbeth, zijn glinsterende oogen nu naar den een, dan naar
de ander opsloeg, terwijl Zus, omdat Joost dat toch niet kon, beredderig al het
touwtje ontknoopte.
Grootvader zat aan het hoofd van de tafel, naast den jarige. Hij vertelde den
stadsjongens van buiten, van de vogels, hoe ze er uit zagen: de zwarte gieteling,
met gelen bek, en de grijze zanglijster, de koekoek, en de wielewaal. En met zijn
lippen floot hij hen na.... tuut-tuut, net zooals je het in het bosch hoorde.... tjutjerelu....
En wat een grapjes wist die aardige oude meneer!
Ademloos luisterden de kinderen, de koffietafel duurde langer dan een uur en de
knabbelmondjes knapten open van bewonderende verbazing.
Liesbeth zat met Jantje's handje in de hare, in haar ooren zong, terwijl haar vader
verhaalde, het vogelkoor van de Hoven het lentelied.
Zoo zuiver was Jantje's zacht ronde wang, met het puntig neusje, dat tusschen
de lange, sluik bruine haren, opwipte naar den verteller.
Zij streelde de vingerlidjes plat, van pli-pla-plak, op den witten tafelrand, en Jan,
het muisje zwaar bevrijdend uit den val, en toen gauw tante Liesbeth's hand
stijf-onder dekkend, hitste: mis poes, sliep uit.... tot weer de groote hand boven
plakte, en het spel opnieuw begon.
Den ganschen middag snorde de spoor. Er waren op dezen verjaardag rails
bijgekomen, een wissel, twee seinlichten en de stationsklok van de Scheffers. De
geheele kinderkamer doorrende ze.
Liesbeth kroop mede over den grond om de wissels te verzetten, de tunnel te
bewaken, en deraillementen te voorkomen.
De oude heer was de stad ingegaan ten einde zijn zaken te regelen en keerde
later op den middag terug om, vaarwel te zeggen.
Toen zaten zij nog samen in de vensterbank, maar tot een gesprek kwam het, in
de geurigheid van limonade en taartjes, en de onrust der, in en uit hollende kinderen,
niet meer.
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Op de bevroren gracht, die vóór het huis een inham vulde, en verder-op breed
uitvloeide als een meer, werd door de straatjeugd baantje gegleden.
‘Wat vindt u’, opperde Liesbeth, ‘Byoute en Piet zeuren over schaatsenrijden, zou
ik dat goedvinden?’
‘Hier voor het huis?’
‘Neen, op de ijsclub, en natuurlijk onder geleide.’
‘Wanneer je zelf mee kunt gaan. Heb je je schaatsen?’
‘Neen.... Maar ik zou toch niet rijden. Ik ken hier niemand....’
‘Byoute rijdt nogal aardig’, herinnerde zich de oude heer van den vorigen winter,
toen zij in de Kerstweek op de Hoven had gelogeerd. ‘Als Piet niet hard aandringt,
zou ik hem maar thuis houden.... om Joost.’
‘Menno wil het Joost niet leeren. Hij.... het geneert hem. Ik wou dat.... iemand,
die zelf stevig staat en heel voorzichtig is, eens geduld had....’
‘Daar zou ik maar niet aan beginnen.’
‘Ik? Neen....’ Liesbeth's oogen droomden over de lage haag, ‘ik denk er ook niet
over.’
Toen de heer van Landschot was heengegaan, door zijn dochter een eindweegs
begeleid, verveelde den kinderen het spelen langs den grond en vroegen zij om te
mogen dansen.
Mademoiselle zette zich aan de piano in de huiskamer, waarvan de deur wijd-open
bleef naar de gang, en speelde een houterig danswijsje; één eindeloos herhaalden
mazurkazin. Tot in de kinderkamer drong het, en over het gesliffer der voetjes op
marmer en zeildoek, tampte het heen.
Middenin dit vermaak stond Liesbeth, toen ze door de voordeur weer binnentrad.
De kinders dansten, jongetjes met jongetjes, Marguérite onafscheidelijk van Zus
Scheffer. Ze hotsten en botsten, wachtten dan weer, één voet vóór, gespannen op
de harde noot om opnieuw in de maat te springen....
Mademoiselle's dunne stem, van uit onzichtbare verte, zette mede aan:
‘Un, deux, trois - quátr', cinq, six....’
Joost leunde tegen den muur. Niet alle kinders konden met hem dansen en Eke
Broers, zijn dansvriendje, huppelde met Byoute.
‘Heb je op me gewacht’, zei Liesbeth, met haar muts nog op, ‘dat is braaf.
Kinderen, een beetje plaats voor de jarige.’
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En ze wist hem juist zóó te vatten, dat hij haar fiere cavalier werd.
‘....Quátre, cing, six.... Un, deux trois....’
Wat ze gehoopt had gebeurde, Mr. Scheffer kwam zelf de kinderen halen. Hij drong,
met zijn schaatsen in de hand door de gang, die vol wachtende dienstmeisjes stond,
en bracht een geur van winterkoude mee. In den korten duffel, een astrakan muts
op, en met lange geblokte kousen aan, leek hij Liesbeth wederom een geheel ander
dan de vader van Jantje en Zus. Maar aan deze forsche figuur - als een reus stond
hij daar tusschen de kinderen - hingen haar oogen met onverholen bewondering.
Hulpeloos lag haar tengere hand in de ruige want.
De piano speelde een polka.
‘Goeden avond, freule, wat een grut! Zoo jongens, plezier? Waar zijn de mijnen?’
‘O, mijnheer Scheffer!’ riep Byoute, ‘u moet met mij dansen.’
‘In dit tenue, en op deze trappers!’ Hij liet Liesbeth's hand slippen, ‘allons dan
maar!’
Byoute sprong in zijn uitgebreide armen, trok hem rond....
‘La-la-lála lála....’
Maar dit paar veroorzaakte een gedrang.... ‘Hetty, Hetty, ga op zij!’
Drie slagen om, toen tilde hij haar hoog.... en pof liet hij haar neer.
En schertsend-diep, de muts in de hand, de haren in een donkeren val tot op den
neuswortel, boog hij voor haar nuffige révérence:
‘Merci freule.’
Mademoiselle sloot de piano, hielp, terwijl Liesbeth werkeloos staan bleef, de
jasjes aantrekken, Zus in haar blauwen mantel en Jantje in den Schotschen
franjedoek waarin hij gekomen was.
De gang liep leeg. Tusschen de bedankende kinderen, gingen ook de buurtjes,
vroolijk, vol pret nog, en met een plagend compliment van den vader aan
Mademoiselle, die zoo mooi gespeeld had!
De schaatsen rinkelden van het eene tuintje in het andere.
Na een paar dagen, waarin allengs morgen, middag en avond werden ingedeeld,
alle in verband met een mogelijk bezoek, waarin elk besluit een kansrekening werd,
en Liesbeth achter
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de dunne gordijnen van een bovenraam, Scheffer op bepaalde uren uit zag gaan
en thuis zag komen, berichtte haar onverwacht een telegram uit St. Moritz van
Reenen's vervroegde terugkomst.
En haar eerste inval was dat zij dan nu, onder geleide van haar zwager, naar het
ijs zou kunnen gaan.
Tot dusver was zij slechts eenmaal, op een Woensdag, terwijl Piet, die gesmeekt
en gedwongen had te mogen rijden, aan de hand van den oppasser kraste en zwikte,
met verkouden Byoute en Joost naar de ijsclub gewandeld.
Maar het dijkje, waarop zij liepen, bleek van de zijde der banen niet bereikbaar
dan langs een sterk hellende sneeuwkorst, en de oostewind blies er zoo scherp,
prikkelwit opstuivend over, dat zij met Byoute niet lang stil dorst te staan. Heel in
de lichte verte onderscheidden ze Piet, doch hoe Liesbeth ook tuurde, tusschen de
zwevende menigte, als een beweeglijk zwart knipsel tegen het strak verschiet,
herkende zij niemand meer. Joost wuifde naar Piet zoolang het dijkje strekte, Byoute
met oogen vol tranen, volgde bedrukt terwijl zij, van armoede omgekeerd, den
grooten weg weer insloegen naar huis. Een stoet jonge meisjes, de rij onderbroken
door twee, een rist van schaatsen aan den schouderstok torsende officieren, schoot
hen in vlotten pas, als op een onhoorbaren marsch, voorbij.
De kleine van Reenens herkennende, groetten zij.
Liesbeth voelde zich wel eenzaam in het stadje, waar de kinderen haar wereld
waren. Dat Scheffer, de eenige haar bekende, niet meer aandacht aan haar wijdde,
verklaarde zij zich grif uit de overweging, dat een beschaafd man tegenover een
meisje van haar stand zich eer, uit schroomvalligheid, zou beperken dan den goeden
vorm te schaden, en zij neigde er allengs toe zijn terughouding als een blijk van
bijzondere fijngevoeligheid jegens haar op te merken.
Menno's thuiskomst nu zou, tot hun beider gerief, den dagelijkschen omgang van
het eene huis met het andere wettigen en vereenvoudigen.
Enkele vrienden der van Reenens hadden Liesbeth een bezoek gebracht, vrienden,
waar ook Scheffer tijdens de afwezigheid zijner vrouw meermalen te gast ging, en
zij deed haar, van nature schuchteren, weinig toegankelijken aard geweld aan, om
door beminnelijkheid ook voor zich een uitnoodiging in deze kringen te veroveren.
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Zij werd, met immer dit ééne belang voor oogen, zeer geslepen, en door de wisseling
van vooze stemmingen, gedurende welke zij heur streven vaag overzag, hield een
stugge overtuiging stand, als een muur waartegen zij leunde en waaraan zij zich
greep: dat dit, haar heimelijk doel om in zijn, haar gelukkigmakende nabijheid te
zijn, slechts van beteekenis was voor haar, en hem ongedeerd liet. Dat zij overigens
niets wenschte, niets begeerde en niemand schade deed. Als dit dan liefde was....
was het liefde?.... Misschien, indien hij niet als een gehuwd man in haar leven ware
gekomen, dat dan dit woord.... Thans eischte niets in haar gevoelens een naam.
Zij aanvaardde dit geluk gelijk het haar verrast had, onbeschroomd, in open handen,
ving ze het op, als bloesem van een vollen boom. Aan de driftige droomerijen,
overdag en des nachts, gaf zij zich over, zonder verzet. Daarin was zij altijd met
hem samen, en samen doorstonden ze een gevaar. Over het bed van een ziek kind
bogen ze.... o hoe zacht en goed was hij dan.... Op het ijs reden ze, hand en hand,
en op eenmaal scheurde het ijs.... een knetterkrak, beweging, en een stroom van
donker water over de witte brokkeling.... Maar sterk was zijn hand, sterk! En dien
brand, dien prachtig laaienden brand, waarin hij haar naderde door de vlammen en
opnam, en droeg....
Terwijl zij haar hoofd in het kussen drukte en de oogen sloot, wist ze al, dat het
weer komen zou, en den volgenden morgen was zij gelukkig en fier, als ware het
zóó in werkelijkheid met haar geschied.
Zag zij hem dan, vergezeld van de kinderen of met Pluto op de hielen, het hekje
uitgaan, dan kon haar geest vaak niet terstond deze verschijning met de vorige
vereenzelvigen en zich aan het bestaande aanpassen, en zoo gebeurde het soms,
dat hij haar groette of iets toeriep over de heg, zonder dat zij daarvan, gelijk in het
begin, van kleur verschoot.
In zijn tuin kwam zij niet, de naburige deur leek haar onbereikbaar ver. Terloops
had hij eens opgemerkt: ‘U hebt nog altijd onze jongste niet gezien, ik houd hem
maar in huis met dit weer.’ Doch binnen noodde hij haar ook toen niet.
Dien avond stond hij onverwacht, zonder dat de bel bijzonderen klank had gehad
of een voetstap haar waarschuwde, in de kamer
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waar zij met Mademoiselle onder de lamp te werken zat. Het was een zoo plotselinge
hevige schok, dat de weerkracht van haar geheele wezen opstond en de aandoening
versloeg. Volkomen beheerscht begroette zij hem, terwijl Mademoiselle een stoel
aanschoof.
‘Dames, excuseert het late uur, pardon Mademoiselle, ne dérangez-vous pas....
ik kom om raad....’ Hij lachte.
Mademoiselle bleef, naarstig doornaaiend, met een glimp om de lippen, wel
gevleid....
‘Om raad’, herhaalde Scheffer nu afzonderlijk tot Liesbeth, die hem, terwijl haar
knieën begonnen te beven, vast aanzag met oogen vol lamplicht: ‘en steun, bij de
keuze van een nieuwe kinderjuffrouw. Dit’, hij toonde een pak brieven, ‘ontving ik
op een advertentie, een heel boekdeel en minstens even romantisch. Hieruit schifte
ik er drie en schreef haar een middag in deze week om over te komen. Maar nu ik
zoover ben begin ik te denken, wat kan ik, een man, daar op het oog eigenlijk van
beoordeelen, en wat ter wereld moet ik haar vragen? Zou u....’ zijn lachende oogen
smeekten, hulpeloos deed hij, en zoo vertrouwelijk werd hij haar als nooit te voren
nu hij haar in zijn huiselijke omstandigheden betrok.... ‘zou u de groote vriendelijkheid
willen hebben in mijn plaats, dit drietal de revue te laten passeeren?’
‘Met plezier’ aanvaardde Liesbeth snel, alsof het haar weer ontnomen kon worden
indien zij niet onmiddellijk toesloeg.
‘Ik ben u heel dankbaar!’ Met die vorige heb ik een jammerlijk fiasco gemaakt, dit
wordt, door uw goedheid, mijn eerherstel. Ik zal u een beetje inlichten.’
Zóó vol vreugde liep ze, ze dorst te schertsen:
‘P.G. Middelbare leeftijd?’
‘Niet ál te middelbaar’, kaatste hij terug. ‘Maar neen, in allen ernst, de hoofdzaak
is, dat ze u betrouwbaar lijkt, beschaafd, en lief met kinderen.’
Een post van vertrouwen werd het haar nu, dóór dien ernst!
‘Dàt in de eerste plaats’, knikte ze, degelijk.
Mademoiselle, voor wie de vreemde woorden zweefden als luchtbellen, had er
eindelijk één gevangen: kinderen.... les enfants.
Liesbeth ordende nadenkend, en met een vertoon van gewichtigheid, de brieven
op de tafel tot een kantigen stapel:
‘Wou u, dat ik ze hier ontving?’
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‘Ja.... wat dacht u?.... of bij mij aan huis?’
‘Dat is misschien beter’, vatte ze slim, ‘dan.... krijgen ze daarvan meteen een
indruk....’
‘Dit is mij ook best. De afgeschrikten kunnen dan nog ten halve keeren! U stelt u
maar voor, ja dat wordt bedenkelijk.... als mevrouw Scheffer zou tot een geheel
treurspel kunnen leiden....’
‘Als freule van Landschot’, brak ze nu, koel van innerlijke gloeiing, zijn driest
plezier om de klucht der verwikkeling, die zwaar in haar bezonk: ‘ik behoef zoo'n
meisje geen rekenschap te geven.’
De hooge toon temde hem niet, ze paste zoo wel bij haar bewuste waardigheid,
een tinteling van spot vonkte in zijn oogen:
‘Zoo'n meisje van veertig als bijvoorbeeld de weduwe van een koopvaardij-kapitein,
die onder de drie uitverkorenen is, zou toch misschien eenige aanspraak kunnen
doen gelden....?’
Zij kleurde.
Hij lachte alweer.
Aan dien overheerschenden lach ontkwam ze niet. Gaaf viel dit vreemd geluk
over den vagen wrevel: dat zij hem had mishaagd. En diep daaronder prikkelde
haar de terechtwijzing. Indien hij dan zóó wilde.... In nieuwe scherts gaf zij zich
gewonnen, bruusk, en, als gestuwd door de begeerte zich te rehabiliteeren in deze
scherts, ging ze verder dan hij.... Hij mocht dan kiezen welk predicaat zijn huis het
best kleedde: grootmeesteres of adjudante, zuster, of moederlijke vriendin?.... En
tegenover de weduwe wilde ze zelfs wel voor mevrouw Scheffer spelen, ‘die....
wedden?.... nam hij immers toch niet!’
Mademoiselle, door den ijlen klank van Liesbeth's stem getroffen, zag even op.
Hij zeide deze keuze ernstig te willen overwegen, voltooide toen de opdracht
zakelijk, punt na punt.
‘En dan - zoudt u haar dit ook willen zeggen, anders is het later een teleurstelling
- eet bij ons de juffrouw, als regel, 's middags niet aan tafel, maar met de kinderen
vooraf. Het was mijn vrouw verleden jaar te druk met die twee woelwaters en, de
gewoonte eenmaal ingesteld, doe ik beter mij daar, ook zoo lang ik alleen ben, aan
te houden.’
Of hij nu opzettelijk zijn vrouw noemde? Tot een tegenwicht....
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In de zee van onbestemde verlangens, waarop zijn woorden dobberden, viel dit
vermoeden als een steen.
Haar gezicht verstarde, de dunne armen gestrekt op de zijleuningen van haar
stoel, zat ze, onbeweeglijk, met alleen fel leven in de oogen.
Hij lichtte haar in omtrent vacanties en salaris.
Toen hij uitgesproken had, vroeg ze, op denzefden zakelijken toon, naar de
gezondheid van mevrouw Scheffer?
‘De laatste berichten waren weer minder goed.’
‘Zoo. Dat is een teleurstelling. Van Reenen komt morgen thuis.’
‘Vroeger dan hij van plan was, niet?’
‘Ja, wij hadden verwacht, dat hij deze week nog uit zou blijven; in die geest schreef
hij ook aan Joost op zijn verjaardag.’
Mademoiselle liet haar klosje vallen.
Mr. Scheffer sprong op en vertelde haar, zonder weder plaats te nemen, terwijl
hij het witte rolletje liet buitelen op zijn hand, met een paar aanduidingen in het
Fransch, wat er tusschen freule van Landschot en hem was verhandeld.
De Française, welke de afwisseling van zijn bezoek, op den achtergrond, en naar
vermogen had genoten, nam dankbaar thans haar beurt. Zij deed rap, als waren
de minuten haar afgemeten, ongelooflijke verhalen van lichtzinnige
kinderjuffrouwen.... ‘Ah une mauvaise fille celle-là! Si, si je l'ai connue.’
Hoog boven de tafel uit, en van terzijde, zag Liesbeth nu zijn lenig lichaam, waarin
de sprong naar het gevallen voorwerp nog levend was, het donkere hoofd, met de
weekheid van goedwillig luisterend om den sterken mond, dat boog uit den witten
halsboord naar Mademoiselle's opgespitst gezicht.
Indien hij nu bleef staan, beduidde dit, dat hij zijn bezoek als geëindigd
beschouwde, noopte deze houding haar eveneens op te rijzen.
Hij zette het klosje neer.
O neen, hij mocht nog niet gaan! Over alle aandoeningen van dien avond woog
dit: het behoud!
In het Fransch, alsof dit minder stoorde, onderbrak zij zacht, vleiend, zooals haar
moeder zich met een vraag wist te mengen in een gesprek:
‘Wil mr. Scheffer niet een kopje thee?’
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Vlot, dieper doorbuigend onder de lampekap heen, de knoken op den tafelrand,
keerde hij zich tot haar:
‘Hebt u nog thee? Ik vreesde, dat ik al te laat was.’
‘O, maar dat....’ zegevierde ze, schuddend aan den waterketel waaronder blauw
de gasvlam uitspoot, ‘in een wip.’
‘Eerlijk bekend’, zei hij, zich weder nestelend in den stoel, het eene been over
het andere, ‘had ik er een beetje op gehoopt. Thuis, voor mij alleen, vind ik het de
moeite niet.’
Indien hij zich over zijn eenzaamheid had beklaagd, zou dit haar, stil blij ordenend
het blad, niet inniger hebben geroerd:
‘Wanneer Menno terug is’, aarzelde ze, zoekend naar een achteloos woord, dat
den wenk ontwortelde, ‘en u hebt dorst, moet u hier maar eens naar de bron komen.’
‘Heel graag.’
In lange pluimen pofte het zingende water uit den ketel de kamer in. Mademoiselle
vulde den trekpot en schoof daarna dichter aan de tafel.
Ze durfde zich nauwelijks verbeelden, Liesbeth, hoe deze avond zou geweest
zijn zonder.... de derde.
‘Merci, Mademoiselle.’
Opgewekt vertelde Mr. Scheffer, in een taal die Fransch noch Hollandsch werd,
en vroolijkheid baarde, van het ijsvermaak; hij vroeg of Liesbeth geen schaatsen
reed?
‘Op de Hoven wel.’
‘Ik hoopte u hier ook eens op de baan te zien.’
Hij had haar verwacht!
‘Byoute was zoo verkouden’, verklaarde ze snel als moest ze zich jegens hem
over haar afwezigheid verontschuldigen, ‘en dan vind ik het altijd zoo zielig voor
Joost.’
‘Joost kon het toch best leeren’, meende hij.
‘Och, wel ja; als iemand zich maar eens aan hem wijdde, heel voorzichtig....’
‘Is van Reenen er tegen?’
‘Och, Menno’, Liesbeth haalde de schouders op, vatte met beving in haar vingers
den trekpot bij het oor.
Uit den zilveren tuit geurde de straal.
‘Dank u. Als de ouders er niet bepaald tegen zijn, en het wil nog wat doorvriezen....
Staat u stevig?’
‘Ja’, knikte ze, het juichend geluid, dat haar naar de keel
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welde, verbrijzelend in een kuch. Want ze wist wat nu volgen ging!
‘Dan zouden wij hem samen eens tusschen ons in kunnen nemen, aan de stok,
dat gaat best.’
‘Best’, herhaalde Liesbeth, stralend zacht.
In onverklaarde behoefte een ieder harer omgeving te believen, elkeens zwak te
raden, liet ze den volgenden morgen het vuur aanleggen in Menno's eigen kamer,
een klein rommelig vertrek met vaandelflarden in de hoeken en een knibbelspel van
wapens tegen den verschoten achterwand, en ontving hem daar. Zij had de papieren
lampekap verfrischt en chrysanten gezet op het rooktafeltje, waarin ze nog asch
vond van weken her.
Geel verbrand van de felle zon in het sneeuwdal, schier koperkleurig, en vroolijker
dan hij ging, kwam hij thuis, verrast inderdaad de lieve verschijning zijner
schoonzuster te vinden in den dierbaren rommel, tusschen de souvenirs der
jong-luitenantsjaren en de groepen kameraden, kegelend, turnend of den blooten
degen kruisend, in zwarte lijsten aan den muur.
Naast de oude potkachel, gebersten, met een vuurkras in de roode kolom, zat ze
in een laag stoeltje, huiselijk als een meisje dat zijn kamers deelde, doch zich hiervan
terstond weer onderscheidend al door de wijze waarop zij opstond.
Na de laatste weken van onvermijdelijk verkeer met zijn overmatige getooide,
kwijnende vrouw, trof hem de frissche eenvoud van deze jongere zuster, als een
lang gemiste bekoring.
‘Een pracht-idée om van avond hier te huizen, Lies!’
‘Ja, ik dacht dan kan ik, terwijl jij vertelt, wat uitpakken en bergen.’
Een kudde van wit wollen kleedingstukken buitelde over den kofferrand.
Hij had voor Byoute een robijnen hartje meegebracht, dit fonkelde op zijn bruine
hand, terwijl hij, ongelet, achterover leunde, wijdbeens, de hielen geplant, en zij
stil-ordenend omging. Voor de andere kinderen had hij bonbons, een achteloos
gekozen overvloed van gesuikerde vruchten, in satijn verpakt.
‘Eet wat van die dingen,’ wees hij, met zijn voet tegen den poot van een stoel
Liesbeth de, daarop staande, open doos toeschuivend.
‘Dank je. Wil jij nog iets substantieels?’
‘Merci.... Ik kom over Amsterdam en at daar.’
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‘Je bent vroeger terug dan wij je verwachtten. De Zondag over hadden we begrepen?’
‘Ja.... och ja.... maar Sidonie maakte er kennissen, kon nu wel alleen blijven.
Daarbij.... het leven is er beestachtig duur.’
‘De hotels?’
‘Ook, en.... je moet er wát doen.’
Liesbeth begreep nu opeens. Met haar gedachten bij den ouden man buiten, die
den last alleen droeg, vroeg ze koel:
‘Heb je veel verloren?’
‘So ziemlich, ja. En daarom - wat wil je tegen zoo'n hardnekkige déveine en
Sidonie is er, dat vat je, ook niet voor niemendal, - daarom heb ik er maar een eind
aan gemaakt.’
Hij rekte zich en geeuwde: ‘neem me niet kwalijk.’
Zij zwegen beiden, hij slaperig, zij ontstemd.
‘Wat zijn dat voor kennissen van Sidonie?’ vroeg ze eindelijk, zonder belangstelling,
alleen om dezen goedbedoelden avond niet te verstoren.
Hij dook ervan overeind, gul uitlachend:
‘O, die had je moeten zien, een partijtje, een Indische familie, regelrecht van de
apen! Mama met drie dochters en een ziekelijke zoon, zee-officier op non-actief.
Sied - je kent haar vrees voor concurrentie - onmiddellijk tout-chaud met de oudste
dochter, een mirakel van leelijkheid, en met de Mama. Ze leggen de kaart en hullen
zich den heelen dag in rookwolken....’
Liesbeth sloot een kast met klem:
‘Dat lijken me dan al de meest ongeschikte menschen om Sied bij achter te laten,’
zei zij kort.
‘Ik spreek 't je niet tegen, maar nu het toeval zoo wil, qu'y faire?!’
Toen Liesbeth een paar dagen later een brief van haar zuster ontving, noemde
deze de nieuwe vrienden daarin niet, maar ze vroeg belangstellend naar de kinderen
en schreef, dat zij wat beter sliep.
(Wordt vervolgd.)
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Gedichten
door Jan Walch.
Voor P.C. Brederode.

De Zanger.
Daar ging een zaaier door het land,
en zaaide zaadjes te allen kant;
dat werk is zeker goed Maar ach, wat kan de kleine mensch?
Een zaadje strooien! - met den wensch,
dat God het verdre doet!
God deed het -: regen viel er neer,
en 't zaadje zwol; en zwol zoo zeer,
dat het tot aren schoot De regen, die de zegen is
van 't volk, dat God genegen is,
wekt levens groene loot!
Er ging een zanger door het land,
en wierp zijn klankjes te allen kant,
en ieder hoorde 't lied Maar ach, al is de zanger koen,
wat kan wat klank van woorden doen,
wijdt God zijn liedje niet?
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Doch Godes geest daalt in de stem,
- een wonder is 't! - in 't lied van hem,
die waarlijk zanger heet dát lied zwelt, in welk hart het daalt;
geen zanger-bij-Gods-gratie faalt:
hij brengt óf lief óf leed Maar altijd is 't een gave Gods!
Ga zanger dan den weg uws lots,
een welgemoede man.
Zing altijd, waar men luistren wil;
en wordt men van het luistren stil:
God doet het verdre dan!

Nachtfeest Buiten.
'k Heb lief de lauwe zomerlucht,
'k heb lief het nachtlijk bladgerucht,
dat ruischt om blij en licht festijn
doortint van Rijnschen wijn.
O zomernachtlijk vriendenfeest! Te lang is mij de nacht geweest
een doffe, donkre dreiging; maar,
nu ken ik beter haar!
De nacht is prachtigste achtergrond
voor kaars-beschenen tafelrond';
en nooit scheen mijn blank lief zoo zacht
als voor de fulpen nacht.
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Nooit was haar teere gratielijn
zoo rein ontroerend en zóó fijn nooit tripte tred zoo aarde-los
als hare op 't nachte-mos.
O Leven - 'k heb nu blij geleerd
te leven, niet van 't leed gedeerd
om 't Al-geheim dat om ons is, láng was 't mijn kommernis.
Een kommernis die nu verdwijn'....
Mijn leven is een licht festijn,
waarom de nachtepracht zich breidt
der donkere eeuwigheid.

Het Wankellooze Licht.
Gij armen, die u zoekend wenddet
naar waar gij eenmaal vreugde kendet,
weet: vreugde is dauw langs Levens weg zoekt niet ten middag, waar gij 't blinken
van morgenwazen in mocht drinken;
tijd droogde 't weg!
Ga voort. En zijt gij moe getogen,
dan rust. En zien uw doffer oogen
maar vaag en droef, - de rust verkláárt.
Zij geeft u langzaam-aan weer vrede;
in vrede ontluike' u lieflijkheden
waar ge ook nu staart.
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Alleen de moedigheid van 't harte
dat rustig vreugdloosheid kan tarten
is de ééne glans, die niet verglijdt.
In droefst verlaten schemerlanden,
aan spokig woeste nachte-stranden,
blijft dít altijd.
Kent gij, als ik, die twijfelingen
aan alles - 't wilde ellende-zingen,
van 't arme hart, dat rustte nóóit?
Eens leert ge ook alles dragen, eenzaam,
wordt u dat wondre schoon gemeenzaam
dat álles tooit.
Weet dat de schoonheid aller dagen
zonk uit uw oogen, die ze zagen,
uw oogen, die u zelve zijn ontsteek dan in u 't feilloos schijnen,
en alle schaduw zal verdwijnen
en alle pijn.
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Aan een 20-jarige.
Gelijk een zeeman op 't oneindig deinende
plots in pril morgenuur een stad ontwaart,
wonderbaar schoon getint.... Hij staart.... hij staart...
En ziet ze vagen, in de lucht verdwijnende Zóó zaagt ge uw idealen: droef verkwijnende,
een luchtenspel, jammerlijk vèr van de aard en, léég, in wanhoop vraagt ge: wat is 't waard
te leven, als de Schoonheid verre is.... 't ‘schijnende’!
Doch, vriend, gelijk de zeeman kort maar kíjkt dan: met dat beeld in 't hart, met stoere krachten
door ruwe golven gaat dat doel betráchten,
waar de echte stad aan verre reede prijkt....
Zoo gij! Richt in des levens zee den steven!
Durf sterk te zijn - en 't h e c h t e schoon b e s t r e v e n !
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Parodieën
door Dr. Edward B. Koster.
Parodieën zullen wel zoo oud zijn als de wereld. Ik stel me voor dat Adam, als hij
niet al te plechtig was en zichzelf als eersten mensch niet al te veel au sérieux nam,
menig beest van het Paradijs heeft geparodieerd. In ieder geval hadden de Grieksche
comici er een handje van hun collega's van de tragedie in 't ootje te nemen door
hun verzen te parodieeren. Maar om nu zonder veel prolegomena tot mijn eigenlijk
onderwerp te komen: onlangs verscheen in Oxford en London een dun boekje,
(parodieën moeten niet te lang zijn, want dan gaan ze vervelen), getiteld ‘Ignes
Fatui: A Book of Parodies’ bij Philip Guedalla (second impression). Die tweede druk
bewijst dat het artikel er-in gegaan is, en 't is dan ook een aardig boekje. De schrijver
van die ‘dwaallichtjes’ is student van Balliol College te Oxford, en zijn stukjes werden
in de laatste vier jaren geschreven te Rugby (dus toen hij nog ‘gymnasiast’ was),
Oxford en elders. Hij draagt deze eerstelingen van zijn lachlust, ‘ridiculas has
primitias’ op aan zijn vader en moeder. Laat mij enkele van die dwaallichtjes hierheen
doen dwalen om te laten zien hoe goed de student Guedalla, hoezeer geïmporteerd
Engelschman, de Engelsche schrijvers kent. Het boekje begint met het verhaal van
Humpty-Dumpty - ons Witje Witje, de bekende figuur die op het hek zat en zijn nek
brak, - geparodieerd in Kiplingschen en Tennysoniaanschen stijl. Het is natuurlijk
1)
de Kipling van de Barrack-Room Ballads dien wij hooren. So here goes:

1)

Zie Soldatenpoëzie in mijn Studiën in Kunst en Kritiek (Van Holkema en Warendorf).
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‘Ever 'eard of a feller called 'Umpty?
'E fell off a wall, I've 'eard tell:
An' so 'igh was the wall that this 'orrible fall
Was enough to send 'Umpty to 'Ell.
So they sent for 'Is Majesty's Jollies,
An' they sent for 'is guns an' 'is 'orse,
An' the 'ole o' Pell-Mell an' the 'Orse-Guards as well But ole 'Ump was a totual loss’.

Op eens, merkwaardig contrast, raken we van het soldaten-slang op den kothurn
van Tennyson; hoort hoe het Witje Witje gaat bij hem die een rietpijp werd genoemd
en alles wat er door geblazen werd muziek (als we 't uit de verzen niet konden
voelen, zouden we het uit het opschrift ‘An Idyll of the King’ al kunnen weten, zooals
trouwens boven de voorgaande parodie ‘A Barrack Room Ballad’ staat):
So came Sir Humpty to the lofty wall,
And sat him there and laughed aloud in pride.
An angry murmur rustled thro' the crowd,
As when in Autumn fallen leaves are stirred
By winds that moan, and in their moaning pass.
Anon one cried: ‘Behold, Sir Humpty falls!’
So fell Sir Humpty: and to bear the tale
Sped runners swift of foot to Camelot.
So Arthur came and all his chivalry,
But naught availed to raise the fallen knight,
Or might of straining steeds or straining men.

Der zake kundigen zullen hierin elementen vinden van de ‘Morte d'Arthur’. Overigens
treft mij het epitheton ‘straining’ als iets meer voor Browning dan voor Tennyson. Ik
sla een paar parodieën op Kipling en Browning over om over te gaan tot die op
Maeterlinck, ik geef toe geen moeielijk soort parodieeren - er staat boven: Maeterlinck
(in the Gallery) -:
First Deaf Man.
I cannot hear what they are talking about.
Second Deaf Man.
They are certainly talking.
First Deaf Man.
Oh! yes; they are certainly talking. But we cannot hear them.... There! I have dropped
my handkerchief over into the Hall. Oh! oh!
Third Deaf Man.
Oh! oh! you have waked me. I was asleep.
Fourth Deaf Man.
I was asleep, too.
First Deaf Man.
Can you see my handkerchief anywhere below?
Fourth Deaf Man.
You forget that I was also born blind.
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First Deaf Man.
Yes, I forgot that. Never mind. I will remember it in future. We want to know what they
are talking about.
Third Deaf Man.
I do not know what they are talking about; and I care less. I care very much less.
Second Deaf Man.
It must be about time to go back to the Asylum.
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De parodie op ‘Les Aveugles’ is duidelijk; we zullen de dooven nu naar hun gesticht
laten trekken, eenige parodieën op Macaulay, Rossetti, W.E. Henley en Kipling
(laatstgenoemde heeft Guedalla bizonder geëxploiteerd, en hij leent er zich ook
prachtig toe) overslaan om te laten hooren hoe meesterlijk hij Swinburne nabootst,
en hoe volkomen hij gang van 't vers, woordenkeus, allitteratie enz. heeft
opgevangen. Er boven staat ‘Dollares. Our Lady of the Wheat-Corner’ en het is
1)
natuurlijk een parodie op ‘Dolores: Notre Dame des Sept Douleurs.’ De Spielerei
bevat vijf strofen, ik haal alleen de eerste en de laatste aan:
The heavy white shafts and the golden
Carved capitals gleaming above
In American Bars, that embolden
A man to the liquors of love Here, here where the markets are flighty
With crapulous corners in grain,
Even here thou abidest, Almighty
Dollares, our Lady of Gain.
When the plaster is utterly shattered,
And Paris is perished and past,
When the singers of snatches are scattered,
And the colours are fallen from the mast,
We shall see whether bulls become bears then
If the wheat-pit is pleasure or pain,
We shall sever the wheat from the tares then,
Our Lady of Gain.

Hierover verder uit te weiden is na het hierboven gezegde onnoodig. Alleen wijs ik
op de aardige assonantie in den laatsten regel ‘Our Lady of Gain,’ tegenover
Swinburne's ‘Our Lady of Pain.’
Uit een parodie van Walt Whitman - ook een dankbaar onderwerp - haal ik het
volgende aan:
I see double! Libertad, Americanos, Libertad I cry. (No, I will not keep
quiet.)
2)
I want Eight, Votes for Women, brilliantine, a half-blue , one Man one
3)
Pub. , Home Rule for Wales, and a National Theatre.

1)
2)

3)

Vgl. mijn essay over Swinburne in de Gids, Jan. 1908, blz. 122.
Misschien een half muntbiljet. Muntbiljetten worden in de volkstaal van de Zuid
Amerikaansche Staten blue-backs genoemd. Zooals wij bijv. spreken van ‘een lapje
van tien, vijf en twintig enz.’ Blueing the pieces is wat wij noemen: met geld gooien.
D.i. Public-house = kroeg.
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Allons, camerados, let us tax the foreigner; let us tax him in Paumanok,
Manhattan, Oswego, and Illinois, but especially in Illinois.
I care nothing, or comparatively nothing, for Second Chambers, Revising
or otherwise. I am not a Peer: are you?
How hot you all look, the En Masse, the Tout Ensemble: I am too hot for
my unkempt hair-thatch to the ten curling toes, each self-contained with
its individual nail.
O Columbia, how hot I am!
Voor wie Walt Whitman kennen, is dit brokstuk uit de ‘Canzonette to Democracy,’
waarvan alleen de beide eerste ‘strofen’ zijn weggelaten, om het uit te gieren. Een
groote deugd van Guedalla is dat hij de juiste maat zoo goed kent en die dingen
niet te gerekt maakt.
Laat ik de afdeeling parodieën besluiten met een kwatrijn, afgeluisterd van Omar
Khayam, den Perzischen dichter. Het is ontleend aan het onderdeel van dit boekje,
getiteld ‘The Poets at the Union,’ waaruit ik ook de parodie op Maeterlinck
aangehaald heb:
I will arise and talk, and They will shout,
Stamp like wild Asses all the Floor about,
Cry ‘Question’, ‘Shame’, ‘Explain’, and other things,
And not improbably will cast me Out.

Die hoofdletters zijn typisch voor ‘old Omar’: althans bij zijn Engelschen vertaler
Edward Fitzgerald zien we ze bij massa's.
Op de rubriek Parodieën volgt een afdeeling, door den schrijver ‘Other Things’
genoemd: aardigheidjes, studentikooze liedjes, spelerijtjes van actueelen aard. Aan
de ‘Lines to Herr Baedeker’ ontleen ik de laatste regels, vooral ook om het zeer
aardig gevonden driedubbelrijm in den derden regel, waarbij we aan ‘The Ingoldsby
Legends’ denken; Barham had ook van die in hun soort geniale vondsten.
When do the passionate seek Oberammergau?
Where was it Roland abraded his neck?
How may we all, letting syntax and grammar go,
Learn to converse with the orderly Czech?

Dat ‘orderly’ is in dit verband ook onbetaalbaar.
Ook het slot van ‘Lines to an Author’ mag gehoord worden:
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With a knowledge of French annals from the time of Vercingetorix,
A student of Parisian topography and thirst
Addressing of his public in a dozen kinds of rhetorics,
Of publicists and sinners he is easily the first.

Dit is dubbel aardig voor hen die de zinspeling op ‘a publican and a sinner’ er onder
door hooren.
‘Vacational’ is een echt studentenlied, een ode aan hen die van de
vacantievermoeienissen weer komen uitrusten in hun verschillende ‘Colleges.’ Het
begint aldus:
Gentlemen lately returned to your Colleges,
There to repose from a vigorous Vac.,
Sadly imperfect the state of my knowledge is,
What are the pleasures on which you look back?
Was it Parisian, Meadows Elysian,
Joys that would soften the heart of a Frisian,
Moulin Roujollity, Rue de Rivolity,
Carrying on with young ladies of quality?

Hierna komen eenige stukjes drama, waaronder drie variaties op Sophokles'
‘Antigone’, volgens Shakespeare (doet aan het begin van ‘Hamlet denken), Bernard
Shaw (getiteld ‘Getting Buried’) en Maeterlinck (‘Antigone in Lyonesse.’) Uit de
Shaw-variatie deel ik een en ander mee. Een lange tooneelaanwijzing gaat natuurlijk
voorop. 't Is ± 11 uur 's morgens in Thebe. We zijn in de studeerkamer van een
oud-achtig man van zaken. In den boekenhanger staan o.a. Homerus, Shakspear
en H.G. Wells. In de prullemand ligt een exemplaar van ‘Man and Superman.’
Daaraan kunnen we zien dat het 't vertrek van een vorst is, inderdaad de
studeerkamer van Kreon, onder de koningen de bekendste en felste tegenstander
van de ‘Fabian Society.’ Boven den schoorsteenmantel van gepolitoerd
imitatie-marmer hangt een present-exemplaar van zijn voorgangers portret, Oedipus
I, die het land achttien jaar lang boeide door zijn talent in het oplossen van raadsels
en het vervaardigen van eindregels van rebussen. De Koning, die geïrriteerd is en
een muiskleurigen baard draagt om zijn te-weinig aan kin te maskeeren, zit aan een
groote schrijftafel: achter hem 6 deuren en 14 ramen, rechts 12 ramen, links 36
1)
deuren en een klein ovaal raampje. Vóór hem zijn nichten

1)

Waarschijnlijk de W.C.!
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Antigone en Ismene: daarachter een gewoon soldaat die er warm en onrustig uitziet.
Daarop krijgen we een allerheerlijkst Shaviaansch stukje dialoog, zoo realistisch
mogelijk, met kazernetaal en alles. De soldaat zegt o.a. ‘The cumpny an shootin
1)
2)
file was drorn up orl doo and propper, Yer Madjisty, wen these young wimmen 3)
beggin yer parding, Miss - rushed somethink orrible acrorst the Piride Grarnd and
4)
5)
clorsped the prisner in their arm, shartin simultinyiss “Voats fer Wimmen.”’
Als laatste persoon van 't fragment komt Tiresias op met bakkebaarden en een
vagen glimlach en zegt tot Kreon: ‘If I were you, Sir, that is if you didn't mind my
suggesting, as it were, Sir, I shouldn't do nothing to the young ladies, Sir. My son,
Sir, who's a General (sensation), he told me all about it, Sir: and the young ladies,
if you 'Il pardon my saying so, Sir, appear to have acted very pleasant and ladylike,
very frisky and genteel, Sir. And who knows but that some harm may come of it, if
you act hasty like, Sir? You never can tell, Sir, you never can tell.’
Hier wordt aan 't eind Shaw nog even met den titel van een van zijn eigen stukken
er tusschen genomen.
Het allerlaatste stuk is een proza-novelle getiteld ‘Decoy,’ met den bijtitel ‘A Steep
tale from the Plains,’ waarbij we onmiddellijk denken aan Kiplings ‘Plain Tales from
the Hills.’ Het ‘Kiplingese’ is uitstekend weergegeven: lokale kleur met
Hindoe-woorden, verhaaltrant, styleering, en het schetsje eindigt met het bekende,
ik zou haast zeggen, refrein: ‘but that is another Story.’
Op de laatste bladzijde vinden we het volgende versje:
Here is a Book; and there's little I like of it,
Much a Blue Pencil could easily strike of it,
More that a cleverer Hand could amend of it:
What does it matter? For here is an End of it.

En hier is ook het eind van deze bespreking. Wij kunnen den schrijver gelukwenschen
met zijn slagen op een gebied dat door overdrijving had kunnen leiden tot verveling;
hij heeft het ‘modus in rebus’ gevoeld en er zich aan gehouden in zijn werk.

1)
2)
3)
4)
5)

drawn
all due
Parade Ground
clasped
shouting simultaneous.
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Ik aarzel niet het een zeer geslaagd aardig boekje te noemen, dat allen liefhebbers
van de Engelsche literatuur menigen fijnen glimlach en nu en dan een hartelijken
schaterlach zal ontlokken.
Ten slotte: wie van onze studenten doet het Guedalla zoo geestig na? Wie is er
zoo belezen in de nieuwere Nederlandsche literatuur dat hij knappe en leesbare
parodieën maakt van.... ons allemaal?
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Dramatische kunst.
König Oedipus in den Stadsschouwburg. - Judas Ish Karioth bij de Ned.
Tooneelver. - Het 40-jarig jubileum van Mevr. Mann - Bouwmeester. Jonkvrouwe De la Seigliëre, bij Het Tooneel.
Zoolang men alleen nog maar in de buitenlandsche correspondenties der dagbladen
lezen kon van prof. Max Reinhardt te Berlijn, die een geheel cirkus noodig had voor
zijn Oedipus-vertooningen, wijl hij zich vooral op de figuratie, de ‘volksbewegingen’,
toelegde, was dit een bericht als een ander, dat men voor kennisgeving aannam.
Het gevaar was nog ver, dacht men, en zou misschien wel nooit dichterbij komen.
Maar plotseling werden wij er midden in gezet. Max Reinhardt is in Amsterdam
en Den Haag geweest, met wat men zijn ‘huilende horden’ zou kunnen noemen en
heeft zelfs indruk gemaakt, een zeker succes behaald door het overdonderend
naturalisme van zijn in elk geval zeer bijzondere regie. Aldus ontkomt men nu niet
meer aan de verplichting zich rekenschap te geven van wat deze Reinhardtsche
kunstdaad beteekent, wat haar verhouding is tot de tooneelkunst in 't algemeen en
Sophocles in het bijzonder.
Er is met Sophocles, met geheel het antieke drama, voorzoover het tot opvoering
geraakte, maar raar gesold in de nieuwere tijden. Oorspronkelijk een soort van
ritueele handeling, een wijdingsvolle daad voor het gansche volk op godsdienstige
feestdagen, - als wanneer de Grieksche geest, om zoo te zeggen, tot zich inkeerde,
om leven en wereld te bepeinzen, het mythisch verleden, de schriklijke
wisselvalligheid van het Lot en den naijver der Goden - kan men gerust beweren,
dat het Grieksche Drama, die ‘synthese der kunsten ter beelding van het leven’,
zeker oneindig verwijderd was van al wat naar persoonlijke menschlijkheid en
realisme zweemde. Zijn helden waren de reuzengestalten der Mythe, zijn taal hun
monumentale, klankvol gerythmeerde uitspraken over het menschbestaan, gestyleerd
rustig ook in het passioneele, schoone klank en verheven gedachte te zamen. Hun
strijd was niet als die van menschen, maar van onpersoonlijke machten, geweldige
stuwingen en tochten des
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levens, hun ondergang vooruit besloten, en nimmer hun persoonlijk toedoen of
schuld.
En het koor, met fluitspel en dans, zangerig zich bewegend om dit schrikbarend
grootsche, godlijk verheven schouwspel, wilde middelaar zijn tusschen die woeste
oerkrachten van een ontzaglijk, onbegrepen bestaan en de zwakke sidderende
aanschouwers, om hun leed, hun angst, hun droevige verwondering en bevenden
eerbied te vertolken, als een heilzame afleiding voor de opgekropte emotie bij
hetgeen voor hen waarlijk nog gansch wat anders dan enkel een tooneelvoorstelling
was.
Doch de latere tijden, die van den Griekschen geest niet veel meer begrepen, en
enkel de geschreven teksten der tragedies vonden, - tot het geheel van het drama
staande ongeveer als een libretto tot een gansche opera, - zagen er speelstukken
in naar eigen begrip, uitbeelding van menschelijke hartstochten zonder meer of
hooger, geschikte gelegenheden voor knappe acteurs om van hun talent te doen
blijken. Men vertoonde de Grieksche tragedies dus dienovereenkomstig. Dat wil
zeggen: op den duur werden er vrijwel melodramatische akeligheden van vol
bloederigheid en moord en opgewonden gebarende menschen, dewelke poespas
als zeer klassiek en beschavend algemeen genoten werd. Men trachtte tenminste
te genieten, wat zoo een gerenommeerd etiket droeg, en zich diets te maken, dat
de zaak niet vervelend was, noch hindelijk door vreemdsoortige, breedsprakige
uitdrukking in de meest tragische toestanden.
Want dat is niet weg te moffelen. Wat deze Grieken zeggen is voor ons gevoel
nooit geheel in harmonie met het gebeuren; er schijnt een overvloed van tijd en
rhetoriek en onmenschelijke koelzinnigheid, die de lichtst ontroerbare
toeschouwersgemoederen alle gelegenheid laat weer tot kalmte en algeheele
onverschilligheid te komen.
Indien tenminste niet de geroutineerde speler van de hoofdrol de hiaten listig
aanvult door krampachtige gezichtsvertrekking, wringend handmisbaar en de
akeligste stemgeluiden.
Zoo deed Mounet Sully in de rol van Koning Oedipus, zoo deed ook Bouwmeester
bij ons en beiden hadden er volop succes mee. De woorden mochten nog zoo raar
en nuchter klinken, de papieren naturalistische paleis- en tempeldécors nog zoo
ondegelijk wapperen en kraken, de zonderlinge menigte, die nog wel koor heette,
zich nog zoo vreemd-hybridisch gedragen, het publiek, tuk op goedkoope sensatie,
klapte de helden toe, als zij kermden en brulden, zich de haren uitrukten en over
het tooneel wentelden.
En het eenig bevreemdende in deze moderne makelij was slechts, dat
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het stuk van af komst een Grieksch drama heette en een zekeren Sophocles tot
maker zou gehad hebben.
Zoodat, wilde ik maar zeggen, wij volkomen gewend zijn aan de Grieksche tragedie
‘op modernen leest geschoeid’. Wil Max Reinhardt het nu nòg een weinig moderner,
wat zou daartegen zijn? Men erkent zelfs dankbaar de bedoeling het accent een
weinig te verleggen en van het paardje in de hooge (tooneel)school gereden door
den enkelen roemrijken en ijdelen tooneelspeler, een gansch paardenspel te maken
van louter natuurlijke springtoeren.
Reinhardt is een realist s'il en fût en oordeelt, dat het hier, bij Oedipus, gaat om
dingen, die nòg elken dag op den Dam konden voorvallen of in de Friedrichstrasze.
Hij maakt een werkelijkheid van volksoploopen en volksgetier en toont ons hoe
indrukwekkend zulk een menigte zijn kan.... hetgeen sommigen, die wel eens in
den druk van een gedrang waren, misschien reeds tevoren vermoedden. Hij schept
niet zoozeer de kunst om tot natuur, als wel het verstrooid en enkelvoudig natuurlijke
tot het gecombineerde, en heeft vanwege dit kunststuk recht op onze verbaasde
bewondering, zoo ook niet op onzen eerbied en liefde. Maar in elk geval bezit hij
de werkelijke verdienste consequent geweest te zijn en van het ‘half-om-halfje’, dat
realistiek in de hoofdrol vermengde met een soort gestyleerde symboliek bij de
koren en nooit zeker van zijn eigen aard was, op besliste wijze een krachtige rum
gemaakt te hebben, die brandt in de keel en geen twijfel laat aangaande zijn natuur.
Wat daar gebeurt op het tooneel, is bedoeld als de realiteit zelve. Het is, wat het is,
en niemand hoeft er iets achter of boven te vermoeden, gelijk men zegt dat de
Grieken graag deden, die de feiten niet achtten en zich aan droombeelden
overgaven. Wij echter, twintigste-eeuwers, houden van het gedruisch om het
gedruisch en genieten ten slotte toch het allermeest van het gemengde bericht in
de courant, dat ons op eenvoudige wijze kippevel bezorgt, zonder de hersens te
vermoeien.... Van Max Reinhardt geldt nu dit bijzondere, dat hij ons tot een klassieke
realiteit inleidt, hetgeen niet weinig studie, smaak en phantaisie beteekent in den
man, die deze ‘levende beelden’ stelde. Het moge dan een vreemde liefhebberij
schijnen, die van Reinhardt, om Sophocles met huid en haar in 't realisme te vertalen,
het is nochthans niet ieders werk zoo te doen en ongepast ware het zeker daarvoor
niets dan afkeuring en geringschatting te betoonen.
Maar tot heusche waardeering en genot konden wij toch eigenlijk niet geraken.
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Evenmin gelukte dit bij het drama Judas Ish Karioth, van den heer J. Walch, door
de Ned. Tooneelvereeniging opgevoerd.
Wie een bijbelsche stof en nog wel het Lijdensverhaal kiest, wordt reeds dadelijk
gedragen door de ontzaglijk suggestieve, kracht, die al van de enkele namen zijner
personages uitgaat. Doch hij neemt dan ook de verplichting op zich niet beneden
den geest en grootheid der Evangelische verhalen te blijven en dat is een taak zoo
drukkend zwaar, dat menigeen, bij nader indenken, er van af heeft gezien aan het
Christusdrama te gaan fatsoeneeren. De heer Walch echter bezat meer moed en
zette zich aan den arbeid, juist daar, waar de geschiedenis een harer meest tragische
episodes aanbiedt: het Judasverraad.
In Judas, den Apostel, den Verrader, den door Wroeging bezetene, heeft de oude
christenheid een harer meest tragische figuren geschapen, zoo pathetisch als, naar
ik meen, de classieke oudheid er geen kan aanwijzen. Wat zijn Herostratos, de
tempelbrandstichter, of Medea, die haar kinderen moordde, of Oedipus, die zijn
moeder trouwde, vergeleken bij dezen mensch, die het onzegbaar gruwelstuk
bedreef de Godheid zelf te verraden.... en vervolgens in wroeging onderging. Het
Licht der Wereld, na het gekend te hebben, te willen dooven, dat is wel de grootste
schuld die een mensch op zich kan laden. Maar als hij dan tot zichzelven komt en
begrijpt, in zijn volle beteekenis, wat hij, in waanzin, deed, zou dan zijn wroeging,
die tot zelfmoord leidt, niet reeds voldoende geweest zijn om tegen de zonde op te
wegen, indien het hier niet juist de godheid gegolden had en daarmee niet een
enkelen mensch, maar den Mensch der menschen, de Wereld zelf? Zoo wordt zijn
daad tot een principe, een Beginsel des Kwaads, onverdelgbaar en onverzoenlijk.
Altijd weer zal van nu aan de goddelijke geest, in het stof afdalende, verraden worden
en omgebracht. Telkens opnieuw zal toch het stoflijke zegevieren en het geestlijke
vernietigen, al zal dit op zijn beurt niet aflaten zich altijd weer ten offer te geven, om
het aardeleven op te heffen uit zijn laagheid. Zoo is inderdaad Judas' wandaad
eindeloos en moet zijn berouw, zijn zelfverachting, ook wel wereldgroot zijn.
Maar men kan Judas ook anders, meer naar het realistische, zien. In de ietwat
flanwe reinheid en deugd der apostelenrij, verschijnt hij als de heftig levende mensch,
een mensch met felle hartstochten, de zwakke, strevende en vallende, de Mensch.
Waarom hij zijn Meester verried? Men kan het zich tenminste vrij goed verbeelden.
Felle aardsche begeerten, twijfel aan de komst van het Koninkrijk Gods, een razende
wrok om vermeende achteruitzetting bij die lievelingsapostelen Petrus en Johannes,
zouden zulke drijfveeren een driftigen, impulsieven man niet kunnen brengen tot
een heftige daad, die hij terstond daarna even heftig betreurde? Misschien was er
bij Judas ook nog wat meer verstandelijke
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nuchterheid en practische zin dan bij de anderen. Men zegt immers dat hij de kas
der gemeenschap hield? En wellicht prikkelde en walgde hem op den duur het holle
gedweep en de kinderlijke luchtkasteelen dier anderen.... waaraan hij heimelijk toch
wel had willen gelooven....
In beide gevallen dus, hetzij men den Judas zien wil als het onpersoonlijk symbool
van het Kwaad, dat toch niet genoeg vastheid in zichzelf heeft, om het Goede blijvend
te vernietigen, als het materieel bijzondere, dat telkens het algemeen-ideëele weer
opheft, of simpel als de zwakke mensch, hulploos geslingerd tusschen zijn lagere
begeerten en moreelen zin, altijd zal hij bij uitnemendheid een tragische figuur
blijven, beklagenswaard in zijn worsteling en val, sympathiek in zijn wroeging en in
de algemeene verachting, die hem te leven onmogelijk maakt.
De heer Walch nu heeft het laatste, realistische, standpunt gekozen en het zelfs
nog beperkt. Van alle aardsche begeerten, die een krachtig levend man kan hebben,
nam hij enkel de zinlijke begeerte naar de vrouw, en van de andere mogelijke
drijfveeren tot het verraad slechts de twijfel aan 's meesters leer. Die twee motieven
leken hem voldoende en het is hem daarbij blijkbaar niet ingevallen, dat hij met deze
vereenvoudiging zijn Apostel reeds verkleinde in zedelijken omvang, dat hij een
vulgaire ‘vrouwenliefhebber’ van hem maakte en zijn hooge positie als
Christusapostel hiermee volkomen in strijd bracht.
Tenzij de schrijver die zinnelijkheid wist op te voeren tot het monsterachtige, tot
een demonische bezetenheid, waarvan het gruwzaam lijden zijn hooger gevoel en
rede brak en den ongelukkigen mensch ons nader bracht. Maar tevens diende dan
nog een verklaring gevonden, hoe zulk een mensch ooit een uitverkoren volgeling
van Jezus had kunnen worden.
De heer Walch komt noch aan het een, noch aan het ander toe in het eerste
bedrijf, dat het Judaskarakter stelt.
Wij krijgen maar een heel flauwe aanduiding van Judas' gemoedsstaat, van zijn
twijfel en lijden, in den aanvang van het gesprek met den hoogepriester en
diensvolgens doet zijn plotselinge begeerte naar Maria van Magdala ons verrassend
en vrij onstichtelijk aan. En bijster oppervlakkig daarnevens. Het moet al een
zonderling loszinnige apostel zijn, dien de begeerte tot een willekeurige vrouw (want
zoo lijkt het) dringt te verraden wat hem eens het heiligste was. Want men bedenke:
Judas verraadt hier niet om liefde, hij verraadt om geld, om enkel zinnelijken lust.
Met den hoogepriester is hij het eens, dat Maria gekocht kan worden. Zoo is zijn
liefde dan niet meer waard dan algemeene zinlijkheid, die toch waarschijnlijk ook
nog wel elders voor minder prijs te voldoen ware.
Aldus heeft de schrijver, door zoo personen en toestanden te stellen,
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ons reeds alle belangstelling in Judas ontnomen. Dan komt het tweede bedrijf.
Judas, die verraad pleegde ter wille van wat geld om ‘eens uit te kunnen gaan’,
Judas treft hier samen met het ‘begeerde voorwerp’, Maria van Magdala. En nu
geschiedt de ommekeer. Van den redeloozen bruut, die hij was, wordt Judas hier
door de liefde veredeld tot een zedelijk voelend wezen, dien zijn daad pijnt als een
brandmerk.
In Maria's vertrouwen op hem, in haar deemoedig tegemoetkomende, zachte
genegenheid, die hem lief heeft om iets hoogers in hem, dat zijn leelijkheid zelfs
doet verdragen, ontwaart hij plotseling wat al de leerredenen des Meesters hem,
naar het schijnt, niet vermochten te doen gevoelen: de liefde, die zelfs boven de
sexen uitgaande, alle menschen tot ongekende heerlijkheid en vreugde verbindt....
Als schematische opzet voor een drama is dit noch onwaarschijnlijk noch
onsympathisch, al komt het natuurlijk vooral op de uitwerking aan. Van het
onbelangrijk dierlijk wezen is thans een dieper denkend en gevoelend mensch
geworden, wiens gangen wij nu vervolgens met belangstelling kunnen gadeslaan.
Alleen is het jammer, dat de daad reeds bedreven is, en vrijwel in onbewustheid
bedreven. Dat behoeft Judas niet te verhinderen berouw te gevoelen, doch het
verkleint voor ons de moreele beteekenis van het geval en van den man. Zoo
schuldig als hij zich denkt, is hij heusch niet, meenen wij, want hij wist letterlijk niet
wat hij misdreef en de tragiek van zijn misdaad en berouw komt ons allengs voor
eerder van individueel pathologischen, dan van wereld-objectieven aard te zijn. De
stumper! Hij voelde niet diep en hij dacht niet ver. Ligt dan de schuld van zijn misdaad
niet eerder bij hen, die hem, onmenschkundig, tezeer vertrouwden? Nu is hij dan
wakker, maar waarlijk hij trekt zich de zaak te zeer aan en de wereld is tegen dezen
onnoozele verregaand onredelijk, waar hij immers eerst voor zijn nu volgende daden
geheel verantwoordelijk zal zijn.
Zoo worden wij genoopt te denken, en daar er begrijpelijkerwijs geen daden meer
volgen, maar Judas in de wroeging blijft steken, blijkt het, dat de aanvankelijke fout
in den opzet zich ook in het verdere drama wreekt door ons een mensch te toonen
wiens tragische waarde eerst begint, als het juist te laat is.
Maar dit alles geldt slechts den opzet, het schema van het drama. Hoeveel hadde
de schrijver kunnen redden door den dialoog. Het drama van den heer Walch zou
niet het eerste geweest zijn, dat met innigheid van voelen en wijdheid van denken
logische fouten in den opzet deed vergeten, om de schoonheid en wijsheid, die het
bracht. En de aanleiding, de opwekking tot verdieping in sentiment en begrip van
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het leven ontbrak hier waarlijk niet. In Judas allereerst, in Maria en den Hoogepriester
vervolgens, zijn drie aartstypen gegeven, waarin een groot deel des levens besloten
ligt. Om zulke figuren te ‘vullen’, moet voor een dichterlijken geest van eenige
draagkracht en wijdte niet moeilijk zijn.
De heer Walch heeft het echter niet vermocht. Gelijk in het eerste gesprek van
Judas en Kaïphas, zoo blijft ook in het beslissende onderhoud van Judas en Maria
de taal beneden den eisch van den toestand. Wij begrijpen zoo in 't algemeen wat
de schrijver bedoeld heeft: een geestelijke loutering, de vervloeiing van Judas'
egoistisch begeeren in een gevoel van dankbaarheid en teederen eerbied, maar
wat die beide menschen zeggen, doet ons niet meeleven in de ontplooiing van hun
gevoel en lijkt ons slecht aangebracht en banaal. Zoo dan gaat het eigenlijk over
het gansche stuk. Nergens, zoover ik hooren kon, sprak iemand een woord van
innig gevoel, of van wijsheid, dat naklank vond in ons gehoor en peinzen deed.
Huiselijkweg zei een ieder dier wereldgroote figuren les banalités d'usage.... in een
burgerhuishouden, terwijl men zou meenen, dat al reeds de Evangelische verhalen
den schrijver anders hadden kunnen leeren.
En zooals hij te kort schoot in de taal, zoo bleek hij ook de beelding der figuren
niet aan te kunnen. Noch Judas, noch Maria of Kaïphas of zelfs de oude
tempelwachter waren menschen, waar men hoû-vast aan had, die men zag worden
in de uitdrukking hunner gedachten, en over 't geheel kreeg men den indruk, dat
hun conceptie door den schrijver niet bepaald diepzinnig mocht heeten. Van Judas
spraken wij al, en Kaïphas bleek geen diepere motieven tot zijn handelen te bezitten,
dan dat hij voor zijn macht en positie bevreesd was, juist als de Jezuïten in de
goedkoope historische romans van vroeger dagen. Maria eindelijk was de neutraliteit
zelve, de weeke en bleeke deemoed, die zich op oogenblikken ook al aan rhetoriek
te buiten ging.
Een bijfiguur, een jonge Jood, scheen in de beelding van den heer Chrispijn nog
het meest expressief, maar viel, neigende naar het comische, op deze wijze ook
nog al uit het kader.
De Ned. Tooneelvereeniging had eerlijk haar best gedaan aan het werk een
passende verwerkelijking te bezorgen, al was het resultaat dan ook niet evenredig
aan de moeite. De heldere costumes kleurden meest maar slecht samen met het
vaag violet en blauwgrijs en groen der décors, die de heer De Wall Perné expresselijk
voor de gelegenheid vervaardigd had. Zij leken onmiskenbaar Oostersch, maar niet
fraai.
De heer Louis De Vries, in de hoofdrol, gaf al de kracht waarover hij
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beschikt en breed relief aan de figuur, maar was toch - waarschijnlijk ook tengevolge
van de weinige diepte der rol - zelden overtuigend.
En voor mevr. R. Ternooy Apel bleek de rol van Maria beslist te zwaar. Noch haar
gevoel, noch haar stem, gebaar of mimiek waren geschikt voor dit werk en zoo
verergerde zij nog het neutrale van de rol door de neutraliteit van haar spel.
De heer Schwab daartegen haalde uit de rol van Kaïphas alle sappigheid, die er
in zat en voegde er zelfs nog bij. Zijn kleurige gestalte (als van een idealen bakker)
was een lust voor de oogen en had, trots alle boosheid, iets zeer gemoedelijks, als
meende hij 't au fond zoo erg niet.
En eigenlijk meenden allen het zoo erg niet. Dit was de eindindruk van het geheel,
waarvan men met recht betwijfelt of de schrijver het zoo bedoeld heeft.
Dit stuk is zijn eersteling en aan ‘eerstelingen’ pleegt veel onhandigheid van hun
maker vergeven te worden. Doch hier waren het niet zoozeer onhandigheden, zou
ik zeggen. Het gansche gevaarte van het stuk bleek te zwaar voor de spankracht
van zijn talent. Het wilde niet ‘op’, en bleef flauw en machteloos neerliggen, als een
nauwlijks half gevulde ballon. Dies vrees ik, dat in dit genre voor den auteur geen
lauweren te behalen zijn en hij het met werk van kleiner bedoeling en bescheidener
afmeting zal dienen te beproeven.
Menigeen, die in de groote tragedie niet slaagde, vond in het blijspel of zelfs in
de klucht zijn eigenlijk arbeidsveld. Moge het den heer Walch ook zoo gaan en
Judas Ish Karioth de tragische vergissing blijken van een groot comisch talent.
Het veertigjarig jubileum van mevrouw Théo Mann - Bouwmeester doet nog eens
bijzonder de aandacht vestigen op deze groote tooneelspeelster, die in haar doen
ons voortdurend het onderscheid voorhoudt tusschen de ware tooneelkunst en....
de andere.
Is zij een groote tooneelspeelster? Alle maatstaf is betrekkelijk en ofschoon zij
zich gerust met zeer beroemde kunstzusters in het buitenland meten kan, komt men
er toe, haar spel genietende, te denken, dat zij eerst een goede tooneelspeelster
is, dat bij haar de tooneelspeelkunst, de ware en werkelijke, eigenlijk eerst begint.
Waar zulk een waardeering voor deze weinig schitterende wereld echter te radicaal
lijkt en menschelijkheid, beleefdheid en practische zin hier ook een woord mee te
spreken hebben, zegt men, bij nader inzien, toch liever, dat een actrice als mevr.
Mann - Bouwmeester buiten-gewoon en uìtstekend is, om dan de praedicaten van
goed en redelijk voor de lagere vermogens te kunnen overhouden.
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Maar eigenlijk bedoelt men het anders en bij gelegenheden als deze is het niet
onvoegzaam dit ook te zeggen.
Er zijn veel jonge vrouwen en mannen, die wat men noemt aanleg hebben. Een
zekere lichamelijke buigzaamheid, vrijmoedigheid en wat phantaisie brengen een
jong mensch al vrij spoedig tot een hoogte, die door de dilettanten van het
liefhebberijtooneel wordt bewonderd en benijd. Oefening en gewoonte op een
vakschool of de routine der practijk bij een gezelschap doen dan het overige, dat
wil zeggen: zij volmaken een speler, van wien men kan zien, hoe hij zich op de
planken thuis gevoelt en hoezeer de woorden van haast elke rol hem gemakkelijk
in den mond liggen. Wel zullen zijn mimiek en gebaar steeds hetzelfde zijn, juist als
zijn intonatie of het accent zijner smart en vreugde, doch in de practijk van het
tooneelleven zal hij gewaardeerd worden als een bruikbaren speler, als iemand, op
wien men aan kan en die elke rol er ‘uitbrengt’, zij het ook steeds in zijn eigen
persoon.
Van deze soort spelers nu krioelt het in de theaterwereld en men pleegt hen, als
zijnde de groote meerderheid, voorkomend te aanvaarden, bedenkende, dat zij
tenminste één personage voortreflijk kunnen beelden, nl. het eigen zelf, als dat zich
toevallig met de rol dekt,.... wat in de jaren meer voorkomt dan men denkt.
En overigens gaan zij te werk naar stellige methode en eerbiedwaardige traditie.
Zij gevoelen en geven meest niet zelf de diverse ontroeringen, die het stuk
meebrengt, maar houden er vaste manieren - als symbolen - op na, waarmee wordt
aangeduid, dat het voorgestelde personage thans die of gene emotie behoort te
voelen, volgens voorschrift van den auteur.
Voor wie aan zoodanig procédé gewend is, voldoet het niet kwaad, omdat de
gansche vertooning op het tooneel hem dan tot hulp en aanleiding wordt voor een
ideale vertooning in de eigen verbeelding aanschouwd.
Doch, om verwarring te voorkomen, moest men dat toch eigenlijk niet de ware
tooneelspeelkunst noemen, de tooneelspeelkunst, die het leven directelijk verbeelden
wil, het zijn wil en niet alleen er naar verwijzen. Maar daartoe is dan ook meer noodig
dan ‘aanleg’ en routine, en dit meerdere bezit mevr. Mann-Bouwmeester en men
noemt het, met een vaag en weinig zeggend woord, talent. Het is juist de gave om
nooit geheel en al zich zelf te herhalen, om nooit ‘geroutineerd’ te worden, telkens
weer te vergeten, dat men dit zoo en dat zoo deed, dat men eigenlijk al zooveel
kan. Want elke rol vormt, of bedoelt tenminste, een mensch, altijd weer een andere,
en om dezen in werkelijkheid te kunnen beelden, dient men zijn oude, eigen zelf
telkens vrijwel te vergeten en in de transformatie van zijn ik te gelooven. Zoo sterk
moet de phantaisie in de fictieve mensch indringen, dat de vreemde ontroering de
eigene
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wordt en geheel de houding der persoonlijkheid zich wijzigt naar het beeld, dat de
acteur voor zich ziet, als hij de rol en het stuk heeft gelezen. Maar om dit te kunnen
is een mate van innerlijke aanschouwing noodig en een gemakkelijkheid van
overgave, van ‘zelfkneedbaarheid’, als blijkbaar slechts het deel van zeer enkelen
kan zijn.
Mevrouw Mann, wij zeiden het reeds, bezit deze godsgave, die zoo zeldzaam en
toch zoo onontbeerlijk is, omdat immers met haar eerst het waarachtig schoon
begint, dat ons buiten ons zelf brengt tot meegevoelen en meeleven met anderen.
Met minder dan dit blijft het een schouwspel, een spel in elk geval, maar waar deze
gaven meedoen, wordt het tot werkelijkheid en leven.
Soms, in overigens onbeduidende of gansch mislukte tooneelspelen, in
vertooningen, zoo leeg als holle vaten, kan het gebeuren, dat mevr. Mann optreedt
en ineens de gansche flauwe voorstelling leven en kracht van realiteit verleent. Haar
enkel binnentreden, een staan bij een deur een nerveus gebaar van haar hand, een
hoofdbuiging, een paar gefluisterde woorden.... en wij, stugge, sceptische
toeschouwers, zijn overwonnen. Haar ontroering deed de onze geboren worden en
wij gelooven in de mensch, die daar lijdt, en wij lijden met haar, zelf vergeten
opgenomen in een wondere eenheid van gelijkgevoelde smart.
En dan ook eerst is er Kunst, gevoelt men, de kunst, die verruiming en vervloeiing
is van het eng begrensde, dagelijksche zelf tot anderen en daarmee het zalig
bevroeden van iets grooters en beters dan dit eenzaam persoonlijke leven. Al het
andere is maar surrogaat, zwakke nabootsing van hetgeen wij noodig hebben méér
dan brood in het eenzelvig, blind bestaan. Hoe zouden wij dan niet eer en dank
bewijzen aan haar, die voor duizenden de macht bezit hun wereld te verruimen door
haar kunst, die in waarheid veertig jaren lang een Eeredienst der Muze geweest is!
Zij heeft der kunst, en daarmede het beste dat de menschheid bezit, wèl gediend.
Natuurlijk is ook zij niet universeel in den zin, dat zij alle menschelijke hartstocht
zou meegevoelen en kunnen weergeven. In het onbegrensd gebied der
menschelijkheid heeft zij ten slotte ook haar beperkt terrein, waar zij meer bijzonder
thuis is. Zij is de grande amoureuse van de vroegere ‘emplooien’-, dat wil zeggen,
het is de passioneele liefde, de niets ontziende liefdekoorts met haar uitersten van
geluk en wanhoop, heimelijkheid, zachtheid of razende woede, die in mevrouw
Mann haar levende verbeelding vindt. Maar zij kan ook een hartstochtelijk
liefhebbende moeder zijn, een meedoogenloos harde medeminnares, een verfijnd
wreede coquette. En daar nu de viering van de ‘groote hartstocht’ vooral plaats vindt
in het Fransche théâtre van het laatste kwart der
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vorige eeuw, in de stukken van Sardou, Dumas fils, Augier, is mevr. Mann vooral
een speelster van deze werken, die ook haar gansche liefde en voorkeur bezitten.
Daar vindt men de groote, opwindende, hartkloppende tafreelen, waar een geheel
publiek in leeft, indien een groote speelster het accent van waarachtigheid weet te
leggen in haar smeeken, in haar geween, in haar doodsangst of wanhopige
gelatenheid. Doch ook de modernen, Hauptmann, Sudermann vooral, hebben haar
genegenheid, indien zij haar toelaten groot spel te geven, een vollen stroom van
hartstocht, de hoogtemomenten van het menschelijk leven. Voor het zéér subtiele,
voor de nuance, de ‘toon’, het raadselig modern perverse, het dofgewone is zij
minder te vinden (al zal haar fijne intuïtie ook van elke opgaaf iets terechtbrengen)
omdat haar gansche wezen kracht en passie is, talent en temperament in eenen,
één onweerstaanbare, ontembare wil om het leven zoo rijk en zoo volledig mogelijk
te leven....
Een zeldzame verschijning, inderdaad, hier in Holland!
De opvoering bij Het Tooneel van dat oud-beproefde stuk van Jules Sandeau, de
‘Jonkvrouwe de la Seiglière’ is een pleizierig geval in ons tooneelleven. Om allerlei
redenen, om de smaakvolle, fijnkleurige ‘aankleeding’ niet minder dan om de
verheugende omstandigheid, dat men hier den heer Royaards in de rol van den
markies weer eens op zijn best te zien krijgt. Het is wellicht mogelijk de rol van dien
onverwoestelijken aristocraat fijner te spelen, er is zelfs zekere neiging tot overdrijving
merkbaar in de laatste bedrijven, doch het schijnt niet mogelijk het karakter beter
te gevoelen en met meer innerlijk sprankelend leven op het eigen zelf te boetseeren.
Er was, wat men zoo noemt, brio in dit spel, een waarachtige leutigheid.... van den
acteur, die pleizier had in zijn rol, van den markies, die in den acteur herboren werd.
Het maakte ons de figuur zeer duidelijk.
Dan was er de heer Musch, die zoo scherp en karaktervol een advokaat uitbeeldde,
als de jaren om 1780 er maar een -, in zijn sierlijk zwarten kuitenbroek en fier
staartpruikje -, gekend mogen hebben. Het fel levende, hooghartige,
pedant-formaliseerende, zelfbewust-elegante van de figuren uit den eersten
revolutietijd, de heer Musch heeft er een bewonderenswaardige synthese van
gemaakt en met mevr. S. De Vries en mevr. L. Royaards als zeer voldoende
tusschenfiguren, stond het stuk op hem en den heer Royaards stevig geplant, als
een bijzonder gaaf en beminlijk werk uit de oude school.
Want het werk zelf was niet het minst pleizierige in dit tooneelgeval. Hoe
bewonderenswaard is het opgezet, hoe meesterlijk door- en ten einde gevoerd!
Wat een vernuftig aangebrachte hoogten en laagten, ups and downs,
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spanning en ontlading levert het op! En zoo romantisch braaf en weldenkend ten
opzichte van de brave jongelieden, die elkaar, trots alles, ten slotte moeten krijgen....
Maar ook verwonderlijk knap van realistische caricatuur of caricaturaal realisme in
de persoon van den markies. Zulke scheppingen doen ons den tijd begrijpen, toen
die menschen terugkwamen, van wie men zeide, dat zij niets vergeten en niets
geleerd hadden. Het gezond egoïste, naïef brutale, volstrekt onleerzame, het
heroïeke en wijsgeerig wereldwijze en plooibare bij het onbuigzaam dogmatische,
Sandeau heeft het alles gezien en in zijn markies ons geopenbaard. En kans gezien
er nog een blijspel naar de regelen der kunst van te maken bovendien. Intrigecomedie
en zedecomedie, werden zij ooit meer virtuoselijk en levendig verbonden dan in dit
spel geschiedt?
Het is voluit een genoegen zulk een spel bij te wonen, te meer nu het in zoo
smaakvolle verwerkelijking ons wordt voorgesteld.
Het Tooneel doet zich in deze soort vertooningen op zijn allerbest voor.
FRANS COENEN.
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Literatuur.
Aleida van Pellecom, Martha, Meindert Boogaert, Zeist.
Deze roman behandelt de geschiedenis van het jonge meisje, dat trouwt, zonder
behoorlijk over haar keuze te hebben nagedacht, en later in haar huwelijk een zoo
diepe genegenheid voor een vreemde opvat, dat zij hem ten slotte, ondanks haar
liefde voor heur dochtertje, zou gevolgd zijn, als hij dit slechts verlangd had. Een
gegeven, dat niet zoo heel eenvoudig van psychologische samenstelling is.
Gewoonlijk is een vrouw - gerekend buiten ziekelijke uitzonderings-gevallen - niet
zóó geëmancipeerd van sleur en conventie (en wat dieper dan dit laatste gaat: een
natuurlijke aanhankelijkheid aan haar kind en omgeving) dat alles zoo maar van het
vermaarde ‘leiën, dakje’ zou gaan, en niet véle tegenmotieven den toestand
verwikkelen en compliceeren. Het is daarom een bij uitstek dramatisch probleem
en artistiek slechts door intuïtief- en psychologisch-aangelegde schrijvers-naturen
bevredigend op te lossen. Aleida van Pellecom heeft het zich hierin makkelijk
gemaakt: zij stelt Martha's engagement en huwelijkskeuze zoo onbegrijpelijk voor,
dat het de onwaarschijnlijkheid van haar later volkómen (noem het:)
onconventioneel-, (noem het:) gewetenloos-zijn ten goede komt.
Martha dan is een meisje zooals er meer zijn: zij voelt zich niet bevredigd, heeft
wisselende buien en stemmingen, wisselende verlangens. Zij kan eventjes leven
van het geld, dat heur vader heeft nagelaten, en is juist sinds eenigen tijd besloten
zich geheel aan de schilderkunst te geven, als een haar absoluut-onverschillige en
nauwlijks herinnerde jonge man, in een kleinzielig-stijf briefje, haar ten huwelijk
vraagt. De schrijfster, die phychologische effectstukjes gaarne mag, laat haar nu
gedurende de eerste bladzijden uitsluitend denken.... over de meubels en de
inrichting van haar toekomstig huis, tot in de kleinste détails, over de reis die ze
maken zal enz. Eenvoudigweg over niets anders! B.v.: ‘... alles nieuw, o, ze zou 't
heel eenvoudig nemen, maar keurig-netjes; eikenhout, dat was sterk, en wat voor
kleur van meubelen? Rood was zoo algemeen; blauw, als 't donker was, zoo somber,
en licht, te teer. Groen hield ze niet van; bruin, als ze eens bruin nam, als 't tenminste
bij 't hout
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paste....’ En zóó gaat het voort! Als Gerard haar voor de eerste maal komt bezoeken,
wordt ons meegedeeld, dat zij ‘na eenig onsamenhangend gestamel van zijn kant,
en een paar uitvluchten door haar gezocht’ elkaar zoenden, ‘of liever’, zegt Al.v.P.
nuchter en vrij-cynisch, ‘hij had haar een beetje ruw-onhandig omhelsd, en zij had
1)
zich, berustend en lichtelijk nieuwsgierig, laten behandelen ’. O, zoo! de schrijfster,
die zoo gaarne ‘de dingen bij den naam noemt’ en als de dood ervan is zich door
schijn te laten beet-nemen, voelt zich bij dat nuchtere bezien van gewoonlijk zoo
‘verheven’ zaken danig in haar element, en de lezer is meteen gewaarschuwd zich
geen illusies van de verhouding te maken. Er wordt getrouwd, een huwelijksreis
gemaakt (niet zonder humor beschreven) en het paar vestigt zich op de gebruikelijke
wijze als rustige burgers in een of ander klein stadje. Natuurlijk begint de jonge
vrouw zich al vrij spoedig te vervelen, haar oude neiging tot teekenen ontwaakt, er
woont ‘toevallig’ een jong schilder in de buurt, bij wien ze les gaat nemen.... en,
enfin, ge begrijpt het wel: waar in een Hollandschen roman een schilder verschijnt,
loopt het gewoonlijk met een of ander huwelijksgeluk averechts.
De schrijfster heeft intusschen er voor gezorgd de handen vrij te houden; Gerard,
die een stóm-vervelend echtgenoot is, fungeert bovendien welwillend als quantité
négligeable, die nooit op het idee komt achter de zeer vele bezoeken van zijn vrouw
aan den ‘alleenwonenden’ schilder iets verdachts te zoeken, en de klets-grage
gemeente van het stadje is voor ditmaal zoo ongemeen-vriendelijk zich voor deze
aangelegenheid in het minst niet te interesseeren.
De liefde tusschen Martha en Marnix (zoo heet de schilder) wordt als de
natuurlijkste zaak ter wereld voorgesteld. ‘Er hing een dichte gevoelsnevel in de
kamer tusschen hen in. Martha was blijven zitten; hij zag (!) de schemeringen van
onbewustheid uit haar wegtrekken en wachtte’. En een bladzijde verder: ‘Zooals
een plotseling tot het geloof bekeerde, staarde ze, met wijd-uitstralend, onpeilbaar
vertrouwen, in het klare licht van het nieuwe leven’. Aldus de openbaring; en voor
het vervolg troost zij er zich voorloopig mede, dat zij ‘voor beide mannen liefde
genoeg heeft’. Alleen, het blijft niet zoo. Ze krijgt argwaan en stelt hem op een
1)
boozen dag zelfs de vraag: ‘Heb je nou tegen al je liefjes zulke dingen gezegd?’
Welk affront de schilder ten volle verdient, want hij laat haar ten slotte leuk-weg
‘zitten’ en.... verdwijnt naar het buitenland, waarschijnlijk belust op nieuwen buit. Er
rest nog te vertellen, dat Martha er gelukkig niet van sterft, maar na een langdurige
zenuw-ziekte het verleden overwint en, bij haar man teruggekeerd, voortaan haar
leven

1)
1)

Cursiveering van mij; H.v.d.W.
Cursiveering van mij; H.v.d.W.
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naar eigen wil en inzicht regelt; wat deze in zijn rol van onbelangrijkheid rustig draagt.
Aleida van Pellecom, die wellicht enkelen zich als de schrijfster van enkele heel
aardige zeden-schetsjes in ‘De XXe Eeuw’ herinneren, had misschien beter
gedaan.... geen roman te willen schrijven, want haar vaak verdienstelijke qualiteiten
leenen zich daartoe niet bijzonder. Men speurt het reeds in den opzet van haar
boek: hoe menigmaal verandert dag en uur in het eerste hoofdstuk, en welk een
gebrek aan epische rust en uitvoerigheid in de expositie. Hoe toont zij hare
voorliefden in het breed-uitdijen van sommige passages en het vluchtig aanroeren
van andere. En haar ‘roman’ is, zuiver monographie gebleven; de andere personen
buiten Martha zijn niet meer dan oppervlakkig ‘getypeerd’.
Ik sprak van qualiteiten; de schrijfster heeft die stellig: haar soms wel
opzichtig-cynisch, maar sterk-ontwikkeld waarnemingsvermogen, en wat niet te
onderschatten is, haar zin voor humor.
Er komen fragmenten in dit werk voor die heel zuiver gezien en weergegeven
zijn. Gaarne wil ik hiervan iets geven; b.v. een paar zeer koel maar juist
geöbserveerde détails uit Martha's herstel, als zij, zenuwlijdend, ergens alleen op
een dorp toeft: ‘Een paar dagen gingen voorbij. Wel had ze nog altijd den wil iets
te doen om beter te worden, doch 't was haar niet duidelijk, waardoor dit haar zou
gelukken.
Op een morgen werd ze wakker toen er een koud, bleek licht van het witte
raamgordijn in hare slaapkamer afscheen.
Ze had zwaar en diep geslapen; 't was haar of ze heel ver weg was geweest.
De kamer kwam haar ongewoon voor. Het rood en zwart gestreepte karpet met
de grove stoppen; de kleine waschtafel met het popperige vergeelde waschgerei;
de zwarte latafel met gele biesjes; de rood-bruine glimmige stoelen, dat alles leek
haar lang gekend, en toch was 't alsof ze de kamer nooit zoo had gezien als nu.
De dingen die ze elken morgen zag in de patronen van het ouderwetsche bloemige
bedgordijn, een oud-vrouwtjes-gezicht met een doek om 't hoofd, en een lang
uitgerekt viervoetig dier zonder staart, ook die schenen haar over-bekend, en nauw
met haar leven samen te hangen.
Ze voelde zich heel licht; het was of de ijle, bleeke morgenschijn ook in haar hoofd
was doorgedrongen. En middenin die klare ruimte begon op eenmaal een gedachte
te kiemen, en te groeien tot een duidelijk begrip.
Het werd haar plotseling klaar dat ze, wanneer ze maar bleef wachten tot ze
van-zelf beter zou worden, nooit gezond worden zou.’
‘Nu begon het leven in huis wakker te worden. Van uit de keuken kwam geluid van
waterstraaldeunen in de ketel, spetteren in de gootsteen,
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gedraai van de koffiemolen, gerikkel van kopjes. Op zolder, boven Martha's
slaapkamer, bonkte en schuifelde het, dof-zware stappen ploften de trap af. Toen
kwam er in de keuken een brommend gemompel van stemmen, dat hield eenigen
tijd aan; daarna werd de grendel van de achterdeur geschoven, de klink opgelicht,
en de deur met harde bons weer dichtgeslagen. Klompen-geklapper over het straatje,
doffer stappen op het zand, langzaam uit luidend.
Nu bleef het een oogenblik stil; maar dan werden in de voorkamer de ramen
hortend opgeschoven, de luiken piepend naar buiten geduwd, met een klammen
slag tegen de muur geplakt. Geluid van ijzer-gerinkel in kachel; een schuier schuifelde
langen tijd met gelijkmatige, korte bewegingen over het vloerkleed; stoelen schoven
en bonkten; vaasjes en andere ornamenten werden stootend verzet, een kastdeur
piepte, en zachtrammelend werd een servies op theeblad op de tafel geplaatst.
Tusschen de voorkamer en Martha's slaapkamer was een deur; nu drong door
de reten de geur van brandend hout en rookende turf; d i t b r a c h t M a r t h a e e n
pleizierig gevoel van warmte en gezelligheid.’

R. de Vries-Brandon, Openbaring. C.A.J. van Dishoeck, Bussum.
Tot het schrijven van een roman of drama behoort, behalve de literaire gave om uw
gevoelens en ideeën in een behóor-lijken vorm te kunnen uiten, toch maar een
ruime hoeveelheid levenskennis, hetzij door intuïtie, hetzij door ervaring, eigen of
verkregen! Mevrouw de Vries-Brandon's roman ‘Openbaring’ is er een sprekend
voorbeeld van. Men zal stellig niet kunnen beweren, dat deze schrijfster niet een
zeker compositie-talent bezit, dat haar vlotheid of handigheid ten eenenmale
ontbreken; maar de wonderlijke wijze, waarop zij algemeen-menschelijke
mogelijkheden en levensfeiten verhaspelt, stemt u tijdens de lezing ontevreden en
doet u aan het slot met nog steeds dat zelfde gevoel van ontevredenheid het boek
neerleggen. En ge zoudt zeer geneigd zijn u te verbazen, dat de schrijfster zelve
niet even goed als gij al die onwaarschijnlijkheid in haar gegeven bespeurdet, zoo
ge niet wist, dat de gave der juiste zelf-kritiek een uiterst zeldzame is.
Om geen omslachtige expositie te geven, zal ik maar direct enkele zinnen uit het
boek sâemlezen, die u gaandeweg duidelijk zullen maken, waarom het hier gaat.
Op blz. 43 wordt verteld: ‘Toen begreep Willem, dat hij, òf de geestelijke
gemeenschap met Neddy moest opgeven, òf haar moest vragen zijn vrouw te
worden. Voor 'n physiek huwelijk voelde hij weinig; bij zijn moeder had hij zijn gezellig
thuis, enz....’
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Ge moet weten, dat Willem een overigens absoluut niet als bepaald abnormaal
voorgestelde jonge man is, die te Leiden in de klassieke letteren gestudeerd en in
die faculteit den doctors-graad verkregen heeft; wel heeft hij er een tijd van
‘boemelen’ doorgemaakt (hoe velen hebben 't er niet!), maar daarna ook des te
ijveriger verkeer gezocht met de kuische, en af en toe wel eens wat saai-kuische
Muze der philologische wetenschap. En hij heeft een zeer sterke afkeer behouden
van zijn vroegere uitgelatenheden. Uitstekend; maar wat-ter-wereld mag mevrouw
de Vries nu bewogen hebben te zeggen, dat hij ‘voor 'n physiek huwelijk weinig
voelde’? Wat is dat eigentlijk: 'n physiek huwelijk; en dan nog wel, zooals hier, in
tegenstelling met ‘het gezellig thuis dat hij bij zijn moeder had’? Zoudt ge niet bijna
denken, dat het een euphemistische variatie van de meer dagelijksche zegswijze
was, dat hij er voor bedankte om ‘een maîtresse te mainteneeren’? Laat me Neddy's
reputatie maar dadelijk hoog-houden door een citaat van de volgende bladzijde,
waarop hij haar zijn genegenheid bekent: ‘Met innige vreugde hoorde hij haar zeggen,
haar eigen afkeer van het sexueele gecoquetteer der vrouw (een bàr woord dat
“sexueel” hier; H.v.d.W.) van de geniepige wellustvreugde waarmee de meeste
jonge meisjes onderling een genot-schandaaltje bespreken, en ze bekende hem,
aarzelend eerst, toen meer onbevangen, dat alleen de vrees voor 'n physiek huwelijk
haar eens een verloving met iemand waar ze veel voor voelde, had doen verbreken.’
Daar hebt ge 't woord waarlijk alwéer, al klinkt het hier: voor een meisje en in dit
geval, overtuigender. Laat ons zien, hoe de schrijfster den weerzin van den mán
tracht te motiveeren; ge vindt dat enkele regels verder op dezelfde pagina: ‘Dat was
de zusterziel, die op de zijne wachtte! 'n Warm gevoel van teederheid kwam in hem
op voor het meisje, wier afkeer voor het Ongewetene weer heel anders was dan
zìjn weerzin. Bij hem (nu zult ge 't dus te hooren krijgen!) was 't de herinnering aan
de walgend-makkelijke overgave van de pleiziervrouw, die voor allen dezelfde
liefkozing, dezelfde omarming had, en wier kus, verwelkt en slap soms, een rilling
van afschuw kan geven, en niet minder aan zijn eigen woeste genotsgedachten van
vroeger, zijn bewust wegschuiven van de schoonheid en het zoeken naar zinneen herinneringlooze wellustsensaties’. Zonder twijfel zou de schrijfster velen aan
zich verplicht hebben, als ze hier nu eens op had laten volgen, wat deze
lyrisch-ethische tirade eigentlijk met deze zaak (en met een fatsoenlijk meisje als
Neddy) te maken heeft. Gelooft mevr. de Vries waarlijk, dat een dergelijke weerzin,
afkeer van een normaal huwelijksleven motiveert? Ik, voor mijn deel, heb nog hoop,
dat dit niet zoo is; want waarom moet anders in het vervolg de angst: om te worden
‘zooals zijn hartstochtelijke vader was’, ook al als argument dienst doen?
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Ik behoef hier niet veel over voort te betoogen; zoo iets begrijpt ge, of.... ge begrijpt
't eenvoudig niet!
Het gewrongene der expositie doet zich natuurlijk gelden in het verder verloop
der geschiedenis; ze trouwen en vinden ten slotte den ‘rechten huwlijksweg’, maar
niet zonder veel en velerlei bezwaar: terwijl bij de jonge vrouw vrij snel het natuurlijk
gevoel ontwaakt, duurt het geruimen tijd, voor Willem tot het juiste inzicht der
verhouding komt. De arme! - als Neddy op de huwelijksreis heel begrijpelijk eenige
schuwheid begint te toonen, zit hij peinzend en geslagen neer, maakt zich
zelfverwijten,.... en kan maar niet vatten wat er aan schorten mag!
Ja, inderdaad, met de feitelijkheden en kennis des levens verkeert mevr. de
Vries-Brandon op gespannen voet! Zoo blijkt uit haar derde hoofdstuk, dat zij met
de universitaire spraakgebruiken en faculteits-indeeling niet zeer vertrouwd is, en
wat zij over W.'s studie in de klassieke letteren meedeelt doet omtrent haar
bekendheid met dit vak hetzelfde vermoeden. Zoo zegt zij, dat soms ‘plotseling 'n
enkele zin, 'n enkel woord hem zijn ziele-verwantschap met den bestudeerden
schrijver openlegde. Dan was het rustig werken voor 'n poos gedaan, dan betrok
hij, onwillens en onwetend, soms zijn ziel in zijn studie, dan groef hij op, wat onder
Oostersche beeldrijke zinnen verborgen lag, dan haalde hij met moeite te voorschijn
wat te bloeien stond onder verdorrende grammaticale wijdloopigheid.’ Oostersche
beeldspraak in klassieke literatuur, mevrouw? En bij welken Griekschen of
Latijnschen auteur vondt ge ooit verdorrende ‘grammaticale’ wijdloopigheid? Of zoo
ge 't anders meent; in welke grammatica vondt ge ooit iets ‘te bloeien staan’....? En
lieve hemel! daar schiet me te binnen: op blz. 77 laat ge W. temidden van een vloed
jeremiaden over het universiteitsleven erkennen: ‘sinds de meisies er zijn, is 't beter
geworden... de sfeer is zuiverder.’ Ik vrees, dat een beetje nadere kennismaking
met de kringen, waarover ge hier schrijft, u die illusie (zoowel die van vóor, als van
nà de drie puntjes) spoedig ontnemen zou.
Intusschen, de schrijfster heeft waarschijnlijk den lichtelijk wée-makenden indruk
van Willem's vele ethische bijzonderheden voorzien, en ik hoor reeds, hoe zij mijn
aanval op haar levenskennis afwijst met een: ‘heb ik in Neddy's vader dan geen
pracht-contrast geschapen, daarmee bewijzend de zijde en keerzijde dezer wereld
zekerlijk te kennen? Beschreef ik in den aanvang van het zesde hoofdstuk, waar
de schoonouders de terugkomst der jonggetrouwden verwachten, niet het volgende
tafereeltje?:
“God.... Piet.... wat jaag je me toch”, viel zijn vrouw zenuwachtig uit.... “d'r is nog
zàt tijd.... je krijgt 'n kop thee.”
Verhoeven gaf geen antwoord, zocht in het spoorboekje de trein-aankomst,....
wat was ze weer boos, Elsie,.... enfin maar niks zegge....
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ze was wat opgewonden.... toch 'n flinke vrouw.... ze hield zich goed. Begeerend
dwaalde zijn blik langs haar heen - hè, - 'n prachtwijf -, en luid met iets van het
weer-goed-willen-maken in de stem: “hè, Elsie”.
“Nou?”
“Niet zoo vinnig oudje....” en jolig-vleiend, “kom es bij je man”.
“'k Denk er niet an”, ze stond aan den anderen kant van de kamer, peuterend aan
een schilderijtje.
“Gauw”, commandeerde Verhoeven schertsend; hij hoorde in haar stem, dat haar
boosheid weg was.
Zonder hem aan te zien, kwam ze bij zijn stoel: “en....?”
“En?.... dat je 'n lekker wijf bent....”; hij trok haar op zijn knieën, en omsloot haar
forsche heup met zijn arm.
“Kom, malle vent”, weerde ze flauwtjes af.
Zijn mond klemde zich op haar lippen, tot zijn adem weg was. Met gloeiende
lodderoogen keek hij haar aan: “.... lekker dier”, stotterde hij in passie. -’
Stellig: een contrast. Maar, ik zou zeggen, juist in het verband van uw werk, een
beetje te.... nu ja, te goedkoop, te doorzichtig, te opzettelijk, wat ge maar wilt.
En nog iets: het is toch wel véel van den lezer gevergd hem bijna doorloopend
op een dialoog van een hakkel-rhythme te onthalen, als het fragment dat hier volgt:
‘Graag...., onzin...., 'n jongmensch moet geniete.... jolig zijn.... maar die lamme
dinge.... waar je je later over moet schame.... dat vergalt 't je.... je hebt de meest
spontane gedachten als je jong bent.... in een geestelijke atmosfeer.... dat
polemiseeren.... dat opsnije met je gedachte.... je gevoelens.... 't is leuk.... of liever
je vindt 't leuk als je jong bent.... in je pretjare...., maar waarachtig, kind,.... later voel
je dat er toch veel hol was in je herinneringen, hoor...., soms denk 'k nu.... toch leuk
dat ik 't heb gehad.... d'r is later zooveel ernstigs in 't leve.... die onbezorgde pret....
maar soms toch betreur ik de avonden en dage.... waarin we toch niets hebbe
uitgevoerd.... 't ergste is.... dat je je schaamt als je ouër bent.’ 't Klinkt als een
gramophoon, waarvan de naald niet meer deugt; en.... men kan zonder dit toch ook
wel ‘modern’ schrijven!

H. van Meerenveldt, De dominee van Dorelisse. N.V. Uitgeversmaatsch.
v/h. P.M. Wink, Zalt-Bommel.
‘De dominee van Dorelisse’ wil zijn: een pootig boek. ‘Aan allen, die door hun schijn
of wezen, zielsdaden of gebaren, door hun karakter of persoon onbewust hebben
meegeschreven aan dit zacht-verdicht verhaal, aan deze allen zijn deze bladen zeer
dankbaar opgedragen....’,
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zegt de schrijver vrij omslachtig en ietwat preekerig in zijn opdracht; maar wie zich
bij ‘zielsdaden’ of ‘zacht-verdicht verhaal’ illusies maken mocht van ‘zachte tinten’,
‘halve tonen’ of meer zulke teederheden komt bedrogen uit. De dominee, die met
't volste recht de ‘titel’-held mag heeten van dit werk, is allerminst een man van
halfheden of weeke stemmingen; en de enkele keeren, dat de auteur (in edelen
ijver zijn teekening-in-zwart met wat wit te varieeren) hem in zulke zwakke
oogenblikken geeft, slaat hij een vrijwel onbeholpen figuur. Weekheden en
gevoeligheden? Een man van ijzer, een hemelstormer, een boetprediker, een
Godsgezant, een ‘donkere dominee’ (gelijk de heer van Meerenveldt zegt) als Van
den Heuvel moet er liefst zoo min mogelijk van hebben.... al kan hij dan ook
somwijlen, uit welwillendheid voor den auteur en den lezer, eens liefdoen met zijn
zoontje en zijn vrouw, of over een schilderij van Mauve.
Streng-geloovig grootgebracht en daarna ‘van den rechten weg verdwaald’ weigert
hij zich voor den geestelijken stand te laten opleiden; gaat aan den kantoorlessenaar
zitten, doch merkt dat dit ‘het ware’ niet is, wil tooneelspeler worden, bemerkt
wederom hetzelfde, laat vervolgens zijn begonnen muzikale studieën in den steek,
en eindigt met te promoveeren in de faculteit der godgeleerdheid. Van dat oogenblik
af kent hij geen weifeling meer; hij heeft zijn eigen geloof gevonden en zal het den
menschen brengen, of liever: 't hun eenmaal in de week van den leerstoel af - in
den volledigen zin van het woord - ‘toedonderen’. Wat dit ‘eigen’ geloof dan wel is,
vraagt ge? Ziehier, een door den auteur geëxcerpeerd verslag zijner eerste
predikatie: ‘Hij begon te spreken over z'n nieuw, juichend geloof, dat hem zoo'n
vreugde en volkomen vrede gegeven had. God was de geest, de voortstuwer; 't
heelal lag in God. Maar 't had zich van God vervreemd door z'n menschen, die het
geschapene zochten vóór den Schepper. En 't menschdom was buiten God. Maar
nu kwam God zelf. Hij daalde en leed mee. God leed, werd in zijn lijden den
menschen gelijk. De Christus was in 't heelal. 't Was de God van het kruis - God
aan het kruis! Het kruis, het kruis, dat beduidde niet twee houten over elkaar, maar
het sterven, het afsterven der wereld, in 't graf. “Als het tarwegraan sterft....” had de
Christus gezegd. En nu klaagde hij de menschheid aan. Allereerst de Christenen
met hun kerkisme, hun angstvallig vasthouden aan verhalen, op papier geschreven,
en hun niet leven naar den geest, de Christenen met hun droefheid naar de wereld,
hun jammeren om aardsche dingen, die werden weggerukt; om een schaap of een
hond, een vrouw of een kind; die weenden om 't blad, dat van de boomen viel en
maar niet anders wisten dan dood, droefenis, tranen, geklaag, jammer, lijkkleed,
graf, wormen, vergetelheid. - Sterf in God! leef uit God! Juich in God! Amen!’ Al is
er veel
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gewrongens in, de bedoeling, voor zoover ge die vatten kunt, is nog zoo kwaad niet,
zult ge zeggen. Maar ik wil u waarschuwen; geen halfheden s.v. pl.! Deze man
neemt U bij het woord; ge zult zijn: ‘Sterf in God’, zijn toornen tegen ‘droefheid om
't verlies van schaap of hond, van vrouw of kind’ letterlijk te verstaan hebben! Wat
hem voor den lezer zijner bedrijven ten deele niet onsympathiek doet zijn, voor zijn
gemeente, die hem op andere wijze te genieten krijgt, onbegrijpelijk en
onuitstaanbaar maakt, maar voor den verteller zijner lotgevallen zóó
bewonderenswaardig, dat de lyrische uitlatingen, af en toe, aan zijn adres stellig
veel vergoeden zouden, zoo hij ze te lezen kreeg.
Op blz. 91: ‘Onhoorbaar ging het eiken deurtje der consistorie open - de predikant
kwam binnen. Staande tusschen de zittende gemeente was hij de geweldige
krachtfiguur. En donkerder nog welfde zijn voorhoofd, woester nog de verwarde lok
daarover. Heel langzaam ging hij naar den preekstoel’. Verder op dezelfde pagina:
‘De predikant sprak het gebed uit. Hij sprak inspiratief in breede zinnen, die rolden
als aan het strand de breed-rollende vloed der golven met haar krullen van schuim.
Het was een majesteitelijk gebed; een held, die zijn koning aanbidt....’ Als hij een
stuk tegen een collega neerschrijft: ‘De aanstormende gedachten kwamen weer
onbewust-groot, klaarlijk voor zijn geest; breede zinnen rolden over het papier, een
vonkend woordschoon, waarin leefde de ziedende geest, als in een bekoorlijk
lichaam. Ha, dat was inspiratief schrijven! Als wiegelen op de cadans, als heen- en
weergeslingerd worden bij witschuimende golven tegen de weerbarstige wanden
in wrekende woede’.... (de ‘inspiratie’ schijnt hier de heer van Meerenveldt eveneens
te pakken gekregen te hebben).... ‘Bevende van bezieling als van koortsgloed,
schreef hij zijn geestdriftige verdediging.... het was waarachtig, voelde hijzelf;
sidderend lei hij zich er volkomen in.’ En ‘la belle Blanche’, een adellijke dame uit
de gemeente, noemt hem ‘een denker, een man als von Hartmann of Göthe, met
zijn genialen kop, geleek hij een van de groote musici, wild-geniaal; zelf zag hij eruit
als de genieën, waar hij zoo graag over sprak.’ Ge ziet het, aan waardeering
ontbreekt 't den dominee van zekere zijde niet.
Of nu die indruk op een welwillend, maar nuchter buiten-staander dezelfde zijn
zal? Ik geloof het niet, bij alle waardeering voor de stevigheid zijner beginselen
overigens. Want al wordt er van zijn prediking gezegd: ‘'t bruiste en overweldigde
zoo overmeesterend, 't was zoo ontzaglijk diep van beeld en inhoud, dat je kop er
van duizelde,’ de vele in dit boek weergegeven leerredenen maken allesbehalve
een dergelijk effect, en tirades als: ‘Jullie verdommen het, jullie eeren de afgoden’
en: ‘Hoort naar mij, gij handelaars in bollen, schoolmeesters en
kleeremakers-koetsiers! houdt u goed! De Christus zal u in de wielen rijden....’,
geven een
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vrij onpartijdig beeld van vorm en inhoud; en wie in het leven iets dieper heeft leeren
schouwen dan alleen-oppervlakkig, moet bij het aanhooren van 's mans wijsgeerig
vertoog over het offer van den Christus naar aanleiding.... van het eten van peeren,
onwillekeurig denken aan het slag half-evenwichtige, half-geniale naturen, dat hun
tijd zoek brengt met het debiteeren van verrassend-‘unzeitgemässe’ en
dubieus-diepzinnige wijsgeerigheden, zonder daarbij ooit zichzelf of anderen
bijzonderlijk van nut te zijn. De mededeeling, dat hij de menschen op straat niet
herkent ‘omdat hij dan zoo ver weg in droomen is’ stelt den lezer ook al niet veel
geruster in dit opzicht. En ik ben ook niet heel zeker, dat de schrijver met zijn ‘treffend’
slot eingelijk het menschelijke niet ‘overmenschelijkt’ heeft, als hij, wanneer het
zoontje van den dominee zwaar ziek is, dezen tot zijn vrouw doet uitroepen: ‘Jij-jij-jij
ook al ook al eigenwillig tegen God, den Eeuwige, jij, klein wurm, klein ongelukkig
schepseltje, hang jij aan je kind, aan je kind meer als aan God. Sterf - sterf, daar ik
bij ben met je kind - met alles....’; en, als het kind behouden is, en de moeder haar
diep geluk moet uiten, schrijft: ‘Opeens ging hij de deur uit naar zijn eigen kamer.
Ze verafgoodde het kind nog. Nooit zou ze 't hebben afgestaan. Ha! bij God, hij wou
nu, dat het gestorven was, dat het maar den grond in gegaan was. Dan zou hij
getoond hebben, wie hij was. Bij het graf zou hij net hebben uitgebulderd, hebben
uitgejuicht, bij 't lijk van z'n kind zou hij hebben gezongen van Gods goedertierenheid.
Gods heerlijkheid zou hij hebben geloofd!.... Dan pas zouden ze hebben verstaan
wat het zeggen wilde, door alle worsteling heen: met God’. Het staat er! Wie 't
misschien niet gelooft, mag het er op nalezen.
Was het niet om de eigenaardige psyche van de hoofdpersoon, de roman als
literair werk op zich zelf zou wezenlijk niet verdienen, dat men er bijzondere aandacht
aan gaf. Zoo beschouwd, valt er maar luttel goeds van te zeggen. De heer v.
Meerenveldt heeft waarschijnlijk heel in de vaagte en de verte iets zien schemeren
van de nieuwere beginselen in de literatuur, en 't aldus verworven weinigje kennis
trachten productief te maken in de samenstelling van zijn in hoofdzaak
slap-ouwerwetsch schrijf-recept. De adel, de middenstand en het ‘lagere volk’ worden
in dit boek beschreven, zonder dat er bij den schrijver ook maar iets van een diepere
of waarlijk lévende kijk op de verschillende personen en klassen te bespeuren valt.
De adel, zegt de auteur,.... nou, dat is de ‘adel’! De beschrijving van ‘la belle Blanche’,
alias Jonkvrouw van Vlinden, is van dit standpunt dan ook de moeite van het nalezen
waard. ‘Ze was een schoonheid. Ze was rijzig, rank, toch vol in vormen en haar
zwart-zijden kleed hing om haar leden in ongezochte golvende gratie, ruischte, waar
zij bewoog. “La Belle Blanche”. Die naam
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was haar uit bekoring gegeven’ (?). En: ‘Heerlijk van houding ging ze over de
geleidelijke (!) trappen naar haar wit en gouden bedroom’. Is het een wonder, dat
bij 'n dergelijke opvatting ook het volk zijn rechtmatige portie krijgt? ‘- Main kindere
-, zei haar moeder dikwijls met trots, - sain meist net raikeluiskindere.’ Waarop
‘bufrau’ antwoordt: ‘Nou Tauni, laat haure je mauis’. Of: ‘Dan stapten ze op naar 't
café van Lau. De dikke liep te fluiten, zijn knuisten in zijn witte broek, en Joosten
beukte schuin-onverschillig naast 'm. De tuindertjes dremmelden wantrouwig mee.’
Natuurlijk loopt Joosten, daar hij geen ‘heer’ is, niet naast iemand, maar ‘beukt
schuin-onverschillig naast 'm’ voort.
Zijn beeldspraak? Er zou een aardig varia-rubriekje uit sâem te stellen zijn. ‘Hij
bleef staan, sloeg als een punt achter zijn “Amen” het boek dicht.’ ‘Het liedje: Ik ben
een liederman, was eeuwig in hem ruischende als het geluid van zijn adem, als de
trilling van zijn gehoor.’ ‘Ineens volle indruk-makende stem van den predikant zette
een dam voor de snelle vlieting van uitgezeurde bekommerniswoorden’.... Doch
gegenoeg, méer dan genoeg!
HENDRIK VAN DER WAL.

Dr. Thomas Carter, Verhalen uit Shakespeare. Nederlandsch van Dr.
Edw. B. Koster. Met 16 illustraties in kleur door Gertrude Demain
Hammond. Zutphen, W.J. Thieme & Cie.
Dr. Thomas Carter heeft het voorbeeld van Charles Lamb gevolgd en ook eenige
verhalen geschreven, waarvoor treur en blijspelen van Shakspere hem de stof
leverden. Wij weten dat Lamb er een deel van zijn schrijversroem door verwierf en
zijn werk in Engeland klassiek geworden is. Op dien roem wensch ik niet af te dingen
maar dit werk heeft me altijd geleken tot een bedenkelijk kunstsoort te behooren.
Wat is een dergelijk naverteld verhaal? Voor wie zijn dergelijke verhalen bestemd?
Het is bekend dat Shakspere de stof voor zijn drama's aan allerlei bronnen
ontleende. Een gansche bibliotheek vormen de werken die hem gediend hebben,
welke hij met de grootste vrijmoedigheid gebruikte. Het doel van zijn arbeid bleef
het drama. Daarvoor liet hij zijn stof een algeheele gedaanteverwisseling ondergaan.
Dàt was z i j n werk. En het drama ontleende dááraan zijn waarde. Historische
teksten, novellen, ver-
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halende gedichten, sprookjes gaven hem motieven, - meer niet - waarmee hij naar
zijn souvereinen kunstenaarswil handelde. Ze vormden de grondstoffen, het metaal
waaruit hij het kunstwerk wrocht. Het lag voor ieder te grijpen, alleen hij bezat het
zeldzame talent er iets subliems van te maken. Niet het wàt besliste, wel het hòe.
En het is daarom juist zoo hoogst belangwekkend, dat hòe na te gaan. We hebben
daarbij het gevoel of we dichter kunnen naderen tot het geheim van zijn werk, of wij
toegelaten worden tot zijn geestelijke werkplaats. En inderdaad er valt veel te leeren
bij aandachtig vergelijken, er vallen inzichten te winnen, waaraan men anders niet
zoo licht komt.
Maar het groote geheim van het genie, waarvoor men tal van aanwijzingen
verwerft, dat blijkt niet te naderen.
Het kunstwerk in zijn gehéél blijft er de openbaring van.
Nu lijkt mij èn Charles Lamb èn Dr. Thomas Carter ten onrechte uitgegaan te zijn
van de veronderstelling dat men een zeker publiek, dat niet geheel rijp zou zijn om
Shakspere's werken gelijk hij ze schreef te naderen, toch dichter bij hem kan brengen
door van zijn drama's het ‘verhaal’, de ‘fabel’ te vertellen.
Die fabel is, gelijk gezegd, door Shakspere overgenomen uit werk van anderen,
saamgesteld uit verschillende verhalen, nu hieraan, dan daaraan ontleend, soms
zelfs zóó vluchtig saamgesteld dat er gedeelten in zijn die elkaar tegenspreken wel het doorstaand bewijs hoe weinig waarde hij er aan hechtte als zoodanig. De
hoofdzaak bleef.... het àndere, dat wat geheel van hèm was, het leven dat hij zijn
schepselen inblies, de werkingen van hun ziel, kortom wat het door hem gebruikte
tot d r a m a maakte. Met de middelen die hem ten dienste stonden, in hoofdzaak
zijn geniaal dramatisch inzicht, zijn doordringende psychologie en zijn wonderbare
taal.
Niet deze drie elk op zich zelf, maar samenwerkend in onverbrekelijk kunstverband.
Houdt men dit in 't oog, dan voelt men dat een arbeid als van Lamb en Carter niet
náderbrengt tot Shakspere maar... van hem verwijdert. Men brengt den lezer ten
onrechte in den waan dat hij na lezing van het verhaal, een poos in de wonderwereld
van Sh.'s kunst verwijld heeft, en juist zijn kùnst deed men hem den rug toewenden.
Want dáár heeft het verhaal in Lamb's of Carter's proza - zij het met brokjes verzen
van Sh. - tot ons gekomen, niets mee gemeen. Lamb's proza is en terecht meermalen
geprezen, dat van Carter leerde ik enkel in de vertaling van Dr. Koster kennen, maar
een van beiden te verwarren met Shakspere, daartoe zal men niet licht komen. En
Buffon's bekende uitspraak mogen we in dit verband gerust wijzigen in: le style,
c'est l'auteur.
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Volgens deze vertaling doet de verhaaltrant van Dr. Carter nu en dan denken aan
dien van oude novellisten, door zekere onvaste breedsprakigheid, welke geen
naïeveteit uitsluit. Ziehier een staaltje:
‘Om de jonkvrouw en haar fortuin te veroveren moesten zij (n.l. de vele aanbidders)
zich verlaten op de fortuin, want haar vader, een zeer wijs en geleerd edelman, had
door een goede ingeving, die vrome menschen somtijds bij hun dood hebben, een
plan bedacht, waar d o o r de hand van zijn dochter zou verkregen worden d o o r
hem, wiens schranderheid d o o r oprechte liefde was bezield en gewekt’
(Spatieeringen van mij. v. N.).
Of iets verder:
‘Zij w a s blond, en haar zonnige lokken hingen als een gulden vlies om haar
slapen, maar zij w a s nog schooner in de pracht van haar geest, die van wonderbare
deugd w a s .... Zij w a s flink en doortastend schrander en knap, in staat een plan
uit te denken en het door te voeren, tot dat het w a s geslaagd, en bovendien w a s
ze zacht en bescheiden’. Op blz. 16: ‘Bassanio w a s Shylock vergeten maar de tijd
w a s voortgesneld en de Jood w a s vlug op zijn tijd afgegaan. Antonio w a s
gegrepen....’
Als wij zoo iets lazen zonder te vermoeden dat er van De Koopman van Venetië
verteld werd, stellig zouden we geen oogenblik aan Shakspere denken.
Over de vertaling kan ik niet oordeelen. Maar er zijn stout- of stoutigheden in den
tekst, die aan overzeesche herkomst herinneren. Bijv.:
‘De vier winden w u i f d e n (wafted?) haar beroemde aanbidders toe.’
‘.... de nachtlucht, die aan de teere druif den b l o e s e m (bloom? b l o s ? ) van
schoonhein geeft’. [Druiven toch worden gezegd 's nachts het meest te ‘kleuren’.
v. N.]
‘Dit alles had Shylock met v e r w o r v e n geduld doorstaan, w a n t duldzaamheid
was den Jood a a n g e b o r e n , maar de beleedigingen vraten door in zijn gemoed
en hij wachtte kalm op zijn wraak.
De logica hierin blijft voor mij verborgen.
Wat vreemd klinkt mij ook:
‘Een pond, daarmee gelijkstaand, van uw vleesch,
Dat mag gesneden worden uit dat deel
Van uw mooi l i c h a a m waar het mij behaagt.’

Juist om het vleesch, het c h r i s t e n -vleesch, - ‘your fair flesh’ met een sneer! - is
het te doen.
Ten slotte, voor wie is dit boek - met zijn tiental verhalen, zonder inhoudsopgave
- voor wie, vraag ik, is het eigenlijk bestemd? Ik ben 't

Groot Nederland. Jaargang 9

757
daarover niet met mezelf eens kunnen worden. Het streven naar een literaire vorm,
meermalen onmiskenbaar, en de in kleur en teekening artistieke illustraties, doen
vermoeden: voor volwassen en literair ontwikkelde lezers. Doch het gehalte der
noten, door den vertaler er aan toegevoegd, wekt telkens weer twijfel. Zoo vindt Dr.
Koster noodig om bij den naam Fallstaff de volgende noot te plaatsen:
‘Een snoevende, luie dikzak van een edelman, die in Shakespeare's
Koningsdrama's en in De Vroolijke Vrouwen van Windsor voorkomt.’
Hier wordt tot een met Sh.s werk geheel onbekenden lezer gesproken.
Op blz. 176 is de annotator trouwens zelf niet al te best op de hoogte, als hij vertelt
dat de ‘wacht’ het woord van een tooneelspeler is, die op de planken staat, bij 't
hooren waarvan een ander moet o p k o m e n . (!)
Deze op- en aanmerkingen had Dr. Koster kunnen voorkomen door aan het kloeke
boekdeel, waaruit ten volle de bekendheid van den vertaler met zijn onderwerp blijkt,
een Inleiding toe te voegen, waarin hij zelf het standpunt had kunnen aanduiden,
door den Nederlandschen beoordeelaar bij het vormen van zijn oordeel in te nemen.

Dr. J. Vürtheim, De Mythologie der Grieken. Met 25 Afbeeldingen.
Rotterdam, W.L. & J. Brusse.
‘In den vroegsten tijd meenden de stammen, die Griekenland bewoonden, dat geheel
de natuur van goddelijke wezens vervuld was.’
Aldus begint Dr. Vürtheim de Inleiding tot het kostelijke boekje, dat een opwekking
wil zijn tot belangstelling in een thans al te veel vergeten wereld, en dat vanzelf de
welsprekende klacht op de lippen brengt over de poëzie- en fantazie-volle tijden,
door Schiller betreurd in de melodische strofen van Die Götter Griechenlands.
Schöne Welt, wo bist du? Kehre wieder
Holdes Blüthenalter der Natur!
.............

Immers, wat is er al aan heerlijkheid verdwenen.
Wo jetzt nur, wie unsre Weisen sagen,
Seelenlos ein Feuerball sich dreht,
Lenkte damals seinen goldnen Wagen
Helios in stiller Majestät.
Diese Höhen füllten Oreaden,
Eine Dryas lebt' in jenem Baum,
Aus den Urnen lieblicher Najaden
Sprang der Ströme Silberschaum.
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Jener Lorbeer wand sich einst um Hilfe,
Tantals Tochter schweigt in diesem Stein,
Syrinx' Klage tönt aus jenem Schilfe,
Philomelas Schmerz aus diesem Hain.
Jener Bach empfing Demeters Zähre,
Die sie um Persephonen geweint,
Und von diesem Hügel rief Cythere
Ach, umsonst! dem schönen Freund.

Men zou blijven citeeren deze verzen vol van weemoedige vereering van ‘schöne(n)
Wesen aus dem Fabelland’, die helaas in ons land door te velen vergeten worden.
Dr. J. Vürtheim klaagt daarover en zegt Prof. Hesseling zijn klacht na.
‘De kring van menschen, die iets weten van Helleensche goden en heroën loopt
op geringen afstand van het cirkeltje der deskundigen in engeren zin, en men behoeft
zich niet ver van dien buitensten kring te verwijderen om volslagen onbekendheid
zelfs met de meest verbreide verhalen, ja met vele godennamen te ontmoeten’.
Is deze klacht niet tevens een beschuldiging?
Aan de vruchten kent men den boom.
En mankeert er niet heel wat aan een systeem van onderwijs, dat een groot deel
der wereldliteratuur ongenaakbaar maakt voor zoogenaamde ‘beschaafden’?
Tweeërlei verzuim is er de laatste halve eeuw gepleegd. De studie der Mythologie
is al evenzeer verwaarloosd op vele inrichtingen van het Onderwijs dat juist niet
weinig groot ging op het verspreiden van a l g e m e e n e ontwikkeling, - als de kennis
van den Bijbel. Tot onberekenbare schade van velen.
Om althans eenigszins tegemoet te komen aan het ontbreken der laatstgenoemde
kennis, hebben particulieren hier en daar het initiatief genomen, onder studenten
zijn clubs gevormd om de onwetendheid op dit punt althans eenigermate te
bestrijden, zonder daarom er een dogmendienst aan te verbinden.
In naam der beschaving verdient elke poging om verbetering te brengen in dezen
onduldbaren toestand met blijdschap begroet te worden, en het was een gelukkige
gedachte van Dr. J. Vürtheim om door een beknopt geschrift zich te beijveren voor
belangstelling in de Grieksche Mythologie ook de velen te winnen, die door een
doorwerkte studie zouden worden afgeschrikt.
Beknoptheid en duidelijkheid zijn twee kenmerken van dit boekje. De Inleiding
waarvoor ‘met nut gebruikt werd Wolf's Einführung in die Sagenwelt, is inderdaad
een ‘inleiding’. Van de primitiefste voorstellingen af leidt de schrijver ons naar de
meer verfijnde. ‘Naarmate de menschen zich ontwikkelden, ontwikkelde zich ook
het godensysteem’. In korte
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klare trekken toont de schrijver dit aan, om eindelijk op afzonderlijke door de Grieken
vaak onder verschillende voorstellingen vereerde godheden onze aandacht te
vestigen, en op hun onderlinge betrekkingen.
Met zorg koos hij frissche, klassieke voorbeelden voor de illustratie. J.B. Heukelom
versierde band en omslag.
Een opmerking veroorloof ik me. Daar de schrijver zelf verzekert niet zoozeer het
oog te hebben op de koks, als wel op de gasten, zou hij aan een herdruk nog meer
practische waarde kunnen geven door de eigennamen van klemtoonteekens te
voorzien, terwijl nu maar een enkele maal een kwantiteits-teeken eenige hulp
verschaft.

Vereeniging van Nederlandsche Letterkundigen. Schetsboek. 1905-1910.
Dit is een Verzameling Gedichten en Prozastukken, met portretten van eenige
inzenders, leden der Vereeniging van Nederl. Letterkundigen, uitgegeven bij
gelegenheid van het vijfjarig bestaan dier vereeniging ten bate van haar
Ondersteuningsfonds. De uitgave is geschied door de welbekende Maatschappij
voor Goede en Goedkoope lectuur te Amsterdam.
Het is een hoogst aangename taak op deze uitgave de aandacht te vestigen. Is
men wel eens geneigd een dergelijke verzameling ter wille van het goede doel te
prijzen - gedachtig aan het niet in den bek zien van een gegeven paard - zonder
eenige consideratie kan deze bundel om zich zelf worden aanbevolen.
Niet alleen om het innerlijke, ook om de zorgen aan het uiterlijke ten koste gelegd.
De samensteller van dit boek - de leider der uitgevende maatschappij, de heer L.
Simons, (wien de heer G.J. Thieme te Nijmegen als drukker, de heer S.H. de Roos
als toeziener, teven ontwerper van titelblad en band, en enkele anderen ter zijde
stonden voor de uitgave en verluchting) heeft in hoofdzaak - gelijk hij mededeelt zich bepaald tot de nederige taak van het rangschikken der ingezonden bijdragen,
zooveel mogelijk alfabetisch, en voorts tot het uitkiezen der portretten.
Wij vinden hier in kloeken, fraaien bundel een vijftigtal bijdragen van onze beste
auteurs bijeen, benevens een dozijn portretten.
Wie het werk koopen wil, alléén ter bevordering van het doel, waarvan men niet
licht te veel goeds zeggen kan, zal tot zijn verrassing ervaren dat hij tevens een
waardevolle aanwinst deed voor zijn boek-verzameling of - we leven in de jaarlijksche
periode der goedgeefschheid - voor die van een ander....
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Modern-Bibliotheek. Amsterdam. Van Holkema & Warendorf.
Een onderneming, die stellig succes zal hebben, is de nieuwe uitgave:
Modern-Bibliotheek. Ten spijt van den leelijken Duitsch-klinkenden titel!...
In gebonden deeltjes van handig formaat beloven de uitgevers goede lectuur in
een serie van zes nummers per jaar.
Het begin is goed. F. de Sinclair, voor velen een goede en goedbekende, gaf in
Om Papa's Principe een vroolijk, vlot geschreven verhaal. Onder de volgende
nummers vermeld ik: Couperus De zwaluwen neergestreken en Falkland, Nini, een
grootstads verhaal. Zoo iets maakt woordenrijke aanbeveling overbodig.
W.G.v.N.
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